Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan MOTIV 2022-2025
Doelstelling: mogelijk maken van het werk van de studentenpastores.
1. Studentenwerk onder de naam MoTiv (boekhouding 1)
2. Kerkdiensten onder de naam Kerk aan het Noordeinde (boekhouding 2)
Ad 1. De werkzaamheden van de Oecumenische Stichting Delfts Studentenpastoraat
omvatten de volgende activiteiten:
• Het organiseren, publiceren en leiden van 3 a 4 groepen ‘verlies verwerken’ voor
studenten in Delft (Nederlandstalig en Engelstalig) die te maken hebben met een
persoonlijk verlies.
• Het organiseren, publiceren en leiden van trainingen voor studententeams, zodat zij
beter kunnen samenwerken, doelen bereiken en elkaar respecteren.
• Het ondersteunen van Delftse studenten bij het nemen van beslissingen in hun leven
• Het ondersteunen van Delftse studenten in morele en ethische kwesties
• Organiseren van studenten bezinningsreizen en -weekends.
• Het bieden van ruimte voor studenten in het pand Voorstraat 60 aan (o.a. christelijke
en internationale) studentenorganisaties.
• Het ondersteunen van individuele studenten bij hun groei en ontwikkeling d.m.v. life
coaching
• Samenwerking met Rap100 (Leiden) en SP010 (Rotterdam)
• Participatie in het Landelijk Beraad Studentenpastores www.studenten-pastoraat.nl
• Participatie in de CEUC, de conferentie van Europese Studentenpastores
• Particpatie in de IACHE, de Global Conference of Chaplains in Higher Education.
Uitvoerenden:
• De komende 3 jaar zijn de uitvoerenden de drie studentenpastores van MoTiv,
ondersteund door de Kerk aan het Noordeinde
• Het bieden van stageplaatsen aan stagairs van MBO, HBO en Universiteit
Op het gebied van: trainingen, pr, congresorganisatie
Inkomsten:
• De Stichting Delfts Studentenpastoraat werft zelfstandig inkomsten voor activiteiten
als:
o rouwgroepen,
o congressen,
o leiderschapsevenementen,
o publicaties etc.
• Eventuele stagevergoedingen worden uit de inkomsten vergoed.
• De stichting is het niet toegestaan werknemers in dienst te hebben.
• De stichting keert jaarlijks 2 vrijwilligersvergoedingen uit aan een aantal vrijwilligers
die onderhoud van het pand en de tuin plegen, en aan de administratieve
ondersteuning.
• De stichting keert geen salarissen uit.
• De stichting streeft naar een continuiteitsreserve van 20.000 euro voor het
studentenwerk. De stichting heeft geen vermogen. De financiën worden beheerd

door de penningmeester van de stichting in samenwerking met de boekhouder,
jaarlijks wordt de rekening door het bestuur goedgekeurd en door de kascommissie
gecontrleerd.
De Stichting beheert als huurder het pand aan de Voorstraat 60 in goed overleg met de
eigenaar, de Stichting Stalpaert van der Wiele. De huur wordt betaald uit de inkomsten van
(onder) huurders en door fondswerving t.b.v. de eigen activiteiten.
Ad 2. Globale 3 jarenplanning activiteiten Kerk aan het Noordeinde 2022-2025
De Kerk aan het Noordeinde is een oecumenische kerkgemeenschap die -behalve in de
zomermaanden- wekelijks om 11.15 samenkomt in de Lutherse Kerk aan het Noordeinde 4
in Delft.
Financiering:
De kerk aan het Noordeinde heeft een eigen bankrekeningnummer en de boekhouding is
gescheiden van die van het studentenpastoraat. De penningmeester streeft naar een
continuiteitsreserven van 12.000 euro. De boekhouding wordt gedaan door de
penningmeester en jaarlijks door het bestuur goedgekeurd en gecontroleerd door een
kascommissie.
De kerk aan het Noordeinde werft fondsen van leden, ten bate van:
- Kerkdiensten
- Cantorij
- Pastoraat
- Huur
- Kindernevendiensten
- Jongerendiensten
- Diakonale activiteiten
- (feestelijke) bijeenkomsten.
- Gastpreekbeurten.

