Beleidsplan
1. Strategie; kernprincipes
Statutaire doelstelling
De doelstelling van de instelling is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt:
1. De instelling stelt zich ten doel:
a. het coördineren en ondersteunen van de doelstellingen van de plaatselijke gemeenschappen van de
Byzantijnse ritus in het bijzonder het bevorderen van het vieren van de Goddelijke Liturgie, de Officies en het
ontvangen van de Sacramenten volgens de Byzantijnse traditie;
b. de voortzetting te bevorderen van het geestelijk werk van de Paters Capucijnen van het Oosters Werk ten
behoeve van de Byzantijnse gemeenschappen in Nederland;
c. het bevorderen van de samenwerking tussen de plaatselijke gemeenschappen van de Byzantijnse ritus;
d. het bevorderen van een oecumenische gezindheid jegens de Christelijke Kerken, de Orthodoxe Kerken in het
bijzonder;
2. De instelling streeft haar doelstelling na onder erkenning van het gezag van de bisschoppen-conferentie ten
aanzien van de bevordering van de publieke eredienst.

2. Beleid
Te verrichten werkzaamheden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

het werven en beheren van fondsen en andere middelen;
het tot stand brengen van een goede verdeling van de middelen en de inzet van de geestelijken over de
gemeenschappen;
het samenstellen van het rooster van Officies en Liturgieën in overleg met de betrokken gemeenschappen;
het bevorderen en zo nodig bekostigen van de opleiding van priesters en diakens van de Byzantijnse ritus;
het zorgen voor de beschikbaarheid van deskundigheid op het gebied van de Byzantijnse ritus;
het aangaan van vormen van samenwerking, waar mogelijk en wenselijk met andere op dit gebied
werkzame instellingen.
daarnaast onderneemt en bevordert de instelling alle voorkomende activiteiten, dienstig aan de
verwezenlijking van de doelstellingen van de instelling.

3. Overig
Werving en beheer van gelden
De instelling verkrijgt gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van contributie van de
leden, omslagen, donaties, subsidies, erfrechtelijke verkrijging en schenkingen. De instelling heeft
geen winstoogmerk.
Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in
het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie, worden vergoed. In principe komen zij in
aanmerking voor een vrijwilligersvergoeding.
De instelling heeft geen personeel in dienst.
Beschrijving administratie organisatie
De instelling voert een administratie. Uit deze administratie blijkt:
- De aan de beleidsbepalers toekomende onkostenvergoedingen;
- De kosten van beheer van de instelling;
- De andere uitgaven van de instelling;
- De aard en de omvang van inkomsten en het vermogen van de instelling.
Publicatieplicht
De instelling voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website www.pokrof.nl

