Beleidsplan “Gtime Citychurch”
Dit beleidsplan is vastgesteld in de stafteamvergadering dd 17 mei 2016. De meest actuele en
geldende versie van dit beleidsdocument is te downloaden via de site www.gtimcitychurch.nl
Gegevens
Bezoek- en postadres:
Baron de Coubertinlaan 8,
Zoetermeer (Rokkeveen)
G-time Citychurch is 1 maart 2016 opgericht. Gtime is in het handelsregister geregistreerd als
kerkgenootschap onder KvK nr 65565940.
Bankrekening: NL77 INGB 0007 2897 36
http://www.gtimecitychurch.com
https://www.facebook.com/gtimecitychurch

Algemene omschrijving
God ontmoeten-Elkaar ontmoeten-Anderen ontmoeten, dat is de visie van Gtime citychurch. Gtime
city church is een jonge, nieuwe kerkgemeenschap in Zoetermeer. Gtime citychurch is een initiatief
van een groep Christenen in Zoetermeer en omgeving. Gtime richt zich op iedereen die op zoek is
naar een kerk van nu. De doelgroep zoeken we in ‘groot Zoetermeer’. Gtime is een plek waar
mensen elkaar en God kunnen ontmoeten, door samen tijd door te brengen, door samen te eten,
door sprekers uit te nodigen, door samen te zingen en muziek te maken. Centraal staat de
boodschap van de Bijbel: God die de wereld heeft gemaakt, die als Jezus naar de aarde is gekomen
om zijn Liefde te tonen en die van iedereen die Hem volgt vraagt om die Liefde te laten zien en door
te geven.

Doelen
Het doel van Gtime citychurch is:
1. God ontmoeten: Gtime is een plek waar mensen God kunnen ontmoeten: door verhalen,
beelden en woorden. In alles wat we doen staat de God van de Bijbel centraal;
2. Elkaar ontmoeten: Gtime citychurch is een gemeenschap van gelovigen die op allerlei
manieren bij elkaar komen om op zoek gaan naar wat het geloof voor nu betekent, hoe ze
hun geloof kunnen verdiepen en om mensen die op zoek zijn naar God te ondersteunen in
hun zoektocht;
3. Anderen ontmoeten: Gtime citychurch is er niet voor zichzelf: we willen praktische hulp
dichtbij en ver weg bieden, we zijn er voor mensen die het moeilijk hebben, die eenzaam
zijn, mensen die elders niet welkom zijn en voor mensen die ondersteuning kunnen
gebruiken of voor ingewikkelde keuzes staan. We staan open voor vragen en ideeën van
anderen. We zoeken samenwerking met andere kerken in Zoetermeer en omgeving maar
ook met bijvoorbeeld maatschappelijk organisaties en instanties die vrijwilligerswerk
coördineren (bijvoorbeeld stichting Present en Vluchtelingenwerk).
Doelgroep

Gtime citychurch is er voor een brede groep mensen. Wekelijks bezoeken 50-75 mensen Gtime
citychurch: ze vormen een afspiegeling van de bewoners van Zoetermeer: jong en oud, met
verschillende sociale en etnische achtergronden. Zoetermeer is jonge gemeente, met een grote
groep inwoners tussen de 17 en 37 jaar . Daarom besteden we extra aandacht aan deze groep. Veel
mensen hebben weer interesse in het geloof en in spiritualiteit. Voor hen willen we ruimte maken.
Maar we weten ook dat mensen kritisch zijn over de kerk: ze zijn op zoek naar echtheid en
eerlijkheid. Voor de kritische vragen staan we open.
Ons DNA
Bij Gtime citychurch gebruiken we het woord ADEM om te beschrijven wie we zijn, hoe we denken
en wat anderen van ons mogen verwachten. God geeft adem: Hij verandert je leven, Hij blaast nieuw
leven in, je gaat vrij ademen. Zo kom je tot je bestemming. Bij hem kun je thuis komen. Zo willen we
ook als gemeente zijn: een plek om thuis te komen bij God.

A=

D=
E=
M=

Acceptatie: God accepteert ons zoals we zijn. Wij willen ook een kerk zijn die mensen
accepteert, wie ze ook zijn en hoe ze ook denken;
Delen: we willen delen van onze tijd, ons geld, onze talenten en vooral van Gods Liefde;
Eenheid: we willen een zijn in verscheidenheid, we willen elkaar ontmoeten en van elkaar
leren. We willen eenheid en samenwerking zoeken met andere kerken in Zoetermeer;
Minder is meer: Jezus is ons voorbeeld als dienende leider.

Hoe doen we dat?
We hebben niet alleen traditionele samenkomsten/kerkdiensten, maar zoeken naar moderne,
interactieve vormen die een moderne doelgroep aanspreekt. Er is veel ruimte voor muziek,
multimedia en het uitwisselen van ideeën. Elke maand staat er een thema centraal. We hebben vijf
soorten samenkomsten die we maandelijks herhalen:
1. Gtalk: elke maand is er een spreker die een thema uit de Bijbel uitdiept en vertaalt naar wat
we er voor deze tijd van kunnen leren;
2. Gtime interactive: we bekijken het maandthema van verschillende kanten, bijvoorbeeld
door een panelsgesprek, een videoverhaal of door kunst;
3. Gtime Jesus Central: Jezus staat in deze samenkomst centraal: we vertellen over wie Hij is
en wat hij heeft gedaan. We breken het brood en drinken de wijn om aan hem te denken;
4. Gtime worship: een samenkomst met veel ruimte voor muziek en gebed;
5. Gtime meet and eat: elke vijfde zondag van de maand hebben we een pot luck supper:
samen koken en eten en praten. Vooraf aan die zondag doen we vrijwilligerswerk.

Activiteiten
1. Het organiseren van een of meerdere bijeenkomsten op zondag
2. Het organiseren van doordeweekse bijeenkomsten; studie, onderwijs, gebed, training,
begeleiding etc.
3. Het organiseren van bijeenkomsten voor mensen die geïnteresseerd zijn in het christelijk
geloof; informatie, ondersteuning, advisering en eventuele doorverwijzing
4. Samenwerking met andere kerken en maatschappelijke organisaties
5. Het praktisch en financieel ondersteunen van goede doelen en mensen in nood in zowel
binnen- als buitenland

Beheer en besteding middelen
Uitgangspunten en beheer
1. Uit het bestuur zijn per besluit (dd 6 februari 2016) twee verantwoordelijken aangewezen

voor het financieel beheer
2. De besteding van de middelen wordt beheerd door het bestuur van de “G-Time Citychurch”
en legt hiervan rekening en verantwoording af d.m.v. het financieel jaarverslag
3. We houden niet meer vermogen aan dan nodig is voor het organiseren van de genoemde
activiteiten
4. er wordt niet meer geld uitgegeven dan wat in kas is om de gestelde doelen te dienen
5. we streven niet naar winst
6. Jaarlijks wordt het financieel jaarverslag voorgelegd aan het bestuur (en aan de leden van
Gtime citychurch)
7. Per kalenderjaar stelt het bestuur een begroting op met daarin de geplande activiteiten voor
dat jaar, de bijkomende kosten en de te verwachten inkomsten
8. De bestuursleden ontvangen geen beloning, anders dan een vergoeding van eventuele
materiële kosten
9. Het organiseren en uitvoeren van activiteiten zoals hierboven beschreven, vindt plaats door
vrijwilligers
10. Als er bij opheffing van Gtime citychurch een batig liquidatiesaldo resteert, dan wordt dit bij
besluit van het bestuur overgemaakt aan een ANBI met een soortgelijke doelstelling of aan
een buitenlandse instelling die (nagenoeg) uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een
soortgelijke doelstelling heeft.
Besteding van de middelen
1. Zaalhuur en exploitatiekosten
2. Aanschaf en afschrijving van roerende goederen, zoals geluidsapparatuur, verlichting etc
3. Kosten voor communicatiemiddelen, zoals website, flyers etc
4. Kosten voor de inhuur van externe sprekers
5. Donaties aan goede doelen (met een ANBI status)
6. Donaties aan particulieren die financiële ondersteuning nodig hebben
7. Kosten voor de organisatie van evenementen, waaronder de huur van attributen
8. Kosten voor catering
Herkomst van de middelen
De financiële middelen om genoemde doelen en activiteiten te dienen zijn voornamelijk afkomstig
van:
1. Bijdragen van de leden
2. Giften en collecten
3. Erfstellingen en legaten
4. Overige baten
Een aantal leden heeft zich garant gesteld voor het kunnen dragen van de kosten gedurende de
eerste 12 maanden.
Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur is in handen van een stafteam van negen vrijwilligers dat direct betrokken is bij
de oprichting van Gtime. Onder dagelijks bestuur verstaan we het uitvoeren van alle taken die nodig
zijn om de bovenstaande activiteiten te organiseren en daarvan de kwaliteit en (financiële)
continuïteit te waarborgen. De taken worden binnen het stafteam verdeeld. Driewekelijks komt het
stafteam bij elkaar om te overleggen over de voortgang en om de financiën te bespreken. Het
stafteam wordt daarbij ondersteund door een groter team van enthousiaste vrijwilligers, een groep
van nog eens circa tien vrijwilligers die zorgen voor de opbouw van de zaal, voor muziek, video,
koffie, ontvangst van gasten etcetera. Het stafteam overlegt geregeld met de andere vrijwilligers
over de koers van gtime en over de activiteiten voor de komende periode.

Het dagelijks bestuur stelt een bestuursreglement op, met daarin procedures en voorwaarden voor
de samenstelling van het dagelijks bestuur, de zittingsduur en benoeming in of ontheffing uit de
functie.

