Beleidsplan Stichting Civitas Christiana 2019 -2021

Zakelijke gegevens
Naam: Stichting Civitas Christiana
RSIN/fiscaal nummer: NL8538.70.433.B.01
Vestigingsadres: Pastoor Rabouplein 5, 6564 BP, Heilig Landstichting
Telefoonnummer: 024 782 05 04
E-mailadres: info@civitaschristiana.nl
KvK-nummer: 60350776
Bankrekening: NL38 ABNA 0426 8919 29
Missie
Civitas Christiana vecht voor de overwinning van de christelijke tradities, het gezin en de vrijheid van
Nederland. Tegen het oprukkende multiculturalisme, de gender ideologie en de cultuur van de dood.
Civitas Christiana herstelt Nederland door het terug te brengen tot haar christelijke wortels. Het
bereikt dit door mensen die dit ideaal delen te verenigen door moderne communicatiemiddelen en
het organiseren van bijeenkomsten en protesten en het onthullen van de waarheid door het doen
van onderzoek en het schrijven van publicaties.
De leidende waarden in het werk van Civitas Christiana zijn: verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid
en inzet.
Strategie
Civitas Christiana streeft zijn missie na middels vier verschillende campagnes: Cultuur onder Vuur,
Stirezo Pro-life, Gezin in Gevaar en Koningin van de Vrede. Elke campagne bestrijkt een terrein van
de christelijke wortels waar de stichting voor opkomt.
De campagnes hebben als doel het mobiliseren van gelijkgezinde Nederlanders teneinde de
samenleving en in het bijzonder gezagsdragers tot eerbiediging van de christelijke wortels te
bewegen.
Daartoe worden de volgende middelen aangewend:
- Straatcampagnes. Bijvoorbeeld de jaarlijkse Nationale Gebedsdag, vlakbij het Binnenhof in
Den Haag. Daar bidden en protesteren wij tegen abortus en voor de bescherming van
ongeboren kinderen en andere kwetsbare mensen.
- Direct mailing. Bijvoorbeeld het verspreiden van een petitie tegen een actuele bedreiging van
onze Nederlandse cultuur en haar christelijke wortels. Deze petitie verspreiden wij onder
onze donateurs, maar kan ook ingestoken worden bij een landelijk dagblad.
- Bijeenkomsten. Bijvoorbeeld een lezing over actuele ontwikkelingen rond de abortus van
kinderen met syndroom van Down.
- Kritisch onderzoek. Bijvoorbeeld een rapport over klassikaal moskeebezoek waarbij
schoolkinderen knielen en ‘bidden’ tot Allah.
- Beïnvloeding van beleid en publieke opinie. Bijvoorbeeld persoonlijk contact houden met een
Tweede Kamerlid dat onze missie steunt en wil meewerken aan het bereiken van onze
doelen.
- Digitale activiteiten (e-mail, website, sociale media). Bijvoorbeeld nieuwe medestanders
werven en huidige medestanders actief op de hoogte houden van de stand van zaken rond
onze acties tegen het aardgasverbod.

Civitas Christiana richt zich op alle Nederlanders die willen meewerken aan de missie, namelijk de
overwinning van de christelijke tradities, het gezin en de vrijheid van Nederland.
Civitas Christiana werft zijn geld onder particuliere medestanders, middels direct mailing. Voor een
grote uitgave als het drukken van een rapport, worden apart fondsen geworven onder
medestanders.
Het geld wordt uitgegeven aan straatcampagnes, direct mailing, bijeenkomsten, kritisch onderzoek,
beïnvloed van beleid en publieke opinie, en digitale activiteiten. Hierbij ligt de prioriteit bij het
uitbouwen van de campagnes en het maximaal impact geven van acties.
Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Hertog Paul von Oldenburg
Secretaris: Emeterio Ferrés Arrospide
Penningmeester: Caio Xavier da Silveira
De bestuursleden vervullen hun functie als vrijwilliger en ontvangen geen beloning voor hun
bestuurswerk. Alleen kosten gemaakt in de uitoefening van de functie worden – op verzoek –
vergoed. De dagelijkse leiding van het werk van de stichting wordt uitgevoerd door de algemeen
manager: Hugo Bos. Evenals de andere medewerkers (8 fte’s) ontvangt de algemeen manager salaris.
Het beheer van financiën is in handen van de algemeen manager. De voorzitter heeft toegang tot de
bankrekeningen en houdt toezicht op uitgaven. Daarnaast voert de accountant een jaarlijkse controle
uit.
Financiële gegevens
[Levert accountant aan]

