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1. Inleiding
SOFAK ondersteunt internationale en migrantenkerken en nieuwe initiatieven gericht op
gemeenschapsvorming onder migrantenchristenen. Voorheen noemden we dit 'allochtone kerken',
zoals ook in onze naam staat, maar deze term wordt tegenwoordig niet meer gebruikt. In 2019
hebben we daarom besloten voortaan te spreken van internationale en migrantenkerken.
Onze ondersteuning kan financieel zijn, of kan andere vormen hebben. In de ontwikkeling van SOFAK
zijn wij onderweg op nieuwe wegen. Financiële ondersteuning is een belangrijk deel van het werk en
tegelijkertijd zijn de contacten en begeleiding van kerken verbreed en zijn wij benieuwd waar deze
nieuwe wegen ons leiden.

2. Identiteit
Geschiedenis
SOFAK is begonnen in 1995 met de ondersteuning van ds. Manbueni en zijn familie om in Den Haag
voorganger van een migrantenkerk te kunnen zijn. In de jaren hierna is het aantal ondersteunde
kerken sterk uitgebreid en hiermee ook de fondsenwerving. Het was duidelijk dat hieraan een grote
behoefte was binnen de internationale en migrantenkerken in Nederland. In augustus 2010 is een
doorstart gemaakt met nieuwe bestuursleden, en sindsdien draait de organisatie stabiel, met
regelmatige vernieuwing van het bestuur en voldoende stabiliteit qua fondswerving en beleidsvisie.

Naam
De naam ´Stichting Ondersteuningsfonds Allochtone Kerken´ zegt al iets over de identiteit: in de
eerste plaats dat wij een stichting zijn, wij bestaan uit een bestuur van vrijwilligers, zoals dit in de
statuten is vastgelegd. In de tweede plaats is het een ondersteuningsfonds: wij zijn erop gericht
internationale en migrantenkerken te ondersteunen met advies, contacten en financiën. Vervolgens
geeft de naam de doelgroep aan: allochtone kerken, tegenwoordig 'internationale en
migrantenkerken' genoemd.
Overigens is er discussie over de terminologie. Veel van de kerken noemen zichzelf 'internationale'
kerken, veel autochtone kerken zijn gewend aan de term 'migrantenkerk'. De kerken integreren
echter in de Nederlandse samenleving en maken daar voluit deel van uit. Sommigen neigen er dan
ook toe om steeds meer te spreken over 'interculturele' gemeenten. SOFAK heeft in 2019 besloten
te spreken van 'internationale en migrantenkerken', omdat dit het meest breed herkenbaar is.

Christelijke basis
SOFAK is een christelijke stichting die interkerkelijk georiënteerd is. Wij waarderen de gezamenlijke
traditie waarin wij als kerken staan en het uitgangspunt van onze visie is dan ook de geestelijke
eenheid van de kerk van alle eeuwen en plaatsen door de Geest van God. Hierin laten we ons leiden
door het principe van Efeze 4: 5: Eén Here, één geloof, één doop. Binnen deze geestelijke eenheid
zien wij in de verscheidenheid van kerken het veelkleurige karakter van God terug en is de diversiteit
aan kerken wat ons betreft een rijkdom voor Nederland. Praktisch gezien herkennen we de
apostolische geloofsbelijdenis als een centrale verwoording van het geloof van de kerken van alle
eeuwen. De Bijbel zien wij als het door Gods Geest geïnspireerde Woord van God.
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3. Visie, Missie & langetermijnbeleid
Visie
Wij geloven dat de gemeente van Christus één is, en streven ernaar dat deze eenheid ook zichtbaar
wordt in de relatie tussen christenen uit autochtone kerken en christelijke
migrantengemeenschappen in Nederland. Internationale en migrantenkerken met hun eigen vormen
van kerk-zijn hebben toegang tot een doelgroep die autochtone kerken wat betreft taal en
aanpassingsvermogen moeilijk kunnen bereiken. Hierin kunnen wij als lichaam van Christus van
elkaar leren. Met de ondersteuning die wij als stichting bieden, willen wij de positie en de groei van
deze kerken in Nederland stimuleren.

Missie
SOFAK is gericht op de groei van internationale en migrantenkerken in Nederland tot volwassenheid
als zelfstandige kerk of in een samenwerkingsverband met bestaande kerken. Daarbij ondersteunen
we ook het getuigenis van deze kerken binnen het geheel van de migrantengemeenschappen én
willen we meer bekendheid geven aan het bestaan en de vitaliteit van deze kerken binnen christelijk
Nederland. Dit doet SOFAK voornamelijk op drie manieren:
 Materiele ondersteuning ten bate van kerkactiviteiten, met name (maar niet uitsluitend) in
de vorm van financiele steun;
 Ondersteuning bij het leggen van contacten tussen autochtone en internationale en
migrantenkerken, en bevorderen van kennis en bekendheid tussen de christenen uit deze
beide kerkgemeenschappen;
 Beschikbaar stellen van de nodige (organisatorische) kennis en advies over kerk-zijn in
Nederland.

Langetermijnbeleid
In het lange termijn beleid hebben we drie speerpunten die ook overeenkomen met onze visie en
missie.
1. Het bijdragen aan de opbouw van het evangelie in migrantengemeenschappen door
ondersteuning van internationale en migrantenkerken in Nederland.
a. Het beschikbaar stellen van de praktische middelen en het netwerk om de
ondersteuning van internationale en migrantenkerken te realiseren
b. Het geven van bekendheid van het werk van SOFAK binnen de vaak geïsoleerde
internationale en migrantenkerken.
c. Het geven van bekendheid aan het werk van SOFAK binnen de Nederlandse
kerkgemeenschappen met het doel begrip en steun te verwerven voor deze kerken
d. Het onderhouden van contact met ondersteunde internationale en migrantenkerken
om groei te bevorderen.
2. Het bouwen van bruggen tussen internationale en migrantenkerken en gevestigde
Nederlandse kerken.
a. Herkennen van de eenheid van de gemeente van Christus in de grote
verscheidenheid aan kerken in Nederland en de betrokkenheid op elkaar vergroten
b. Contacten leggen tussen gevestigde kerken in Nederland en internationale en
migrantenkerken om plaatselijke ondersteuning mogelijk te maken vanuit de
diaconale roeping van de gevestigde plaatselijke kerken
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c. Relaties leggen tussen gevestigde kerken in Nederland en internationale en
migrantenkerken, met het oog op wederzijdse samenwerking. Dit vanuit de
overtuiging dat we als het lichaam van Christus geroepen zijn van elkaar te leren en
samen te werken.
d. Bevorderen van de bekendheid van Nederlandse internationale en migrantenkerken
in christelijk Nederland onder meer door ieder kwartaal nieuwsbrieven uit te
brengen.
3. SOFAK zal zich ontwikkelen als professionele partner voor internationale en
migrantenkerken, Nederlandse kerken en organisaties om haar doelstelling te
verwezenlijken.
a. Wij willen als stichting ons professioneel opstellen door te blijven voldoen aan de
ANBI richtlijnen, maar ook onze stichting aan dezelfde landelijke criteria te houden
die gelden voor vergelijkbare organisaties binnen de charitatieve fondsenwervende
sector in Nederland.
b. Als stichting blijven we nauw betrokken op SKIN, de koepel van veel internationale
en migrantenkerken. SKIN is een vereniging van kerken en wil daarom geen
financiële steun geven aan individuele leden. Dat kan SOFAK wel doen. Gezamenlijk
mogen we ons inzetten voor Visie, Missie & langetermijnbeleidde
belangenbehartiging en mag SOFAK gebruik maken van de expertise van SKIN.
c. Ten behoeve van kennisvermeerdering over en ondersteuning van internationale en
migrantenkerken zijn meerdere organisaties werkzaam in Nederland. SOFAK zoekt
naar mogelijk samenwerking en synergie tussen deze organisaties om zo efficiënt
mogelijk gestalte te geven aan onze bediening.
d. Als stichting willen we verslag doen en verantwoording afleggen over onze
werkzaamheden in onze nieuwsbrieven en jaarverslagen, door transparantie te
bieden over onze doelstellingen, werkwijze en resultaten.
SOFAK is als stichting bezig met het ondersteunen van internationale en migrantenkerken door
praktische middelen. Daar zijn ook financiële middelen voor nodig. SOFAK verwerft die middelen
door de steun van donateurs, diaconale giften, steun van fondsen en individuele giften. Het contact
met het netwerk van SOFAK verloopt via een nieuwsbrief die elk kwartaal verschijnt. We zullen ons
blijvend inzetten om ons netwerk uit te breiden en hierbij ook zoeken naar nieuwe mogelijkheden.
We willen het contact met de ondersteunende instellingen en personen optimaliseren en met name
ook bezien, hoe meer diaconale gelden geworven kunnen worden om de steun aan
migrantengemeenschappen mogelijk te blijven maken.
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4. Toekenningsbeleid
Voor beoordeling van de aanvragen voor financiele ondersteuning, hanteert SOFAK de volgende
procedure en criteria.

Basisvoorwaarden:
1. Er is sprake van een aantoonbare financiële nood.
2. De aanvraag wordt verwoord in een aangeleverd voorstel met concrete, realistische doelstellingen
met bijbehorende data en begroting.
3. De gemeente voorziet in 2 of 3 referentie-adressen, deze zijn geen familielid.
4. Er is gelegenheid tot een intake-gesprek/ dienst bijwonen.
5. De gemeente heeft een kerkenraad van minstens twee personen welke geen directe familierelatie
zijn van de voorganger.
6. De gemeente heeft regelmatige samenkomsten en viering van de sacramenten.
7. De gemeente onderschrijft de Apostolische geloofsbelijdenis.
Basisvoorwaarden waarvan kan worden afgeweken met opgaaf van redenen:
8. De kerk heeft Statuten, KvK registratie, is een ANBI, en heeft een eigen bankrekening.
9. Er is voor de aanvraag lokaal geen hulp te krijgen.
10. Het ledental van de gemeente is niet kleiner dan 10-15 mensen.
Daarnaast wordt een kerk geadviseerd lid te worden van SKIN.

Drie budgetlijnen
Aanvragen dienen inhoudelijk te vallen in één van deze drie categorieen:


Missionaire activiteiten



Diaconaal-maatschappelijke activiteiten



Opstarthulp voor nieuwe initiatieven voor gemeenschapsvorming

Enkele basisprincipes:
SOFAK geeft geen geld aan retraites, conferenties en buitenlands bezoek. We investeren niet in
salariskosten van personeelskrachten.
We steunen kerken, geen individuen, ook geen individuele studiekosten voor studenten theologie.
Toerustingsactiviteiten voor leiders en actieve leden van kerken komen wel in aanmerking voor
steun.
Aanschaf van Bijbels wordt alleen gedekt voor talen waarvoor geen bijbels verkrijgbaar zijn via de
Bijbelvereniging.
Eenzelfde activiteit mag maximaal 2/3x worden aangevraagd, daarna komt in principe die activiteit
niet meer voor steun in aanmerking, tenzij er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden (het
bestuur van SOFAK behoudt zich het recht voor om te bepalen wanneer er een uitzondering kan
worden gemaakt).
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Specifiek voor opstarthulp:
Opstarthulp bestaat in principe uit 1 jaar lang (met maximaal nog 1 jaar verlenging) maandelijkse
steun van 100 tot 200 euro, tenzij er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden (het bestuur van
SOFAK behoudt zich het recht voor om te bepalen wanneer er een uitzondering kan worden
gemaakt).
Bij nieuwe kerken zal SOFAK navragen wat de ontstaansgeschiedenis is, en in principe de regel
hanteren dat een kerk eerst een jaar zelfstandig moet bestaan alvorens voor steun in aanmerking te
komen. Ook verwachten we bij de aanvraag een plan, hoe men denkt na afloop van de steun van
SOFAK financieel zelfstandig door te kunnen.
Na één jaar steun is een rapportage noodzakelijk, alvorens een verzoek tot verlenging in behandeling
te nemen.
Steun kan worden uitgekeerd volgens een financieel afbouwmodel (dwz eerste jaar meer, tweede
jaar minder), waarbij in de loop van de periode waarin men steun ontvangt, het bedrag per maand
geleidelijk kleiner wordt. Wij verwachten dat kerken die steun krijgen aantoonbaar streven naar
financiele zelfstandigheid.

Procedure
De aanvraag komt binnen bij de stichting, alleen digitale aanvragen worden behandeld








Er wordt besproken of de aanvraag voldoet aan onze criteria en zo nodig wordt meer
informatie gevraagd
Intake gesprek met de gemeente
Er vindt een besluit plaats of er wel of geen steun wordt gegeven
Voor een bepaalde periode (ofwel eenmalig) en met specifiek doel ondersteunt SOFAK een
kerk
Er zijn vaste evaluatiemomenten waarop de kerk informatie geeft
Wanneer de periode van ondersteuning verstreken is, is er een gesprek met de gemeente.

Verslaglegging
Na het verkrijgen van steun is er op afgesproken momenten, minstens ieder half jaar, een verslag van
de kerk naar SOFAK over de voortgang van de doelstelling zoals deze beschreven is in het voorstel.
Dit is zowel financieel als inhoudelijk. We behandelen geen nieuwe aanvragen totdat er een verslag is
gestuurd over eerdere aanvragen.
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5. Financieel beleid
Financieel beleid Sofak.
Het financiële beleid is onderdeel van het totale, algemene beleid van de organisatie. Dit algemene
beleid kan alleen gevoerd worden binnen financiële kaders. Het is de bedoeling van dit stuk om de
financiële kaders te verduidelijken.
Exploitatie en vermogen
Als Stichting is Sofak een organisatie zonder winstoogmerk. Dit houdt in dat het beleid er niet op
gericht is om ieder jaar een positief saldo over te houden. Wel zal er gestreefd worden om uitgaven
en inkomsten zoveel mogelijk met elkaar in evenwicht te houden. Daarbij zijn we enerzijds
afhankelijk van donateurs en fondsen die Sofak willen steunen en anderzijds zijn we voor de uitgaven
afhankelijk van de aanvragen en de beslissingen die we als bestuur daarover nemen. In de huidige
situatie is Sofak voor de inkomsten grotendeels afhankelijk van 3 fondsen die ons steunen, namelijk
DBL, CIAC en de PKN. Daarnaast steunen ons een groeiend aantal donateurs maar op het geheel is dit
slechts een beperkt aandeel. Het beleid zal er daarom op gericht moeten zijn om het aantal
donateurs te laten groeien.
Wat betreft de uitgaven streven we naar een evenwicht met de inkomsten voor dat lopende jaar. Het
ene jaar iets meer en het andere jaar iets minder is geen probleem. Gezien de vermogenssituatie van
Sofak kan er naast lopende zaken die zoveel mogelijk in evenwicht dienen te zijn, wel ruimte
gemaakt worden voor projectmatige, niet langdurende verplichtingen. Het lijkt raadzaam om
tenminste een buffer aan te houden van € 35.000,= ( waarvan ca 20.000 in Certificaten). Nog een
andere bron van inkomsten voor Sofak is de rente opbrengst uit de portefeuille in Rabo-certificaten.
Deze leveren een rente op van 6,5% per jaar. Wel is de koers onderhevig aan beursschommelingen.
Bezoldiging en declaraties
Het bestuur van Sofak bestaat uit vrijwilligers. Dat houdt in dat er geen honorering van het bestuur
bestaat. Een aantal bestuursleden ontvangen wel vacatiegelden om reiskosten en overige kosten te
dekken. Andere bestuursleden ontvangen in verband met belastingregeling een vergoeding die in de
vorm van gift weer aan Sofak wordt gedoneerd. Onkosten die , na goedkeuring van het bestuur, ten
behoeve van Sofak worden gemaakt kunnen bij de penningmeester worden gedeclareerd.
Verantwoording en controle
Eenmaal per jaar wordt door de kascommissie, die door het bestuur wordt benoemd, de boeken en
financiële bescheiden van het voorgaande jaar gecontroleerd. Hiervan wordt door de commissie aan
het bestuur verslag uitgebracht. Worden de boeken en de verantwoording daarvan in orde bevonden
dan wordt de penningmeester/administrateur decharge verleend.
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