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INLEIDING
LEEF!- Doetinchem is een kerk en is statutair opgericht op 16 februari 2004. Juridisch gezien is LEEF!
een kerkgenootschap dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 'Christengemeente
LEEF! DOETINCHEM' en beschikt over een ANBIverklaring (een Algemeen Nut Beogende Instelling).
LEEF! draagt zowel op zondag als door de week op eigentijdse en praktische wijze actief de
boodschap van het Evangelie van Jezus Christus uit. LEEF! DOETINCHEM is op dit moment gevestigd
in Doetinchem en houdt kerk en kantoor op het terrein van de Kruisberg. In het beleidsplan wordt
ingegaan op het actuele beleid van LEEF! Dit beleidsplan is geactualiseerd en vastgesteld in de
bestuursvergadering van zondag 15 december 2019 en goedgekeurd door het leidersteam. Het
beleidsplan zal indien nodig jaarlijks worden aangepast

NAAM EN ZETEL
1. De officiële naam van de gemeente luidt: Christengemeente "LEEF! DOETINCHEM”
2. Zij is gevestigd te Doetinchem, gemeente Doetinchem.
3. De gemeente is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is zodanig erkend naar Nederlands recht.
4. De gemeente is opgericht op16 februari 2004 .

DOELSTELLING
STATUTAIRE DOELSTELLING
Het doel van de gemeente is:
1. Om God de Vader lief te hebben boven alles, en alle mensen om ons heen als onszelf, zoals Jezus
Christus ons geleerd heeft;
2. Het koninkrijk van God verkondigen door de kracht van de Heilige Geest in het leven van elke
persoon, familie, dorp, stad, land en wereldwijd;
3. Het samenbrengen van mensen, die God zeven dagen in de week gepassioneerd willen dienen;
4. Ruimte te geven aan jong en oud om hun volle potentieel van gaven en talenten in te zetten voor
de opbouw en uitbreiding van Gods koninkrijk.

STRATEGIE ACTIVITEITEN
LEEF! DOETINCHEM richt zich op heel Nederland, op dit moment primair op de locatie in Doetinchem
maar in de toekomst door zich uit te bereiden naar nieuwe locaties in Nederland. Om de hierboven
geformuleerde doelstellingen te verwezenlijken, worden de volgende activiteiten georganiseerd.
1. Organiseren en faciliteren van samenkomsten voor jong en oud;
2. Ontwikkelen en geven van opleidingen, studies en training;
3. Organiseren van evenementen en activiteiten met een wervend karakter;
4. Verlenen van pastorale zorg vanuit de connectgroepen en indien nodig doorverwijzing naar
professionele hulpverlening;
5. Handreiking met woord en daad naar de minder bedeelden in de wereldwijde samenleving;
6. Het uitgeven van boeken en muziek;
7. Ondersteunen van het stichten van gemeenten en andere apostolische missies;
8. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
LEEF! DOETINCHEM draagt zowel op zondag als door de week op eigentijdse en praktische wijze
actief de boodschap van het Evangelie van Jezus Christus uit. Dit doet zij onder meer door middel van
preken, bediening, training, podcasts, advies, kleding, magazines en boeken, muziek en het
verbinden van mensen in de breedste zin van het woord met behulp van moderne media.

GRONDSLAG
De gemeente erkent de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde en onfeilbare Woord van
God en aanvaardt de Bijbel als grondslag en enige absolute richtlijn voor het functioneren van de
gemeente.

FINANCIËN
AFWEZIGHEID WINSTOOGMERK
LEEF! DOETINCHEM heeft geen winstoogmerk en alle financiële middelen worden ingezet om de
doelstelling van het kerkgenootschap te verwezenlijken.

WERVING EN BEHEER VAN GELDEN
LEEF! DOETINCHEM verwerft haar inkomen door giften van particulieren en bedrijven, welke aan de
kerk zijn verbonden. Hiertoe worden op de zondagse bijeenkomsten collecten gehouden. Eenmaal
per jaar houdt LEEF! DOETINCHEM een speciaal moment van geven op basis van de lange
termijnvisie van LEEF! DOETINCHEM. Dit gebeurt in de maand december van elk kalenderjaar. Tevens
worden er activiteiten georganiseerd waar een bijdrage wordt gevraagd van de deelnemers als
tegemoetkoming van de gemaakte kosten.

BEHEER VAN VERMOGEN
LEEF! DOETINCHEM heeft niet als oogmerk om vermogen op te bouwen. Alle gelden worden direct
aangewend aan de doelen van LEEF! DOETINCHEM. Als er vermogen wordt opgebouwd is dat voor
doelen op de middellang termijn. Mocht dit het geval zijn, dan wordt hiertoe in de jaarrekening een
bestemmingsreserve gevormd, zodat het opgebouwde vermogen inzichtelijk blijft. Onttrekkingen van
de bestemmingsreserve mogen alleen plaatsvinden, indien deze zien op het doel waartoe de
bestemmingsreserve is gevormd. Op dit moment is beleggen geen instrument dat door LEEF!
DOETINCHEM wordt gebruikt.
BESTEDINGSBELEID
Het bestuur maakt jaarlijks een begroting van alle inkomsten en uitgaven. De definitieve begroting
wordt uiterlijk samen met het jaarverslag van het voorgaande jaar vastgesteld door het bestuur. Een
boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar. Uitgangspunt die het bestuur hanteert voor de begroting is
dat circa een derde deel van de uitgaven zijn bestemd voor huisvesting, een derde deel voor
personeelskosten en een derde deel voor de verschillende bedieningen binnen en buiten LEEF!
DOETINCHEM.
ORGANISATIE BESTUUR EN ADVIESRAAD
De gemeente heeft een bestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor alle financiële en
materiële zaken van de gemeente. Dit bestuur bestaat uit Feiko Reitsema (voorzitter), Evert-Jan van
den Berg (penningmeester), Robert van Harten(secretaris), Klaas Klein (bestuurslid) en Ryan
Hooikammer (bestuurslid). Wanneer dat gewenst is laat het bestuur zich ondersteunen door
professionele specialisten binnen en buiten de gemeente. Bij complexe vraagstukken en
ontwikkelingen denkt de adviesraad mee met het leiderschapsteam en bestuur. Deze adviesraad
bestaat uit gemeenteleiders die al langere tijd betrokken zijn bij LEEF! DOETINCHEM. Wanneer dat
nodig is, legt het bestuur verantwoording af aan deze adviesraad zoals omschreven in de statuten.
Het bestuur en de adviesraad ontvangen geen honorarium en declareren geen onkosten voor hun
werkzaamheden.
DAGELIJKSE LEIDING
De dagelijkse leiding van LEEF! Doetinchem, waaronder het aansturen van het leidersteam,
coördinators en vrijwilligers, is in handen van de senior pastor, Feiko Reitsema. Alle personeelsleden
ontvangen op basis van leeftijd en functie een salaris marktconform aan de non-profit sector.

