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 BELEIDSPLAN   
Het onderliggende beleidsplan behelst de 

periode van 01 Juli 2022 tot en met 30 Juni 
2025.  
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Stichting Centrum voor Spirituele Ontwikkeling 

 
Vestigingsadres: 
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RSIN: 821256853 
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1. Inleiding 

Op 16 September 2021 is de stichting Centrum Voor Spirituele Ontwikkeling, 
nader te noemen St. CVSO, opgericht. 
Deze stichting is voorgekomen uit de stichting Centrum voor Spiritueel 
Onderwijs welke opgericht is op 21 September 2009. 
 
De stichting Centrum Voor Spirituele Ontwikkeling gaat uit van gelijkwaardige 
aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die 
leven in de Nederlandse samenleving met onderkenning van de betekenis van 
de verscheidenheid van die waarden. 
 
Het onderhavige beleidsplan heeft betrekking op de periode 01 Juli 2022 tot en 
met 30 Juni 2025. 
In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte 
resultaten van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.  
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2. Visie en Missie 

 
2.1 Visie 
De St. CVSO is voortgekomen uit het gedachtegoed dat de mens zich optimaal 
ontwikkelt om zich zo goed mogelijk staande te houden in de huidige- en 
toekomstige maatschappij met haar vele uitdagingen. 
Om bovenstaande te kunnen faciliteren beheert en faciliteert de St. CVSO een 
aantal organisaties en centra door geheel Nederland welke geheel zelfstandig 
opereren. 
De St. CVSO is de parapluorganisatie welke zorgdraagt voor het op de juiste 
wijze uitdragen en inzetten van het intellectuele eigendom en gedachtegoed 
van de diverse organisaties en centra zoals bovenstaand vermeld. 
Buiten bovenstaande is de St. CVSO de “vraagbaak” op juridisch en 
maatschappelijk gebied voor de diverse organisaties en centra. 
 
 
2.2. Missie 
Het ondersteunen en uitbreiden van de reeds bestaande organisaties en centra 
alsmede het faciliteren van de opzet van nieuwe centra waarvan de focus, op 
spiritueel en maatschappelijk gebied, anders is dan de reeds in beheer zijnde 
organisaties en centra. 
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3. Ambities, Projecten en Fondsenwerving en donaties. 

 
3.1 Ambities. 
Tijdens de looptijd van onderhavig beleidsplan is het streven om de volgende 
ambities te realiseren: 

- Het begeleiden van het uitbreiden van bestaande centra met minimaal 
twee locaties; 

- Het begeleiden van het uitbreiden van het bestaande netwerk van 
vrijwilligers om bovenstaande ambitie te kunnen realiseren én om bij de 
reeds bestaande centra schaalvergroting te kunnen doorvoeren. 

 
Onderstaand wordt geconcretiseerd welke centra het betreft alsmede hoe de 
fondsenwerving vorm heeft. 
 
 
3.2 Projecten. 
Zoals onder het hoofdstuk Ambities is vermeld, is het streven om de reeds 
bestaande centra uit te breiden met minimaal twee locaties: 

- Het ondersteunen van de realisatie van de achtste IBBO onderwijsplek; 
- Het ondersteunen van de realisatie van een Healinghuis, hét adres voor 

het bespreken en hulp krijgen voor alle vragen vanuit een breed 
perspectief, zowel spiritueel alsook psychisch. 
In het Healinghuis vindt begeleiding op locatie door zorgprofessionals 
plaats welke in nauw contact staan met andere zorgprofessionals in de 
reguliere zorg om, indien noodzakelijk, snel afdoende hulp te kunnen 
bieden. 

- Het ondersteunen van de reeds bestaande locatie “Haven Just be 
Homes”, opgericht vanuit de overtuiging dat ieder mens een plek mag 
hebben waar hij of zij helemaal niet moet, waar gewoon “zijn” het enige 
is dat telt en waar mensen weer aansluiting vinden bij elkaar. 
 

 
3.3 Fondsenwerving en donaties. 
Het vermogen van de St. CVSO zal worden gevormd door (niet limitatief): 

- (Lokale) bedrijven benaderen voor donaties en / of sponsoring; 
- Crowdfunding-actie(s); 
- Hetgeen de St. CVSO bij erfenis, legaat of schenking mag verkrijgen; 
- Vergoedingen voor de door de St. CVSO bewezen diensten; 
- Aan de St. CVSO toe te kennen subsidies; 
- Inkomsten uit andere hoofde. 
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Donateurs en sponsors worden zichtbaar vermeld op de website. 
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4. Strategisch stappenplan 

 
Om de ambities te kunnen realiseren is een strategisch stappenplan 
noodzakelijk. 
De stappen kunnen op hoofdlijn worden onderscheiden in twee afzonderlijke 
niveaus: 
Niveau 1 betreft zaken die intern door de St. CVSO genomen dienen te worden 
om te komen tot een “systeem” gerichte aanpak en betreffen derhalve dan ook 
met name het opzetten en implementeren van duidelijke procesafspraken. 
Niveau 2 betreft opzetten en implementeren van acties noodzakelijk om het 
aantrekken van gelden middels fondsen en donaties mogelijk te maken. 
Dit betreffen derhalve dan ook acties die naar externe partijen, bijvoorbeeld 
bedrijven, worden genomen. 
Onderstaand wordt, per niveau, duidelijk welke stappen noodzakelijk zijn 
alsmede het geplande tijdvak: 
 
Niveau 1: 

- Het opzetten van een website, periode 01 september 2022 – 20 Oktober  
2022, waarbij ervoor zorg gedragen wordt dat middels de geëigende 
“zoekmachines” de website ten allen tijde op de eerste pagina zichtbaar 
is; 

- Het opzetten en implementeren van een duidelijke overlegstructuur met 
de hierbij behorende verslaglegging en archivering intern St. CVSO, zodat 
stukken ten allen tijde opvraagbaar zijn en verstrekt kunnen worden. 
Het implementeren van bovenstaande vindt plaats in de periode 01 
september 2022 – 01 oktober 2022. 

- Het opzetten en implementeren van een duidelijke overlegstructuur met 
de hierbij behorende verslaglegging en archivering vanuit St. CVSO met 
de door de St. CVSO begeleide centra, zodat stukken ten allen tijde 
opvraagbaar zijn en verstrekt kunnen worden. 
Het implementeren van bovenstaande vindt plaats in de periode 01 
september 2022 – 01 oktober 2022. 

- Het opzetten en implementeren van het privacyprotocol / AVG, periode 
01 september 2022 – 31 Oktober 2022. 
 

Niveau 2: 
- Het benaderen van lokale bedrijven, lokaal in die zin dat het bedrijf zich 

binnen een straal van 50 kilometer bevindt van het dichtstbijzijnde 
centrum, voor sponsoring dan wel donaties. 
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Bovenstaande is een doorlopende actie, per kalenderjaar zal het bestuur, 
al dan niet worden bijgestaan door haar adviseurs, bepalen welke 
bedrijven benaderd zullen worden hiervoor. 
Er vindt verslaglegging plaats van alle  benaderde bedrijven en het 
behaalde resultaat hiervan. 

- Het opzetten van een crowdfunding actie, per beleidsplanperiode vinden 
er één of meerdere crowdfunding acties plaats, het bestuur in 
combinatie met haar adviseurs bepalen wanneer en voor hoelang een 
crowdfunding actie plaats vindt. 

- Het zichtbaar aanwezig zijn bij evenementen die het maatschappelijke 
doel dienen; 

- Zichtbaarheid en (her)kenbaarheid vergroten door middel van flyers, 
banners etc. te plaatsen bij natuurwinkels, wereldwinkels, stichtingen die 
het maatschappelijk doel dienen. 
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5. Samenstelling Bestuur en financiële verantwoording.  
 
5.1 Samenstelling Bestuur. 
Het huidige bestuur wordt gevormd door vijfbestuursleden welke worden 
bijgestaan, indien noodzakelijk, door drie adviseurs en een algemeen lid. 
 
Het bestuur wordt gevormd door: 

- D.J.M. Freer, Founder, onbezoldigd; 
- G.M.A. Boijmans, Founder, onbezoldigd; 
- R.A. Haenraets – Voorzitter, onbezoldigd. 
- P.M.M. Kaizer – Secretaris, onbezoldigd; 
- J.E.C. van den Nieuwenhuijzen – Penningmeester, onbezoldigd. 

 
Het bestuur kan worden bijgestaan, indien noodzakelijk, door: 

- R. Prumpeler, Adviseur, onbezoldigd; 
- R. Braamburg, Adviseur, onbezoldigd; 
- A. Movrin, Adviseur, onbezoldigd; 
- J.M.L. Moonen, Algemeen lid, onbezoldigd. 

 
 
5.2  Financiële verantwoording. 
Het jaarverslag van de St. CVSO wordt jaarlijks vóór 1 juli gepubliceerd op onze 
website en is ook digitaal beschikbaar in een niet bewerkbaar bestand (PDF) op 
aanvraag. 
De jaarrekening, opgesteld door een daartoe geëigend administratie- en 
belastingadvies kantoor, wordt gecontroleerd door een kascommissie 
bestaande uit vrijwilligers. 
Per periode van het beleidsplan wordt een meerjarenbegroting opgesteld 
welke wordt vastgesteld door het voltallige bestuur. 
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6. Meerjarenbegroting. 
Er is voor de periode 01 Juli 2022 tot en met 30 Juni 2025 een begroting 
opgesteld welke voldoet aan de minimale kwaliteitseisen, deze begroting 
betreft de kosten en baten per jaar. 
Deze meerjarenbegroting is als bijlage bijgevoegd. 
Wanneer de inkomsten hoger uitvallen dan verwacht, zal het bedrag in eerste 
instantie gereserveerd worden. 
Bij voldoende financiële ruimte zal gekeken worden of (een deel van) dit 
bedrag besteed kan worden ten behoeve van extra faciliteiten van de instanties 
welke vallen onder de “paraplu” van de St. CVSO.  
 
Voor de continuïteit  van de St. CVSO is het belangrijk dat er jaarlijks minimaal 
EUR 13.000,= uit jaarlijks terugkerende financiële bronnen wordt vergaard. 
De meerjarenbegroting is als bijlage toegevoegd bij onderhavige beleidsplan. 
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Bijlage: Meerjarenbegroting. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Meerjarenbegroting St. CVSO

Periode 01-07-2022 / 30-06-2025, onderbouwing is per jaar.

Datum 17-10-2022

Inkomsten Begroot Uitgaven Begroot

Donaties en giften 12.000,00€     Bestuur 250,00

Sponsoring 1.000,00€        Administratie intern 300,00

Administratiekantoor 2300,00

Website 300,00

Datasysteem 500,00

Vergaderingen 200,00

Abonnementen 200,00

Relatiebeheer 300,00

Fondsenwerving 500,00

Inventaris 200,00

Vervoerskosten 250,00

Donatie aan Haven 2000,00

Opzet Healing center 2500,00

Donaties aan IBBO's 2200,00

Opbouw eigen vermogen 1000,00

Totaal 13.000,00€     13000,00


