Stichting het Kompas
Sinds 1979 de evangelische boekwinkel in Sneek met als doelstelling het verspreiden van het
Evangelie in en rondom Sneek. Het is een plek waar men terecht kan voor Christelijke boeken en
artikelen. U kunt er ook terecht voor een goed gesprek onder het genot van een vers kopje koffie of
thee.
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Evangelische Boekhandel het Kompas
Nauwe Norderhorne 21
8604 CV Sneek
tel. 0515-421180
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Inleiding
Stichting Het Kompas is in 1979 opgericht met als doel werkzaam te zijn ter bevordering van de
bekendmaking en de verspreiding van het Evangelie. Hiervoor is een boekwinkel gestart waarbij
geen winstoogmerk bedoeld is. Het pand is gevestigd aan de Nauwe Norderhorne 21 te Sneek.
Op dit moment wordt de winkel met veel inzet gerund door bedrijfsleidster Judith van de Kamp die
bijgestaan wordt door een 20 tal vrijwilligers, die ervoor zorgen dat de winkel 6 dagen per week
geopend kan zijn.
Tot nu toe kon de winkel zelf in haar onderhoud voorzien, maar door de huidige ontwikkelingen in
onze maatschappij zal de stichting ook financiële ondersteuning nodig hebben. Hiervoor wordt het
nodige werk verricht door het bestuur.
Door middel van het beleidsplan willen we u bekendmaken met de missie van Sichting Het Kompas
en de daaruit voortvloeiende doelstellingen. U kunt lezen waar de stichting voor staat en welke
activiteiten er zijn en worden ontplooid om het Evangelie te verspreiden.
Dit beleidsplan is een levend document, een werkdocument. Het beleidsplan zal van tijd tot tijd
worden getoetst en zo nodig worden aangepast.

Namens het bestuur van Stichting Het Kompas,

Sjouke Couperus
Johan van der Brugge
Judith van de Kamp
Lenie van der Linden
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1 Verspreiding van het Evangelie in Sneek en omstreken
Het is ons gebed dat Het Kompas Gods Liefde mag uitstralen voor de inwoners van Sneek en
omliggende dorpen en steden.
In afwachting van de wederkomst van Jezus willen wij gevolg geven aan Zijn opdracht. We mogen
net als Zijn dicipelen, getuigen van Jezus' leven, Zijn sterven en de overwinning op de dood.
We willen ons daarom richten op de inwoners van Sneek en omstreken die Jezus Christus niet
kennen of van Hem vervreemd zijn. Tevens willen wij ook Christenen ondersteunen en van dienst
zijn.
1.1 Mission statement
De missie van Stichting Het Kompas is:
Het Evangelie van Jezus Christus bekendmaken en verspreiden
1.2 Doelstellingen
De doelstellingen van Stichting Het Kompas zijn:
1. Het geven van financiële steun aan evangelische projecten.
2. Het beschikbaar zijn voor iedereen die een geestelijk gesprek behoeft.
3. Ruimte te bieden voor workshops, gebedsbijeenkomsten ed. met een christelijke identiteit.
4. Evangelisatie onder vluchtelingen.
De Bijbel is het uitgangspunt voor Stichting Het Kompas. Daarom zullen alleen projecten worden
ondersteund die vanuit een Bijbelgetrouwe visie worden ontplooid.

2 Activiteiten van Stichting Het Kompas
2.1 Het Kompas: Boekwinkel
De boekwinkel “Het Kompas” aan de Nauwe Norderhorne is de grootste en belangrijkste activiteit
die wordt gesteund door de Stichting. Het betreft de exploitatie van de huidige winkel en alles wat
daar bij hoort. Stichting Het Kompas zorgt voor financiële ondersteuning.
2.2 Het Kompas: Actief
Tijdens de openingstijden van de winkel is er altijd iemand aanwezig voor gebed of een pastoraal
gesprek met koffie of thee. Ook is de stichting bezig met samenwerking met de lokale kerken of
stichtingen voor het realiseren van evangeliserende projecten.
2.3 Het Kompas: Helpt
Als de winkel winst maakt, wordt deze verdeeld over projecten waarmee de verspreiding van het
Evangelie bedoeld is.

3 Bestuur en organisatie
Er is een scheiding gemaakt tussen het bestuur met toezichthoudende en ondersteunende taken en
de organisatie die staat voor de praktische uitvoering. Deze scheiding is er om dienstbaar aan elkaar
te kunnen zijn, dit m.n. door bemoediging en ondersteuning, ieder naar zijn eigen gave en talent.
3.1 Het bestuur van Stichting Het Kompas
Het bestuur van Stichting Het Kompas bestaat momenteel uit 4 personen met onderstaande
verantwoordelijkheden/taken:
1. Voorzitter
2. Secretaris
3. Penningmeester
4. Fondswerver
Het bestuur is er van doordrongen dat fondswerving een van de belangrijkste taken is en een
gezamelijke verantwoordelijkheid.
Het bestuur vergadert 6 maal per jaar.
Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter en secretaris.
Twee maal per jaar staan het beleidsplan en het financieel verslag centraal. In de overige
bestuursvergaderingen worden de andere activiteiten van de stichting besproken.
3.2 De organisatie van Stichting Het Kompas
Naast het bestuur is het de bedoeling dat er voor iedre hoofdactiviteit een eindverantwoordelijke
komt. Iemand buiten het bestuur, die met hart en ziel bouwt aan deze activiteit.
De boekwinkel wordt gerund door Judith van de Kamp met behulp van een 20 tal vrijwilligers. Er
zijn binnen de Stichting geen betaalde banen. Er worden alleen onkosten vergoed.

4 Samenwerking
Bij verschillende lokale kerken is het draagvlak voor Stichting Het Kompas al behoorlijk groot. Op
dit moment is er een commisie samengesteld die de samenwerking met deze en andere kerken moet
vergroten. Het is de bedoeling dat de kerken/kerkenraden inzicht gaan krijgen in de financiele
situatie, voorbede gaat doen voor de stichting en eventueel activiteiten samen uitvoeren.
Ook samenwerking met andere stichtingen met een christelijke grondslag binnen de regio staat op
de agenda.

5 Fondswerving
Naast inzet, tijd en enthousiasme, kosten de activiteiten van Stichting Het Kompas veel geld.
Fondswerving is naast de inkomsten uit de boekwinkel een belangrijk middel om te zorgen voor
voldoende financiele middelen.
– Bijdragen vanuit de kerken
We kunnen af en toe van verschillende kerken een financiele bijdrage vragen, zeker als er
gezamelijke projecten lopen.
– Bijdragen van particulieren
We kunnen particulieren vragen om maandelijks een klein bedrag te doneren. Hiervoor kunnen
we actief werven
– Verhuur van de bovenverdieping
Deze is inmiddels afgetimmerd en behoefd alleen aankleding. We zullen inzichtelijk moeten
maken wat de mogelijkheden hiervoor zijn.

