
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beleidsplan Stichting Steun Reformatie Oostenrijk 2020-2023 
 
Vastgesteld door bestuur 5 februari 2020   
 

  



Beleidsplan SSRO 2020-2023 
 
Definitieve versie 5 februari 2020 

 
 

2 
 

VOORWOORD 3 

1. INLEIDING 4 

2. ERKWB-GEMEENTEN 6 

3. VERHOUDING SSRO EN ERKWB 7 

4. CONTACTEN SSRO EN ERKWB 9 

5. CONTACTEN SSRO IN NEDERLAND 10 

6. HET WERVEN VAN FINANCIËLE MIDDELEN 12 

7. FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP DE MIDDELLANGE TERMIJN 14 

8. COMMUNICATIE MET ACHTERBAN 16 

9. BESTUUR EN COMITÉ VAN AANBEVELING 18 

  



Beleidsplan SSRO 2020-2023 
 
Definitieve versie 5 februari 2020 

 
 

3 
 

 

Voorwoord 

In de bestuursvergadering van de Stichting Steun Reformatie Oostenrijk van 5 februari 2020 is 

het beleidsplan 2020-2023 vastgesteld. Inzet van het bestuur in deze beleidsperiode is om de 

huidige ondersteuning van Neuhofen, Rankweil, Winterthur en Basel en de 

kerkplantingsprojecten Innsbruck en  Graz financieel te ondersteunen. Dit zal de nodige inzet 

vragen om de financiële middelen te ontvangen.  

 

Wij zijn de Heere dankbaar voor de steun die wij in de afgelopen tijd mochten ervaren. Gebed 

voor de predikanten, ambtsdragers en leden in Oostenrijk en Zwitserland blijft nodig. Laten wij 

hen in onze gebeden niet vergeten. 
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1. Inleiding 

Doelstelling en missie 

De Stichting Steun Reformatie Oostenrijk (SSRO) stelt zich statutair ten doel de ondersteuning 

van de verbreiding van het evangelie van Jezus Christus en van het werk van de Reformatie en 

kerkplanting in Oostenrijk. 

Zij tracht haar doel (conform de statuten) te verwezenlijken door onder meer: 

a) Het verlenen van financiële ondersteuning aan het werk van Reformatie en Kerkplanting in 

Oostenrijk en aan de werkers daar. 

b) Het bieden van hulp in geestelijke, materiele of personele zin en alles wat dienstbaar kan zijn 

aan het bereiken van het gestelde doel. 

 

Ondersteuning van een aantal kerken in Zwitserland is er later bijgekomen en daarom niet 

opgenomen in de statuten van de SSRO. 

De SSRO heeft als missie de verbreiding van het evangelie in Oostenrijk en Zwitserland te 

bevorderen door de kerken van de Evangelisch-Reformierte Kirche Westminster Bekenntnisse 

(ERWKB) te ondersteunen in hun bestaan en missionaire activiteiten. Statutair is de steun 

beperkt tot Oostenrijk maar feitelijk is nadrukkelijk de doelstelling om ook de gemeenten in 

Zwitserland te ondersteunen. 

De SSRO kan dit doen met steun van betrokken christenen en kerkelijke gemeentes in Nederland.  

 

De SSRO is op 22 januari 1986 opgericht door een aantal leden van de Gereformeerde Kerk 

vrijgemaakt (GKv). In eerste instantie richtte de SSRO zich op het ondersteunen van een 

gereformeerde kerk in Neuhofen an der Krems. Later werd het werk verder uitgebreid naar 

gemeenten in Rankweil (Oostenrijk), Winterthur en Basel (Zwitserland) en de 

kerkplantingsprojecten in Innsbruck en Graz (Oostenrijk). 

 

Aandachtspunten 

Uit de analyse door het bestuur van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen (september 

2019) komt het volgende naar voren: 

 

Sterkte: De kerkelijke verbreding binnen het bestuur komt als sterk punt naar voren. Hierdoor is 

een begin gemaakt met het gericht benaderen van een grotere doelgroep: de ‘brede’ 

gereformeerde gezindte in Nederland. 

 

Zwakte: Er moet actief blijvende aandacht geschonken worden aan de financiële situatie. 

Ondanks een stijging in het aantal donateurs, is er vergrijzing binnen de huidige achterban. 

Uitbreiding van donateurs heeft dan ook prioriteit. De SSRO wil de komende jaren een meer 

actievere rol spelen tijdens gemeentedagen en –avonden en andere christelijke evenementen 

die raakvlakken hebben met het werk van de SSRO. Verder zal  de SSRO meer gebruik maken van 

de christelijke (kerk)bladen en social media om zo de naamsbekendheid en het werk te 

vergroten. 
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Kans: Binnen de gereformeerde gezindte ziet de SSRO de christelijke Alpenvakantiegangers als 

een belangrijke doelgroep. Door de voorliefde voor de Alpen en het christen-zijn heeft deze 

potentiële groep de meeste raakvlakken met het werk van de SSRO. De komende jaren wil de 

SSRO zich actief inzetten om deze doelgroep te benaderen en bekend te maken met de ERKWB 

en de SSRO. Om dit te realiseren wil de SSRO contact leggen met christelijke reisorganisaties en 

Nederlanders die in de Alpen een gastenverblijf hebben. Verder wil de SSRO het werk van de 

SSRO bekend maken tijdens de Nederlandstalige vakantiekerkdiensten van de ERKWB. 

 

Bedreiging: Het benaderen van de gereformeerde gezindte (breed) kan een bedreiging voor 

sommige donateurs met zich meebrengen. Dit vraagt van de SSRO een duidelijke communicatie 

passend bij de doelgroep waarop de communicatie zich richt. Dit wil de SSRO doen door het 

uitdragen van een duidelijke doelstelling en heldere communicatie.  

 

  



Beleidsplan SSRO 2020-2023 
 
Definitieve versie 5 februari 2020 

 
 

6 
 

2. ERKWB-gemeenten  

Ontstaan ERKWB 

De eerste gemeente van de ERKWB werd in 1984 door ds. Widter in Neuhofen an der Krems 

gesticht. Ds. Widter kwam tot de conclusie dat de kerken voortkomend uit de reformatie in 

Oostenrijk zeer vrijzinnig zijn geworden. Hij wilde terug naar het fundament van de reformatie en 

een onvervalst evangelie brengen. De Heere heeft dit voornemen gezegend. Na Neuhofen 

werden gemeenten in Rankweil (1998), Winterthur (2005), Basel (2008) en Wenen (2009) 

gesticht. Deze gemeenten vormen nu samen een kerkverband met de naam Evangelisch-

Reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses (ERKWB, www.erkwb.ch; www.reformiert.at). 

Behalve de gemeente in Wenen worden genoemde gemeenten gesteund door de SSRO. New 

City Wien wordt door Serge ondersteund, een internationale zendingsorganisatie.  

 

In oktober 2018 is ds. Klaas Rozema in Rankweil bevestigd om in Innsbruck een gemeente te 

stichten. Oktober 2019 is ds. Peter Drost in Graz bevestigd. Totdat in Innsbruck en in Graz een 

kerkenraad wordt bevestigd, vallen beide dominees onder de verantwoordelijkheid van de 

kerkenraad van Rankweil.  

 

Contacten ERKWB 

De ERKWB onderhoudt en zoekt naar contacten die net als zij op een gereformeerd fundament 

willen staan. De ERKWB heeft een zusterkerkrelatie met de Orthodox Presbyterian Church in 

America (OPC) en de GKv. Ook zijn er contacten met de Christelijk Gereformeerde Kerken (CGK), 

hervormde gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de Hersteld 

Hervormde Kerk (HHK). 

 

  

http://www.erkwb.ch/
http://www.reformiert.at/
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3. Verhouding SSRO en ERKWB   

Ondersteuning is primair financieel 

De SSRO onderhoudt zelf geen kerkelijke relatie met de ERKWB. Dat kan ook niet omdat de SSRO 

zelf geen kerk is. Dit gegeven heeft invloed op de inhoud van de relatie tussen de SSRO en de 

ERKWB. Die relatie is in zekere zin zakelijk. De SSRO heeft geen inspraak of inhoudelijke 

bemoeienis met de invulling die de ERKWB-kerken geven aan hun kerk-zijn. De SSRO ondersteunt 

de gemeenten in financiële zin. Deze ondersteuning is gericht op de verbreiding van het 

evangelie. De ondersteuning wordt ingezet voor o.a. de financiering van kerkelijke werkers 

(predikanten) en voor activiteiten en projecten die de verbreiding van het evangelie stimuleren. 

Deze financiële ondersteuning wordt aan de kerk gegeven die verder verantwoordelijk is voor de 

projecten. 

 

Bemoediging 

In de contacten tussen de SSRO en de ERKWB willen we als broers en zussen in Christus elkaar 

persoonlijk tot steun en bemoediging zijn. In deze wederkerige relatie willen we van elkaar leren 

en willen we elkaar tot een hand en een voet zijn (1 Kor 12).  

Voor de SSRO is duidelijk dat evangelieverkondiging en kerk-zijn niet los te koppelen zijn. Dat 

betekent dat de financiële ondersteuning van zondagse erediensten en van haar voorgangers de 

eerste prioriteit zal blijven.  

 

Verbreiding van het evangelie 

Aan de andere kant is het zo dat de SSRO zich de ondersteuning van de verbreiding van het 

evangelie tot doel heeft gesteld. De SSRO heeft daarbij het beeld dat de ERKWB-kerken 

missionair actief zijn. Dit gebeurt in de gemeenten op verschillende manieren bijv. cursussen 

waarin men de fundamentele aspecten van het christelijk geloof uitwerkt, vrouwenkringen of 

bijbelstudie-avonden. De ERWKB Rankweil is in 2018 en 2019 begonnen met twee 

kerkplantingsprojecten in Innsbruck en Graz. Vanuit Nederland gaven de predikanten Klaas 

Rozema en Peter Drost gehoor aan de roep van de HEERE om in Innsbruck en Graz als missionair 

predikant te dienen.  

 

Om het evangelie verder te verbreiden zijn de volgende doelstellingen en activiteiten 

geformuleerd: 

a. het beter zichtbaar maken van de erediensten van de ERKWB-kerken. Daarmee worden 

de ERKWB-kerken in de eigen omgeving zichtbaarder. Bovendien kunnen 

erediensten/preken door de Nederlandse achterban beter gevolgd worden. Suggesties 

hiervoor: 

i. Zoveel mogelijk erediensten van de ERKWB-kerken worden vastgelegd met 

behulp van audio/video. Ervaring hiermee is al opgedaan in Winterthur. Via I-

Tunes, website, youtube worden de preken beschikbaar gesteld. Het werk van 

Redeemer New York of mijnkerk.nl kan als inspiratie gebruikt worden. 

ii. Er komen flyers voor buitenlandse gasten die een eredienst in één van de 

ERKWB-kerken bezoeken. De SSRO zal de ERKWB deze flyers toesturen. 
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iii. De SSRO laat aan de achterban zien welke lokale activiteiten de ERKWB-

gemeenten ondernemen om hun erediensten zichtbaar te maken in de 

omgeving. 

b. het communiceren met de achterban over projecten en activiteiten die de ERKWB-

kerken ondernemen. Middelen die hiervoor nu ingezet worden zijn: Oostenrijk Bulletin, 

Twitter, Facebook, www.ssro.nl, digitale nieuwsbrieven, halfjaarlijkse brief naar alle 

kerkenraden. 

Zie ook hoofdstuk 8. 

 

Doel: 

a. De SSRO biedt praktische ondersteuning in de zichtbaarheid van de ERKWB-kerken. 

b. Van elke gemeente die wordt ondersteund wordt jaarlijks een verslag van uitgevoerde 

activiteiten gevraagd, naast een financieel verslag. 

c. Van elk project wat wordt ondersteund wordt jaarlijks een voortgangsverslag gevraagd.  

 

 
 

 

 

 

  

http://www.ssro.nl/
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4. Contacten SSRO en ERKWB 

Structuur van contacten 

Om lijn te houden in de contacten met de gemeenten in Oostenrijk en Zwitserland is binnen het 

bestuur één contactpersoon (secretaris buitenland) aangewezen. Alle correspondentie, behalve 

over de hierna genoemde onderwerpen, loopt via deze contactpersoon.  

 

Door de gemeenten in Oostenrijk en Zwitserland wordt jaarlijks een aanvraag gedaan voor 

financiële steun bij de penningmeester van het bestuur en tevens wordt jaarlijks een financiële 

verantwoording afgelegd over de bestedingen in het afgelopen jaar. 

 

Voor de projecten in Innsbruck en Graz vindt afstemming plaats in de driehoek tussen bestuur 

SSRO, de gemeente van Rankweil en de thuisfrontcommissies. Voor de ondersteuning van de 

missionaire predikanten is een regeling opgesteld, die goedgekeurd is door de betreffende 

predikant, de thuisfrontcommissie van de missionair predikant en de SSRO als koepelorganisatie 

met ANBI-status. Uiterlijk in januari 2020 wordt deze afgestemd met de beroepende ERKWB-

gemeente. 

 

Werkbezoeken aan de ERKWB 

Ieder jaar brengt een afvaardiging van de SSRO een werkbezoek aan ten minste één van de 

ERKWB gemeenten. Tijdens zo’n bezoek staan ontmoeting en evaluatie centraal. Het bijwonen 

op zondag van de Gottesdienst en zo één met de gemeente zijn is het belangrijkste onderdeel 

van een werkbezoek. 

 

Doel: 

Eens per 2 jaar wordt elke gemeente die gesteund wordt, bezocht door een afvaardiging van 

het bestuur van de SSRO. 

 

ERKWB Synode 

De SSRO ontvangt een uitnodiging voor het bijwonen als toehoorder van de ERKWB Synode die 

jaarlijks wordt gehouden. Ook dit is een moment van ontmoeting en contact, zeker omdat tijdens 

de synode alle predikanten met een gedeelte van hun kerkenraad aanwezig zijn. De SSRO heeft 

geen stem in deze synode, maar is als gast en toehoorder aanwezig.  

 

Doel: 

De synode wordt op uitnodiging bijgewoond door een afvaardiging van het bestuur van de 

SSRO. 
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5. Contacten SSRO in Nederland 

Contacten kerken 

De SSRO is een zelfstandige rechtspersoon, die geen formele banden heeft met een 

kerkgenootschap. Vanuit de SSRO zijn er contacten met gemeenten uit verschillende 

kerkgenootschappen onder andere uit de GKv, CGK, gemeenten binnen de PKN met een 

Gereformeerde Bondssignatuur, HHK en GG.  

De SSRO informeert de kerken over het werk van de SSRO en hoopt zo ook meer donateurs te 

krijgen die het werk van de SSRO naast gebed ook financieel ondersteunen. 

Doel: 

Minimaal 1 keer per jaar worden kerken geïnformeerd over het werk van de SSRO; vanaf 

2020 betreft dit de GKv, CGK, GKN, DGK, de gemeenten binnen de PKN met een 

Gereformeerde Bondssignatuur, HHK en GG 

Contactgemeenten en thuisfrontcommissies 

Binnen Nederland wisselt de SSRO informatie uit met Nederlandse contactgemeenten. Deze 

gemeenten onderhouden contact met een kerk in Oostenrijk of Zwitserland. De 

contactgemeenten geven geestelijke (en ook financiële) ondersteuning. Waar nodig stemmen de 

contactgemeenten en de SSRO onderling zaken af. Predikanten, ambtsdragers of gemeenteleden 

uit Oostenrijk of Zwitserland bezoeken periodiek deze contactgemeenten. De leden van de 

contactgemeente bezoeken regelmatig ‘hun’ kerk in Oostenrijk of Zwitserland. 

Verder zijn er ter ondersteuning van predikanten Rozema en Drost in Innsbruck en Graz twee 

thuisfrontcommissies actief. De thuisfrontcommissie onderhoudt contact met de predikant en 

zijn gezin en spant zich  samen met de predikant in om contact te onderhouden met de 

donateurs en waar mogelijk donateurs te werven die de komende jaren bereid zijn om het werk 

van de predikant financieel mogelijk te maken.  

Doel: 

Minimaal 1 keer per jaar is er een ontmoeting met contactgemeenten, thuisfrontcommissies 

en leden van het Comité van Aanbeveling om elkaar te informeren (zgn. ontmoetingsdag). 

Landelijk Samenwerkingsverband Mission 

Het doel van het Landelijk Samenwerkingsverband Mission (LSV Mission) is om onderling kennis, 

ervaring en middelen te delen, om daarmee de missie ‘geloof delen wereldwijd’ zo goed mogelijk 

te realiseren. De SSRO is als gastlid aangesloten bij LSV Mission.  

Doel: 

a. De vergaderingen van LSV Mission worden bijgewoond om daar kennis te delen.  

b. Contact verbreden naar soortgelijke organisaties in de brede gereformeerde gezindte. 

Stichting In de Rechte Straat 

Stichting In de Rechte Straat (IRS) heeft ten doel het ondersteunen van de verbreiding van het 

evangelie daar waar zich kansen voordoen. IRS vertaalt geschikte literatuur in het Pools, Italiaans 
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en Spaans. Bij IRS leeft het verlangen om iets in Duitstalig gebied te doen. In alle werkzaamheden 

blijft het credo van IRS ‘Blijf reformeren om gereformeerd te blijven’. IRS ondersteunt de 

kerkplantingsprojecten in Innsbruck en Graz door Bijbels en liedboeken te bekostigen.  

Doel: 

Minimaal 1 keer per jaar vindt er overleg plaats met IRS in het zgn. Alpenberaad.  

Persoonlijke contacten 

Ook zijn er contacten met personen die het werk van de SSRO een warm hart toedragen. Deze 

contacten zijn belangrijk voor het voldoende breed houden van het netwerk van de SSRO. 
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6. Het werven van financiële middelen 

Achterban 

De SSRO kan ondersteuning aan de kerken in Oostenrijk en Zwitserland geven door de steun van 

betrokken christenen en kerkelijke gemeentes in Nederland. Gelukkig is er sprake van een 

trouwe achterban, zodat het de SSRO in de afgelopen jaren nooit aan middelen ontbroken heeft 

om aan de steunverzoeken van de ERWKB te voldoen. 

In de afgelopen jaren heeft de SSRO bewust gezocht naar verbreding van de achterban door ook 

buiten de GKv actief op zoek te gaan naar nieuwe donateurs. Het werk van de SSRO is onder de 

aandacht gebracht van alle kerkenraden van de CGK, GKN, de HHK en de Nederlands 

Gereformeerde Kerken (NGK) alsmede een gedeelte van de GG met het verzoek om de SSRO 

jaarlijks met een gift te ondersteunen of de SSRO op te nemen in het collecterooster. Ook de 

gemeenten binnen de PKN met een Gereformeerde Bondssignatuur zullen het komende jaar op 

dezelfde manier worden aangeschreven. 

 

De verdeling van giften/collectes van kerken was in de afgelopen 3 jaar als volgt: 

Kerk 2016 2017 2018 

GKv 50 53 66 

Niet GKv 2 5 9 

 

Doel:  

Bij gelijkblijvend aantal giften uit GKv is het streven om in 2020 ten minste 25 giften uit niet-

GKV kerken te ontvangen en in 2021 ten minste 35.  

 

De verdeling van giften van betrokken christenen is als volgt: 

Hoeveel EUR 
gegeven in 

2018 Aantal 

Totaal 
ontvangen in 
EUR in 2018 

≥ 1.000 20 29.620 

≥ 250 121 51.931 

≥ 100 359 50.151 

<100 1431 47.400 

 

Het aantal giften < EUR 100 is belangrijk qua aantal en qua totale ontvangsten. Het betekent dus 

dat het blijvend informeren en benaderen van onze donateurs van belang is. 

Verder valt het hoge aantal donateurs positief op, zodat de afhankelijkheid zich niet beperkt tot 

een beperkte kring.  

 

Doel:  

a. Het vergroten van het aantal donateurs en het verhogen van de giften van betrokken 

christenen.  
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b. Het blijvend monitoren van het aantal donateurs, om zodoende inzicht te verkrijgen in de 

afhankelijkheid. 

 

Op de website bestaat de mogelijkheid tot online-doneren.  

De SSRO is niet actief bezig met het verwerven van inkomsten door het aanschrijven van fondsen 

en organisaties. Dit gebeurt wel incidenteel, wanneer vanuit de ERKWB zich een concreet project 

aandient waarvoor financiële ondersteuning nodig is. 

 

Kerkplantingsprojecten 

De ERWKB Rankweil is in 2018 en 2019 begonnen met twee kerkplantingsprojecten in Innsbruck 

en Graz. Vanuit Nederland gaven de predikanten Klaas Rozema en Peter Drost gehoor aan de 

roep van de HEERE om in Innsbruck en Graz als missionair predikant te dienen. Aan elk van de 

genoemde projecten heeft de SSRO voor een periode van vier jaar maximaal € 40.000 per jaar 

aan steun toegezegd.  

 

Daarnaast hebben de beide predikanten een eigen thuisfrontcommissie in het leven geroepen. 

Deze giften komen via de SSRO binnen en worden door de SSRO beheerd, zodat ze vanwege de 

ANBI-status van de SSRO fiscaal aftrekbaar zijn. De SSRO informeert de thuisfrontcommissies 

over de ontvangen giften en de thuisfrontcommissies onderhouden  de contacten met de 

donateurs die specifiek het werk van ds. Rozema of ds. Drost met hun giften ondersteunen.    

 

Doel:  

Ten minste 2 keer per jaar informeren van de thuisfrontcommissies over de financiële 

ontwikkelingen met betrekking tot de betreffende predikant. 

 

Verantwoording 

Alle donateurs mogen verwachten dat de SSRO regelmatig verantwoording aflegt over  de 

besteding van de giften. Daarom publiceert de SSRO jaarlijks op www.ssro.nl  een financieel 

jaarverslag met een toelichting.  

Daarnaast schrijft de penningmeester minstens één keer per jaar in het Oostenrijk Bulletin een 

kort artikel over de financiële stand van zaken.  

 

Doel:  

Jaarlijks verantwoording afleggen over de besteding van gelden in een financieel jaarverslag 

met toelichting op de website en in het Oostenrijk Bulletin. 

  

http://www.ssro.nl/
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7. Financiële ondersteuning op de middellange termijn 

In de afgelopen jaren vreesde de SSRO dat door vergrijzing van de donateurs de inkomsten 

zouden teruglopen. Door nadrukkelijk in te zetten op verbreding van de achterban en 

vernieuwing van zowel de website als het Oostenrijk Bulletin is het gelukt om meer donateurs en 

ook kerken te bereiken. Daarom valt te verwachten dat de inkomsten de komende jaren op een 

iets hoger niveau zullen liggen als in de afgelopen jaren.  

 

Anderzijds heeft de SSRO zich verplicht om in de periode 2019-2023 jaarlijkse maximaal € 80.000 

bij te dragen aan de missionaire projecten in Innsbruck en Graz. De overige € 50.000 per jaar zal 

door de beide thuisfrontcommissies van de predikanten Rozema en Drost bijeen worden 

gebracht. Deze toezegging betekent dat er de komende jaren geen ruimte is voor andere 

structurele uitgaven, tenzij ook de inkomsten structureel zullen toenemen. Gezien de situatie van 

de gemeente in Basel zal gezocht worden naar mogelijkheden om (al dan niet met steun van een 

andere organisatie) de gemeente extra te steunen. 

 

Doel:  

Onderzoeken mogelijkheden extra steun voor de gemeente van Basel, al dan niet met steun 

van een andere organisatie.   

 

De SSRO heeft slechts voor een periode van vier jaar steun toegezegd aan de 

kerkplantingsprojecten in Innsbruck en Graz. Hoe de financiële situatie er in 2023 uit zal zien laat 

zich niet met zekerheid zeggen. Wanneer de inkomsten toch zullen dalen, komt de bodem van de 

financiële reserves in zicht. Daarom zal de SSRO ook in de komende jaren elke steunaanvraag 

zorgvuldig bekijken en per jaar de hoogte van de steun bepalen, mede op basis van de jaarlijkse 

evaluatie van de verwachte ontwikkeling van de reserves van het vermogen van de SSRO. Dat 

elke aanvraag voor steun volledig gehonoreerd wordt, is daarbij geen vanzelfsprekendheid.  

  

Doel:  

Jaarlijks analyseren van de ontwikkeling van de inkomsten en het evalueren van de verwachte 

ontwikkeling van de reserves van het vermogen (algemene reserve, continuïteitsreserves en 

bestemmingsreserves).   

 

De SSRO heeft voor de kerkplantingsprojecten richting de donateurs ook gewerkt met projecten, 

waarbij gebleken dat dit goed is aangeslagen. We onderscheiden daarom de volgende soorten 

financieringen:  

i. De reguliere financiering van erediensten, predikanten enz. 

ii. De projectfinancieringen. 

 

Aandachtspunt hierbij is dat de projecten leiden tot ‘geoormerkt geld’, dat niet zomaar voor 

algemene kosten ingezet kan worden.  
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De SSRO handhaaft haar uitgangspunt zoals dat in het beleidsplan 2015-2019 verwoord is, dat bij 

teruglopende inkomsten zij liever de ondersteuning aan één of meer kerken volledig stopt dan 

dat alle ERKWB-kerken een evenredige vermindering van inkomsten ontvangen en daardoor 

allemaal zo weinig krijgen dat er uiteindelijk geen van alle meer kunnen functioneren. Uiteraard 

zal dit plaatsvinden in overleg met de gemeenten in Oostenrijk en Zwitserland. 

Vooralsnog lijkt dit scenario geen werkelijkheid te worden. Daar zijn we de HEERE dankbaar voor. 

Voor wat de financiële situatie in de komende jaren betreft weet de SSRO zich ook van Hem 

afhankelijk, zoals tot uitdrukking wordt gebracht in dit bekende gezang: ‘Wat de toekomst 

brengen mogen, ons geleidt des Heren hand.’  

 

Doel:  

Jaarlijks beoordelen of het maximum qua steun bereikt is en hier, indien nodig, over 

communiceren richting de kerken in Oostenrijk en Zwitserland. 
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8. Communicatie met achterban 

Algemeen 

Verbonden zijn en blijven met de achterban, die we indelen naar betrokken christenen enerzijds 

en kerkelijke gemeenten anderzijds, is een speerpunt van de SSRO. Dit doen we op verschillende 

manieren. 

In het algemeen geldt dat het doorgeven van de ‘verhalen’ vanuit de ERKWB gemeenten centraal 

staat in de communicatie met de achterban. Met als doel blijvende betrokkenheid creëren bij de 

achterban. 

Oostenrijk Bulletin 

Het Oostenrijk Bulletin richt zicht op human interest en verschijnt 4x per jaar en wordt verstuurd 

aan alle donateurs en belangstellenden. Het aantal adressen van betrokken christenen waar het 

Oostenrijk Bulletin naar toe wordt gestuurd bedraagt per oktober 2019: 2.860. In dit bulletin 

krijgen de ERKWB gemeenten afzonderlijk een podium en sinds 2018 heeft het comité van 

aanbeveling een rol gekregen door het schrijven van een adhesie betuiging. 

Daarnaast dient het Oostenrijk Bulletin als pr-middel om nieuwe donateurs aan de stichting te 

verbinden. 

 

Doel:  

Aantal adressen waar het Oostenrijk Bulletin naar toe wordt gestuurd (gewone of digitale 

post) in 2020 tenminste 2.900.  

Website 

Het doel van de website is de bezoeker van algemene en permanente informatie te voorzien met 

betrekking tot het werk en doel van de SSRO, de projecten en de ERKWB gemeenten. Bezoekers 

kunnen zich door middel van een button als donateur aanmelden en online een gift geven. 

Social media  

Zowel oude als jonge generaties maken gebruik van social media. Daarom zal social media nog 

meer worden ingezet om snel op een actuele situatie in te kunnen spelen.  Hierdoor wordt het 

werk van de SSRO en het wel en wee van de ERKWB-gemeenten nog meer onder de aandacht 

gebracht. De kracht van social media is dat er in korte tijd veel mensen bereikt kunnen worden 

en er interactie met volgers opgebouwd kan worden. Binding met donateurs en creëren van 

naamsbekendheid spelen hierbij een grote rol. 

Uitingen richting kerkelijke gemeenten 

Richting kerkelijke gemeenten in de achterban sturen wij periodiek brieven waarin wij het werk 

van de SSRO onder de aandacht brengen, of vragen om het plaatsen van artikelen in kerkbladen. 

Verder stellen wij op aanvraag collectepresentaties ter beschikking en zijn bestuursleden al dan 

niet individueel aanwezig op contactdagen en gemeenteavonden. 
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35-jarig bestaan 

Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de SSRO in 2021 is het voornemen om hier 

aandacht aan te besteden, zoals door het mobiliseren van de achterban en ontmoeting van 

achterban met Oostenrijk en Zwitserland (bijvoorbeeld door een ontmoetingsdag of concert), 

jubileumacties (door inzameling geld voor projecten in Oostenrijk en Zwitserland) en door 

uitgave van materiaal uit Oostenrijk en Zwitserland (bijvoorbeeld vertaling 

Reformationslezingen).  

 

Doel: 

In 2021 aandacht besteden aan 35-jarig bestaan van de SSRO door ontplooien van extra 

activiteiten.  
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9. Bestuur en comité van aanbeveling  

Bestuur 

Het bestuur van de SSRO moet volgens de statuten uit tenminste drie leden bestaan. De 

bestuursleden hebben zitting voor een periode van zes jaar, waarna één herbenoeming kan 

plaatsvinden. Het bestuur heeft een interkerkelijk karakter. De bestuursleden komen uit 

verschillende gereformeerde kerken.  

 

Het bestuur vergadert tenminste vijf keer per jaar. Bij het opstellen van dit beleidsplan bestaat 

het bestuur uit zes bestuursleden, waarbij gezien de huidige taken en doelen uitbreiding naar 

zeven bestuursleden gewenst is.  

 

Binnen de kaders van de statuten en dit beleidsplan voert het bestuur haar taken uit. Hierbij 

wordt in de periode 2020-2023 gebruikgemaakt van jaarplannen, die afgeleid zijn van dit 

beleidsplan waaronder de financiële doorvertaling. 

 

Doel: 

Vaststellen van het jaarplan, uiterlijk in de eerste bestuursvergadering van het betreffende 

jaar.  

 

De bestuursleden krijgen vergoedingen voor gemaakte onkosten of ontvangen in plaats daarvan, 

op hun verzoek, de maximale vrijwilligersvergoeding.  

Ondersteuning bestuur 

Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van werkgroepen en/of vrijwilligers, die onder 

verantwoordelijkheid van een bestuurslid ondersteuning bieden. 

De donateurs- en financiële administratie is sinds 2019 uitbesteed aan LPB Media.  

Comité van aanbeveling 

Het comité van aanbeveling telt 10 leden uit de CGK, GKN, GKv, HHK en PKN (Gereformeerde 

Bond). Zij vervullen een waardevolle brugfunctie naar de achterban, onder andere door 

bijdragen in het Oostenrijk Bulletin. Verder worden zij betrokken bij nieuwe plannen en 1 keer 

per jaar informeren wij hen breder tijdens de ontmoetingsdag. 

Hiermee is de rol van het comité de afgelopen jaren gegroeid. 

 

Doel: 

Minimaal 1 keer per jaar ontmoeting met comité van aanbeveling tijdens de ontmoetingsdag 


