
Beleidsplan Stichting Agensea NL 2018-2019 
 
Inleiding: 
Diverse leden van het bestuur hebben om diverse redenen in 2016 en 2017 zich laten ontheffen van 
hun functie. De voorzitter kampte op deze wijze met een tekort aan bestuursleden en kon vanwege 
haar eigen werkzaamheden en een intensieve periode van persoonlijke omstandigheden de kar niet 
in haar eentje trekken. 
In 2017 heeft de Stichting Agensea tot haar spijt enkele taken om die redenen niet volledig zoals 
gewenst kunnen uitoefenen. Begin 2018 heeft de belastingdienst een dringende brief gestuurd om 
de Stichting erop te wijzen dat haar website niet functioneerde waarop terstond actie is 
ondernomen. Tevens zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd zodat de taak en de werkzaamheden 
van Agensea weer konden worden opgepakt. Het huidige bestuur, bestaande uit Sylvia Karlsson-
Vinkhuyzen (voorzitter), Onno Vinkhuyzen (penningmeester) en Myra Koomen (secretaris) hebben in 
het 2e kwartaal van 2018 gezamenlijk een nieuwe start gemaakt.  
 
Beleidsplan: 
Met dit beleidsplan beoogt het bestuur aan te geven waar het komende jaar de prioriteiten liggen 
met betrekking tot de doelstellingen van de Stichting Agensea. Het beleidsplan kent bewust een 
tijdspanne tot december 2019 om eerst en vooral orde op zaken te stellen om een fundament te 
leggen zodat daarna aan uitbouw en uitbreiding gedacht kan worden.  
 
Onderwerpen: 

1) Strategie fundraising komende periode 
Actiepunten: om te beginnen is het belangrijk om de huidige donateurs te kennen te 
geven dat Agensea hen hogelijk waardeert en graag aan zich blijft binden. 
Communicatie naar de huidige donateurs staat voorop. Daarna focus op uitbreiding 
aantal donateurs. Er wordt tevens een plan opgesteld om de fundraising uit te 
breiden naar het private bedrijfsleven en organisaties en instellingen die fondsen 
hebben om te investeren in waardevolle sociaal-economische projecten  
 

2) Communicatieplan intern en extern  
Actiepunten: om te beginnen zal het contact met de redactie van Bahai Berichten 
aangehaald worden om maandelijks een bijdrage te schrijven om intern te 
communiceren. Vanaf augustus verschijnen er artikelen van de Stichting Agensea. 
Daarna zal een communicatieplan opgesteld worden voor de externe communicatie 
buiten de Bahai-gemeenschap.  
 

3) Contacten met project Bayan in Honduras 
Actiepunten: om te beginnen wordt contact gelegd met de organisatie van het 
project om de laatste informatie te vergaren. Een nieuwe website is gelanceerd 
www.bayanhn.org en Agensea dient hierop vermeld te worden als zijnde één van de 
donateur. Belangrijk om ontwikkelingen en resultaten te vernemen om die te kunnen 
gebruiken in de communicatie en fundraising extern.  
 

4) Netwerk / ambassadeurs / adviseurs 
Actiepunten: het huidige netwerk dient op de hoogte te worden gebracht van het 
nieuwe bestuur van Agensea. Daarnaast van belang om het netwerk van Agensea te 
gaan uitbreiden. Het aanzoeken en benoemen van ambassadeurs hiertoe acht het 

http://www.bayanhn.org/


huidige bestuur van belang om het netwerk te vergroten. Tevens zal het bestuur op 
zoek gaan naar vrijwilligers die op verscheidene terreinen het bestuur kunnen 
ondersteunen in de realisatie van dit beleidsplan en de primaire doelstellingen van de 
Stichting.  
 

5) Website actualiseren en uitbreiden 
Actiepunten: het schrijven van nieuwe teksten en aanvullingen op de huidige site. Op 
korte termijn dienen enkele formele zaken gepubliceerd te worden op de site zoals de 
financiële jaarrapporten (2015-2017), de jaarverslagen (2016-2017), informatie 
rondom de AVG en actuele informatie over het project Bayan in Honduras. In tweede 
instantie zal de website een betere “look and feel” krijgen met nieuwe wervende 
teksten om de fundraising te verbeteren en versterken.  
 

6) Jaarverslagen 2016 en 2017 in orde maken en publiceren 
Actiepunt: dienen voor 1 juli op de website te worden geplaatst.  
 

7) Financiële verslaglegging 2015-2017 in orde maken en publiceren 
Actiepunt: dienen voor 1 juli op de website te worden geplaatst.  
 

8) AVG, Europese Richtlijn inzake privacy gegevens 
Actiepunt: inzet om voor 1 aug alle benodigde acties te hebben afgerond.  
 

9) Contacten met de NGR 
Actiepunt: een eerste brief met verzoek tot consultatie over de Stichting Agensea met 
de Nationale Geestelijke Raad is verzonden. De bedoeling is om deze periodieke 
gedachtewisseling zoals voorheen gebruik was opnieuw vorm te geven. Daarnaast 
worden de door het bestuur vastgestelde notulen naar de NGR gezonden. Stichting 
Agensea heeft periodiek contact met een vaste delegatie uit de NGR zijnde Marga 
Martens en secretaris Martijn Kersten. Met hen zal een duurzame inhoudelijke relatie 
worden opgezet.  
 
Vastgesteld in haar vergadering van 18 juni 2018 
Myra Koomen 
Secretaris Agensea 
 
 


