
Beleidsplan Stichting Vrienden van de NIGA 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de stichting Vrienden van de Niga. Het plan bevat een overzicht van 
de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. 
Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI-regeling en zal jaarlijks worden geactualiseerd. 
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6. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen contactgegevens 
  
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de NIGA 
  
  
Oprichting 
De stichting Vrienden van de Niga, statutair gevestigd te Meppel, is opgericht op 10 februari 2012. 
  
Doelstelling 
In de statuten is de doelstelling als volgt verwoord: het verlenen van bijstand op materieel en 
immaterieel gebied vanuit Nederland aan de Nederlandse interkerkelijke Gemeente te Alanya in 
Turkije ( NIGA ) en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
Het bestuur van de stichting stelt zich als taak om gelden te werven voor de Nederlandse kerkelijke 
Gemeente te Alanya.( NIGA ) : 
  
- Door fondsen te benaderen die qua doelstelling financiële steun zouden kunnen verlenen aan de 
Niga; 
- door personen te benaderen die belang hebben bij het bestaan en het werk van de NIGA, om als 
donateur dit werk te ondersteunen; 
- door personen, verenigingen, kerken te benaderen voor materiële en / of immateriële 
ondersteuning; 
- door mogelijkheid te bieden dat personen nalatenschap of erfenis kunnen vermaken aan de NIGA. 
  
Werkzaamheden van de NIGA 
De kerngroep van de NIGA organiseert kerkdiensten in de Nederlandse taal in Alanya (Turkije). Zij 
draagt zorg voor de huur van kerkruimte, en het appartement voor het predikantsechtpaar. 
In de diensten gaan wisselende voorgangers voor welke steeds voor maximaal drie maanden worden 
benoemd. Buiten een vergoeding voor reiskosten ontvangen de predikanten geen honorarium voor 
al hun werkzaamheden. 
Naast de kerkdiensten worden diverse activiteiten ontplooid door de NIGA. 
- Diaconale acties in het kader van armoedebestrijding in de omgeving van Alanya 

( schoenenproject t.b.v. bijv. degelijk schoeisel voor schoolkinderen); 
- het bezoeken van Nederlandse toeristen of ( semi-)residenten in Turkse ziekenhuizen; 
- het verlenen van verwijzing / wegwijs / steun aan Nederlanders die door een ongeluk of anderszins 
in problemen geraken in Turkije; 
- samenkomsten met een godsdienstige en / of culturele en sociale functie; 
- het opzetten en ondersteunen van een Nederlandse bibliotheek 



- wandelmiddagen. 
Voor meer gericht informatie verwijzen wij naar de site van de NIGA. www.niga-turkije.nl 
 
Werving van fondsen 
De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens 
contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. De bestaande contacten met de diverse donateurs 
(NIGA) en organisaties zullen actief worden onderhouden. 
  
Besteding van fondsen 
Al de fondsen, door de stichting Vrienden van de NIGA vergaart, staan ter beschikking van de NIGA in 
Turkije. 
  
  
Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer en contactgegevens 
De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
54664705 als de Stichting Vrienden van de NIGA. 
Het bestuur bestaat uit vier personen. 
Voorzitter: ds. W. Molenaar te Meppel 
penningmeester, C.M. van der Have, Luciferstraat 44, 5611 KE Eindhoven 
Secretaris Hein van der Kamp, Zuideinde 80/08, 7941GK Meppel 
Bestuurder, Hendrik Brons, Offenbachlaan 68, 2102ZP Heemstede 
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