BELEIDSPLAN STICHTING DE 7EVENDE HEMEL
INLEIDING: de Stichting de 7evende Hemel wil mensen ondersteunen in het zoeken naar
zin en betekenis in hun sociale, persoonlijke en religieuze leven. Daartoe heeft een aantal
theologisch opgeleide medewerkers zich geschoold in muzische en kunstzinnige disciplines.
Sinds de oprichting ontwikkelt de Stichting steeds meer expertise in deze disciplines, door
eigen ervaring en door uitwisseling van de medewerkers onderling.
DE ACTIVITEITEN voor het aankomende jaar bestaan uit het aanbieden van workshops,
trainingen, cursussen en voorstellingen.
Deze worden kenbaar gemaakt middels een Nieuwbrief die 4x per jaar aan ruim 300
geïnteresseerden wordt toegestuurd. Tevens via de website www.7evendehemel.nl
Elke 2 jaar wordt een Open Dag gehouden, waar rond de 100 geïnteresseerden kennis
kunnen maken met de activiteiten van de 7evende Hemel door het volgen van verschillende
workshops. De dag wordt afgesloten met een voorstelling door een van de medewerkers.
De eerstvolgende Open Dag zal gehouden worden in 2022.
DOELSTELLING (uit de statuten)
De Stichting heeft als doel om via muzische werkvormen mensen te ondersteunen in hun
zoeken naar zin en betekenis voor hun persoonlijke, sociale en maatschappelijke leven.
De Stichting doet dit aan de hand van de grote religieuze verhalen en riten van de
mensheid, zoals die eeuwenlang zowel schriftelijk als mondeling in alle verscheidenheid
worden overgeleverd.
De Stichting heeft als taak om de uitvoering van de werkzaamheden van de medewerkers te
bevorderen en te ondersteunen. De werkzaamheden hebben betrekking op het ontwikkelen
en uitvoeren van trainingen en cursussen, het maken en uitvoeren van voorstellingen en
alles wat hiermee direct of indirect verbonden is.
STRATEGIE: deze doelstelling wil de Stichting bereiken door het aanbieden van diverse
soorten trainingen, cursussen en workshops. Tevens door PR via flyers, Nieuwsbrief, website
en artikelen.
De medewerkers hebben ieder voor zich ook hun eigen kanalen (websites) om hun aanbod
kenbaar te maken.
ORGANISATIE: Stichting de 7evende Hemel bestaat uit een aantal medewerkers en een
bestuur.
De medewerkers zijn geschoold in de theologie en in agogisch en pedagogisch werk.
Daarnaast hebben zij zich gespecialiseerd in kunstzinnige disciplines zoals drama, theater,
dans, storytelling, clownerie en muziek.
Ze hebben ervaring in het geven van onderwijs, cursussen en trainingen. Daarnaast werken
enkelen van hen als regisseur, choreograaf, verhalenverteller of acteur.
Het bestuur ondersteunt de medewerkers in hun creatieve aanbod, promotie en
samenwerking en helpt bij de verdere ontwikkeling en groei van het netwerk.
Het bestuur bestaat uit 5 personen, voorzitter, secretaris, penningmeester, lid PR en een lid
tevens medewerker.

FINANCIËN
Het werven van gelden: het werven ven gelden gebeurt uitsluitend via donaties van een 40tal ‘vrienden van de 7evende hemel’. De medewerkers betalen jaarlijks contributie.
Voor de 2-jaarlijkse Open Dag worden subsidies aangevraagd.
De Stichting heeft een eigen vermogen. Dit dient om extra en onvoorziene kosten te kunnen
dekken, zoals advertenties, representaties en tegenvallende inkomsten (donaties).
De jaarrekening 2019 is bijgesloten.

