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Beleidsplan 2014 Stichting GKVG (samengevat) 

 

Inleiding  

GKVG was in 1975 opgericht als Geen Kerkgeld voor Geweld, als reactie op de boodschap van de 

kerken die in feite geweld voorstonden om de apartheid in Zuid-Afrika te bestrijden. De oprichters 

vonden dat de kerken het niet paste om hier de ‘oplossing’ om hier het geweld te ‘prediken’.  

De geweldsboodschap van de kerken werd minder pregnant in het eind van de jaren tachtig vorige 

eeuw. Zodoende werd de boodschap van de Stichting minder actueel. De Stichting bleef contact 

onderhouden met haar donateurs door het regelmatig (ongeveer 4x per jaar) uitgeven van het blad 

‘GKVG schenkt Klare Wijn’. In dit blad stonden allerlei feiten waar de democratie werd bedreigd 

waarover in de landelijke media doorgaans niet werd geschreven. Het blad werd kosteloos aan de 

donateurs toegezonden.  

Ongeveer tien jaar geleden, werden wij, de huidige bestuursleden, benaderd om in het bestuur zitting 

te nemen Wij hebben hierin toegestemd, en zo heeft er een bestuursoverdracht plaatsgevonden.  

Toen wij aantraden, hebben wij ons bezonnen over ons te voeren beleid. Hoe gaan wij onze boodschap 

uitdragen? Want ‘doorsudderen’ wilden wij niet.  

De laatste tien jaar: gewijzigde koers 

Wij realiseerden ons, dat onze naam niet meer de lading dekte. Wel wilden wij de Stichting als een 

‘klokkenluider’ laten blijven functioneren. Wij konden ons daarin vinden. Dus moesten wij de 

Stichting een andere naam geven. Daarom zijn we begonnen de naam van de Stichting te wijzigen in 

de acroniem Stichting GKVG. Met die naam droegen wij onze boodschap uit. We informeerden onze 

lezers niet meer alleen over ontwikkelingen in Zuid-Afrika, maar gingen het ook breder trekken: 

verzwegen feiten in de Nederlandse politiek, ontwikkelingen in voormalig communistisch Oost-

Europa enz.  

Na enige tijd werd het ons duidelijk dat de nieuwe naam, de acroniem GKVG, niet werd begrepen. Na 

ampel beraad kwamen wij op het idee om onze boodschap uit te dragen onder een andere naam. Die 

werd ClearFacts. De internetdomeinnaam bleek nog vrij, dus hebben we die snel toegeëigend. (De 

naam van de Stichting: GKVG wilden wij –mede gezien de kosten- toch niet wijzigen). Verder hebben 

we besloten om het blad een werkelijk goede kwaliteit te geven. Als het ware een ‘glossy’. Dus actuele 

informatie digitaal, en achtergrondinformatie, esthetisch vormgegeven op papier. Ons stond niet voor 

ogen de uitgave en de exploitatie van een blad, maar ons uitgangspunt was: informatie te verstrekken 

aan mensen die belangstelling hebben en geïnteresseerd zijn in het gedachtengoed van de Stichting. 

Aan het blad was –zoals de stichting altijd eerder ook had gesteld- geen betalingsverplichting zoals 

abonnementsgeld verschuldigd.  

De opbrengsten van het blad vielen tegen. Wij hebben daarom gemeend het roer om te moeten gooien. 

Dit was medio 2013. We hebben besloten om te staken met het uitgeven van ons mooie blad, en in het 

vervolg na onderzoek van de feiten actie te gaan voeren door het schrijven van brieven, persberichten, 

en het plaatsen van advertenties. Dit alles te ondersteunen met onze website www.clearfacts.nl Tevens, 

http://www.clearfacts.nl/


zo nu en dan, als het uitkomt (bijvoorbeeld nadat wij een persbericht hebben verstuurd), onze lezers-

donateurs een eenvoudige nieuwsbrief toe te zenden, waarin wij ze over onze activiteiten informeren. 

Wij informeren onze lezers/donateurs nu niet meer via het gratis verspreiden van een esthetisch goed 

uitziend blad, maar via een gratis eenvoudig uitgevoerde nieuwsbrief. 

 

Wel werd het ons duidelijk, dat wij nu wij met de Stichting meer naar buiten treden, afscheid moeten 

nemen van de naam GKVG. Want op briefpapier enerzijds zeggen dat we onder de naam ClearFacts 

opereren, en statutair GKVG heten, is moeilijk uit te leggen. Naar onze lezers/donateurs kan dit nog 

wel, maar naar buitenstaanders niet. Vandaar dat we besloten hebben onze naam definitief te 

veranderen.  

 

Financiën (algemeen). 

Voordat we komen tot onze plannen voor 2014, over de financiën nog het volgende. 

De stichting GKVG tracht inkomsten te verwerven uit: 

 eenmalige schenkingen; 

 lijfrenteschenkingen; 

 schenkingen uit fondsen; 

 subsidies; 

 legaten en erfstellingen. 

Daarnaast ontvangt De stichting GKVG rente over haar eigen vermogen. 

Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. 

 

De stichting GKVG  beheert haar vermogen door dit aan te houden op een spaarrekening.  Dit 

vermogen zal in principe niet meer bedragen dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de te 

voorziene werkzaamheden voor de doelstelling van de stichting. Wel dient er een reserve opgebouwd 

te worden voor de verplichtingen die men aangaat inzake doelstellingen die men de komende jaren wil 

verwezenlijken. 

 

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking 

hebben. Alle schenkingen worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de 

Stichting worden ontvangen. 

 

Het vermogen van de stichting GKVG wordt besteed aan de doelstellingen die zijn verwoord in de 

statuten en het beleidsplan. 

 

De financiën zijn voor de stichting GKVG een continu punt van aandacht. We willen dat het 

beschikbare geld zo goed mogelijk gebruikt wordt, en dat er geen verspilling plaatsvindt. 

 

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Slechts directe kosten worden 

na overlegging van een betaalbewijs vergoed.  

 

We komen dan tot de volgende begroting voor 2014: 

Kosten:  

Kapitaalslasten: € 250,-. Kosten van het bestuur € 2000,-. Uitgaven inzake de doelstelling: € 7.500,-. 

Algemene kosten: € 1.300,-.  Afschrijving: € 150,-.  Totaal kosten; € 11.200,-.  

Inkomsten: Giften: € 7.000,-. Rente: € 1.000,-. Totaal inkomsten: € 11.200,-.  

Verlies: € 3.200,-. Dit verlies zien we als acceptabel.  

 

Voornemens voor 2014 en later zijn: 
En met bovenstaande komen we dan tot de volgende beleidsformulering/plannen voor 2014. 

Het aan de kaak stellen van ondemocratische en anti-joodschristelijke ontwikkelingen in onze 

maatschappij. Dus het zijn van Klokkenluider. Dit na onderzoek van de feiten, het sturen van brieven 

aan betrokken instanties, en het informeren van de media in de vorm van persberichten, website en 

advertenties. Daarnaast het toezenden van een eenvoudig uitgevoerde nieuwsbrief aan onze lezers. 

Onze doelgroep zijn mensen met een christelijke achtergrond.  



 

Ter ondersteuning van dit beleid, de volgende concrete acties in 2014: 

 Het wijzigen van de naam in ClearFacts (ipv GKVG). (=Statutenwijziging) 

 Het opnieuw vaststellen wie onze donateurs zijn. (Wijziging art. 10 statuten) 

 Verder uitwerken van een huisstijl 

 Het opschonen van ons adressenbestand.  

 Daarbij het verzamelen van de mailadressen van onze lezers/donateurs. 

 Het beter optuigen van onze website.  

 Het terugbrengen van de bestuurskosten. 

 Doorgaan met het opzetten van een eigen (feiten)-archief 

 Samenwerking met gelijkgezinde organisaties aangaan. 

Het bestuur van GKVG wordt gevormd door: 

Dr W. Jongsma (Voorzitter) 

Dhr S. Bax (secretaris) 

ir J.J.Grünbauer (penningmeester) 

Bijlagen 

Van dit beleidsplan maken deel uit: 

 De statuten 

 De Jaarrekening 2012 en 2013 

 Het uittreksel van de Kamer van Koophandel 

 


