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Voorwoord  

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Claypot Community  Centre 
Foundation  

De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 7-2-2007   en 
gevestigd te Rotterdam.  

Aanleiding voor het ontstaan en oprichting van de Stichting is dat  Dhr O.O 
Emoghene oprichter en voorzitter van  stichting Claypot  vanuit  Engeland een 
visie kreeg om een kerk op te richten gericht  op leiderschap  
Het doel van de stichting is dan ook om leiders op te richten in het woord van                 
God die een impact kunnen maken op alle gebieden  in  de maatschappij.  

Stichting Claypot heeft zich notarieel geregistreerd ingeschreven  bij de kvk 
en aangemeld bij de belastingdienst voor een ANBI  status waarbij dit plan 
een onderdeel zal zijn.  

Bij het opstellen van dit plan is rekening gehouden met de eisen  van de 
ANBI.  

Stichting Claypot community centre foundation heeft in maart  2016 de 
aanvraag voor ANBI ingediend.  
Het voordeel hierbij is dat organisaties en particulieren hun giften  kunnen 
aftrekken van de  belasting en de stichting wordt  gevrijwaard van het betalen 
van belasting over giften en  schenkingen.  

Dit plan geeft inzicht in:  
• Missie en visie van de stichting  
• Werkzaamheden (activiteiten van de stichting  
• De manier waarop de Stichting geld werft  
• Het beheer van het vermogen van de stichting  
• Het functioneren van het bestuur 



 
Het bestuur van de stichting Claypot community Centre 
foundation  

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en 
penningmeester.  
Recent via de kvk gewijzigd 2014.  

Voorzitter: O.O. Emoghene  
Secretaris: C. Kambel  
Penningmeester: T.Bronne  

Ondersteunende leden, geen bestuursleden.  
J .Emoghene 
M.Fransman 
S. Vis 
Z.Webb 
J.Pieternella 
M. Eugnio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Inleiding  

Stichting Claypot Community Centre Foundation  

Heeft een uitgebreide planning voor het verbeteren en uitbreiden  van de 
doelstellingen.  

Huisvesting en een vaste huisvesting staat  als eerste op de planning. Het 
verwerven van inkomsten om de  doelstellingen op diverse niveaus te 
kunnen voldoen. In dit vernieuwde plan, zijn de plannen van vaste 
huisvesting gerealiseerd, wij plannen nu diverse verbouwingen ter 
verbetering van het pand. 

De stichting heeft een vaste basis van daaruit is het doel om een 
solide naam te realiseren en verschillende projecten ter opbouw 
van derden op te zetten te  betekenisvolle samenwerkingen aan te 
gaan ter bevordering van het maatschappelijk belang. 

De stichting investeert in landelijke en internationale 
naamsbekendheid. En onderhoud contacten met diverse 
instanties die hetzelfde doel voor ogen hebben.  

Uitgangspunten zijn:  

• informatie en communicatie en bereikbaarheid  

Dit houdt in o.a.  in: 
-Voorzien in actuele makkelijk vindbare informatie op de  website 
en social media.  
-Flyers en pamfletten  
-Diverse departementen die zich bezighouden met public  relations 
zowel intern als extern.  

Het opzetten van een goede opvang en informatieverstrekking  voor 
nieuwe leden 
Actieve social media platformen met livestreams. 



 
1 Missie , visie en doelstellingen stichting Claypot  

1.1 Ontstaan  
Claypot Community Centre Foundation werd in 2007  geregistreerd 
door Dhr.O.O Emoghene ondersteund door zijn  vrouw.  

1.2 Missie en Visie  

Stichting Claypot Community Centre Foundation;  Heeft als visie het woord 
van God te onderwijzen met  accuraatheid en versimpeling, zodat levens 
kunnen veranderen  door de kracht van Jezus Christus.  

Ons doel is om gelovige te helpen  een volwassen wandel in het  geloof  op te 
bouwen waardoor ze als geestelijk leider hun impact  kunnen hebben op 
anderen, het verlangen is om met Gods woord  zoveel mogelijk levens te 
veranderen  

1.3 Doelstellingen  

Stichting Claypot heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:  

-Het realiseren van de doelgerichte bestemming van mensen, die  gebaseerd 
op de Bijbel evangelisatie uitspreken alsmede het  stichten van een 
kerkgenootschap.  

- Het verrichten van alle verdere handelingen , die met het 
voorafgaande in de ruimste zin verband houden daartoe 
bevorderlijk kunnen zijn 

 

 



 

2 Achtergrond en toekomst  

Claypot is opgericht vanuit een persoonlijke visie, die gedeeld  wordt. De 
nadruk is om leiders te ontwikkelen die met hun gaven  en talenten weer 
andere leiders kunnen opbouwen om sterk te  wandelen op het woord van 
God.  

Toekomst:  

• Toenemen van het ledenaantal  
• Realiseren van eigen huisvesting  
• Uitzetten van diverse projecten ten behoeve van het 

verspreiden van het evangelie  
• Financiële draagkracht, care centre/kledingbank • 
Samenwerkingen met ondernemers die sponsoren • 
Zorgcentrum voor ouderen  
• Leisure  
• Dienstverlening, horeca, kinderopvang, drukwerk • 
Jeugdwerk/ recreatiecentrum  

 

 

 

 



 

3 Wat hebben we tot op heden bereikt?  

-Counseling relationeel of individueel door diverse seminars aan  te bieden  
Care centre; platform voor gratis kleding , voeding huisraad of  tijdelijk 
financiële hulp  

- Diverse empowerment seminars  
- Business school  
- Bijbeltrainingen voor nieuwe leden maar ook leden die  langer lid 

zijn.  
- Celgroepen  op diverse locaties waar getrainde leiders het  woord 

bestuderen  
- Wordconference, internationale gasten delen van kennis - Ehbg; 
outreach naar mensen in de samenleving 
 
 

2017: 
 
-De koop van een eigen kerkgebouw, vaste huisvesting en een vast 
bezoekadres. 
- gala en wordconference 
- structurele huurder; krantendepot en zangschool 
  
2018:  

- Conferentie april en november wordconferentie met 
internationale gasten 

- Verbouwing podium en aanpassing gebruiksruimten 
- CBLI - bijbelstudie voor leden en niet leden 
- Familiedag , voor buurtbewoners 
- single seminars 
- Kerstvieiring leger des heisl / amc 
- Mission Curacao/ schoolspullenactie 

 



 
 
 
2019: 

- Conferentie april / wordconceferentie november 
- Familieday 
- single seminars 
- Verhuur aan andere gemeente voor diverse events 
- Mission Curaçao / schoolspullen inzenden 
- Oprichting CCI- curacao  

 
2020: 

- Opschaling online diensten n.a.v. Covid 
- Investeren in media teams , materiaal en training 
- Mission Curacao 
- Online conferentie geen fysieke diensten 
- Fysieke diensten met aanmelding en minder leden 
- di/ vrij  en zondag gestreamde diensten 
- Actieve samenwerking met SKIN( stichting kerken in Nederland) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
4 Werkzaamheden van de stichting  
Hoe wil de stichting haar doelen bereiken?  

Stichting Claypot is bezig alle onderdelen van de stichting 
professioneel op te zetten.  
Op elke afdeling staan mensen in de leiding professionals die buiten  de 
stichting hetzelfde werk doen. Dit houdt in dat alle afdelingen  ook op deze 
manier in structuur en op papier worden opgebouwd. Leden die aansluiting 
willen bij een afdeling worden dan ook  volgens de opgestelde regels en 
voorschriften begeleid of  opgeleid.  

Deze professionele houding vertaalt zich naar alle takken van de  stichting 
het werken voor God is een serieuze zaak en moet met  een bepaalde 
excellentie gebeuren. Er wordt dan ook gebouwd  aan een goed fundament 
op het woord van God zodat er  van daaruit draagkracht komt om de 
stichting te laten groeien.  

Claypot investeert in een duidelijke communicatie en de  investering 
in de social media kanalen hebben dan ook een  belangrijke prioriteit.  
Verder wordt er intern geïnvesteerd in het opbouwen van  bestaande leiders , 
maar zeker ook het goed opvangen van nieuwe  leden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 Financiën  

Om de doelen van stichting Claypot Community Foundation  Centre te blijven 
ontwikkelen zijn de financiën zeker nodig. Belangrijk is vooral de huisvesting 
en de ruimte om de trainingen  en studies te geven ,maar ook het counseling 
aspect heeft grote  prioriteit en daar is een vaste plek voor nodig waar 
mensen  eigenlijk 24/7 contact kunnen maken.  

Hierbij wordt uitgegaan van kosten op jaarbasis die de stichting  draaiende 
houden.  
Voor groei en een vaste thuisbasis zijn stijgende financiële 
inkomsten nodig.  

Dit geld zal besteed worden aan:  

-huisvesting in beheer van de stichting  
-kosten leden die 24/7 in dienst zijn van de stichting - 
informatievoorzieningen  
- pr activiteiten, radio ,tv, internet  
-ontwikkeling en uitzetten van evangelisatie materiaal -Care centre, 
huisvesting, leningen primaire behoeften voor  gezinnen/individuen 
die dat nodig hebben.  
- organisatie seminars , info en diverse bijeenkomsten - investeren in 
ondernemingen die steun beiden aan de stichting  waardoor deze 
zelfvoorzienend wordt.  
- vervoer/ pendelbus/verzekerin 
 
De stichting wordt door de bestuursleden in hun vrije tijd gerund  op 
vrijwillige basis.  
De vrijwilligers zijn allen heel nauw betrokken en voeren  daardoor 
hun taken op tijd en met heel veel toewijding uit.  

De stichting heeft geen winstoogmerk.  
Deze informatie kunt u in onze statuten terugvinden 
 
 
 



6. De Manier waarop de Stichting geld werft  

De stichting genereert zijn inkomsten ten eerste door de  vrijwillige tienden 
van de leden met een vast inkomen. Daarbij komen de giften die in twee 
diensten worden opgehaald  leden zijn daarin vrij te geven wat ze willen.  

De vaste kosten zijn begroot op de tienden en niet op de giften  omdat die 
variabel zijn.  
Verdere inkomsten zijn verkoop van maaltijden en studiemateriaal.  

Het werken met zakelijke sponsoren die bijv. De ruimte krijgen  om tijdens 
conferenties hun producten te verkopen of  advertenties te plaatsen op 
social media / flyers.  

Onderstaand noemen wij kort welke soorten bijdragen er  zijn  

Sponsering:  

Een zakelijke overeenkomst, gericht op profijt voor beide partijen,  waarbij de 
ene partij  
( de sponsor) een persoon, instelling of evenement financieel en  /of 
materieel ondersteunt en waarbij de andere partij( de  gesponsorde) een 
nauw omschreven evenwaardige tegenprestatie biedt die de sponsor helpt 
bij het realiseren van diens  doelstellingen. Het gaat om :een zakelijke 
overeenkomst (  sponsorcontract) prestatie en evenwaardige 
tegenprestatie,  tweerichtingsverkeer. 

 



Donaties (giften):  

Zaaien in de bediening gebaseerd op het woord , vrijmoedig en 
blijmoedig.  

Filantropie: de vrijwillige private bijdrage in de vorm van tijd  goederen en 
geld aan publieke doelen met de intentie primair het  algemene belang te 
bevorderen.  

Fondsenwerving: werven van donaties, alle vormen van werving  van 
aanvullende middelen.  

Tienden: bijbels onderlegd is dat leden 1/10 van hun inkomsten  uit arbeid 
maandelijks aan de stichting geven.  

7. Het beheer en de besteding van het vermogen  

Stichting Claypot is al ANBI stichting verplicht een administratie  te voeren.  
Uit deze administratie moet blijken:  

- welke bedragen er per bestuurslid aan onkostenvergoeding  zijn betaald  
- uitgaven m.b.t  beheer van de  stichting  
- inkomsten  
- vermogen van de instelling  

Bestuurders van de stichting zetten zich alsnog vrijwillig in ,zij 
ontvangen geen beloning.  
In de toekomst willen wij zeker onkostenvergoedingen m.b.t  .reiskosten en 
kosten die gemaakt moeten worden om hun functie  uit te kunnen voeren.  

De ontvangen gelden , worden aangewend ten behoeve van de  uitvoering 
van de doelstelling van de stichting. 

 



Na aftrek van de kosten zal het overgebleven geld op de rekening  blijven 
staan.  
Er is een speciaal bouwfonds opgericht waar wordt gespaard ten  behoeve 
van de aankoop en verbouwing van  een eigen gebouw. De stichting heeft op 
dit moment 1 personeelslid die het  dagelijkse beheer onder de hoede 
neemt.  

De stichting beheert bankrekeningnummer:  
Rabo; NL05RABO0302666737 t.n.v. stichting claypot community  centre 
foundation  

Aan het einde van het boekjaar dat loopt van 1 januari -31december worden 
door de penningmeester de boeken  afgesloten. Daaruit worden de 
jaarstukken opgesteld bestaande  uit de winst en verliesrekening en de 
jaarrekening de balans een  staat van baten en lasten over het betreffende 
boekjaar opgesteld.  

Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de  stukken goed 
middels een ondertekening en dechargeert de  penningmeester. Na de 
goedkeuring wordt een overzicht hiervan  gepubliceerd op de website.  

De stichting heeft doelen die levenslang staan maar ook doelen  per jaar. Er is 
geen sprake van het opheffen van de stichting door  de constante instroom 
van nieuwe leden blijven de doelen gelden.  

 

 

 

 



8. Het bestuur  

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en 
penningmeester.  
 Kvk gewijzigd per 2014.  

Voorzitter: A. Emoghene  
Secretaris: C. Kambel  
Penningmeester: T.Bronne 
 
Ondersteunende leden, geen bestuursleden.  
J .Emoghene 
M.Fransman 
S. Vis 
Z.Webb 
J.Pieternella 
M.Eugnio 
 
 
 

 

Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting  beschikken 
alsof het zijn eigen vermogen is. Dit criterium  verzekert dat de stichting 
onafhankelijk is ten opzichte van de  leden en begunstigden. Een natuurlijk 
persoon of rechtspersoon  in de functie als bestuurder heeft geen 
meerderheid van  zeggenschap over het vermogen van de instelling. Het 
bestuur van de Stichting bestaat uit minimaal drie personen  met gelijkheid 
van stemmen.  

Het bestuur vergadert minimaal 1 x in de maand fysiek en heeft  regelmatig 



uitwisseling van informatie per telefoon of email. Overleg vindt plaats met 
betrekking tot de te volgen strategie en  afstemming wie welke acties 
oppakt en uit gaat voeren.  

De werkzaamheden van het bestuur bestaan uit: -Overleg m.b.t. tot de 
activiteiten van de stichting, financiën, zorg  voor leden  
-pr en communicatie  
-doorgeven van ontwikkelingen plannen d.m.v. website en social  media  
-contact met andere belanghebbende en onderhouden van  contacten  
- financieel beheer  
- overleg besteding financiën  

Het bestuur heeft een onderlinge verdeling gemaakt tussen de 
werkzaamheden;  

Voorzitter: PR, netwerk uitzetten visie en koers van de stichting, 
onderhouden contacten, internetpagina beheer 

  
Secretaris: ondersteunt de voorzitter met een administratief team, notulen 
schrijven van beleidsstukken, doorzetten van informatie  naar de 
verschillende werkgroepen,  
Penningmeester: financieel beheer, dagelijkse kas, archivering  financiële 
stukken  

 

 

 



9 Overzicht gegevens Stichting  

Stichting Claypot Community Centre Foundation staat 
ingeschreven als stichting onder kvk nummer : 24409578  

Fiscaalnummer: 8175.93.494 

Publieksnaam:Claypot church international 

 CCI international 

Het bestuur bestaat uit:  

Voorzitter: O.O. Emoghene  
Secretaris: C. Kambel  
Penningmeester: T.Bronne  

Ondersteunende leden, geen bestuursleden.  
J .Emoghene 
M.Fransman 
S. Vis 
Z.Webb 
J.Pieternella 
M.Eugnio 

 

Alle informatie wordt gepubliceerd op de website en kunnen door 
belangstellenden worden gedownload ; www.claypotchurchint.nl  

Contacten met de stichting verlopen via :  
ccisecretariaat@gmail.com  
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