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De doelstelling van de stichting en het actuele beleid. 

De Stichting Geloofsgesprekken wil zowel leidinggevenden in vele 

christelijke kerken én gelovigen in het grondvlak van deze kerken 

ertoe brengen om de onderlinge eenheid op een meer zichtbare wijze 

te concretiseren. Het instrumentarium dat de Stichting daartoe 

gebruikt is het uitwisselen van de persoonlijke geloofsbeleving door 

laagdrempelige en bij voorkeur gemengde gespreksvormen. Er wordt 

intensieve samenwerking gezocht met de Nationale Synode en met het 

Nederlands Christelijk Forum. 
 

De werkzaamheden van de stichting 

In het brede christelijke veld (waaronder zowel evangelische, 

protestantse, gereformeerde, katholieke als andere kleuren vallen) 

zoekt de stichting samenwerking met kerken, maar vooral ook met 

interkerkelijke organisaties, daar waar zij actief deelnemen aan het 

leggen van verbindingen tussen gelovigen. Daarbij behoren het 

organiseren van bijeenkomsten, het faciliteren van naar buiten 

gerichte activiteiten, het ontwikkelen van producten die gezamenlijke 

geloofsbeleving bevorderen, en meer. 
 

Fondswerving 

Met de kerken en organisaties waarmee zij samenwerkt, zoekt de 

stichting op creatieve manieren naar verdienmodellen waarmee de 

brede verscheidenheid van activiteiten wordt bekostigd, zowel 

kostendekkend als door middel van giften, afhankelijk van de aard van 

wat ondernomen wordt. Deels kan daarvoor plaatselijke dekking 

worden gezocht, deels worden er wegen ontwikkeld van landelijke 

breedte; de stichting geeft de voorkeur aan landelijke werkwijzen. 

Tevens wordt gebruik gemaakt van de optie om via de website 

www.ikgeefvandaag.nl donaties te doen. 

http://ikgeefvandaag.nl/donateto/fundraising_cause/16478 

http://ikgeefvandaag.nl/donateto/fundraising_cause/16478


 
 

Fonds- en vermogensbeheer 

Omdat zowel de nadruk ligt op de samenwerking door geloofseenheid, 

tussen mensen, kerken en organisaties, maar ook om praktische 

redenen, brengt de stichting geen langdurend vermogen bijeen. Alle 

binnengekomen gelden worden ondergebracht in concrete 

begrotingsdoeleinden, terwijl de concrete projecten in de kerken en 

organisaties dan wel samenwerkings-combinatie daarvan worden 

ondergebracht. 
 

Begroting en besteding 

Bij besluiten over de besteding van gelden t.b.v. concrete projecten 

wordt het project goedgekeurd wanneer de begroting van betreffend 

project akkoord bevonden is bij bestuurlijk besluit.  

 


