
Beleidsplan van de Stichting ISC-LCO  2014-2015. 
 

Inleiding. 

De Stichting ISC-LCO is actief in de havens Rotterdam-Rijnmond m.n. de Europoort en deels 

Maasvlakte.  

De stichting houdt zich bezig met het verwezenlijken van een Seafarers’ Mission te 

Oostvoorne. 

Het stichtingsbestuur bestaat uit vijf personen en twee adviserende bestuursleden op het 

gebied van financiën en organisatie.  

 

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter en secretaris /penningmeester (2014). 

In 2015 zullen er aanpassingen plaatsvinden.  

 

Hieronder worden de volgende onderdelen aan de orde gesteld: 

1. Financiën en fondswerving 

2. Beheer en exploitatie Seafarers’ Mission 

3. Beheerder en vrijwilligers 

 

Financiën en fondswerving. 

 

Voor de financiering van de van de toekomstige bedrijfskosten benadert de stichting de 

volgend bronnen van inkomsten, t.w.: 

 

1. sponsering vanuit bedrijfsleven. kerken en fondsen,  

2. giften en collecten 

 

Ad 1. In de huidige startfase zijn door verschillende bedrijven, kerken en instellingen reeds 

toezeggingen gedaan voor sponsoring  

Externe financiële ondersteuning wordt verwacht te worden verkregen door een aantal 

bedrijven, waar onder scheepvaartbedrijven, havenbedrijf, cargadoors, agenturen in de 

Rotterdam-Rijnmond, diverse diaconieën en kerken uit de regio. 

Wij streven er naar goede contacten met de kerken te onderhouden om daarmee te bereiken, 

dat de toekomstige Seafarers’Mission op de jaarlijkse collectelijst geplaatst wordt, maar ook 

vrijwilligers uit deze groep gerekruteerd kunnen worden. 

Wij vertrouwen langs deze weg toch voldoende financiële steun voor ons werk te krijgen. 

Ad 2. middels giften en collecten uit particuliere sfeer de financiële mogelijkheden van de 

stichting voor het bereiken van haar doelstelling te verstevigen 

 

Beheer en exploitatie Zeemanshuis. 

 

In 2014 is de Stichting ISC-LCO opgericht na een inleidende periode van gesprekken door de 

initiatiefnemers met vele groeperingen uit de zeevaartwereld, kerken en instanties. 

Een intentieovereenkomst met de Gemeente Westvoorne werd getekend m.b.t. mogelijke 

toekomstige huisvesting van de Seafarers’Mission in deze Gemeente. 

 

De doelstelling is om in de te verwezenlijken Seafarers’Mission aan de zeevarenden hier een 

warm welkom te kunnen bieden, waar zij een drankje kunnen drinken, contact hebben met 

collega’s, een spelletje kunnen doen, tv-kijken, eventueel een boek uit de bibliotheek kunnen 

lezen, maar ook contact op kunnen nemen met het thuisfront via telefoon of e-mail. 



Gelegenheid te bieden tot een vertrouwelijk gesprek met koopvaardijpredikanten, artsen en 

andere raadslieden. 

Daarnaast kunnen veel contacten via draadloos internet gelegd worden via laptops die de 

zeevarenden zelf meebrengen. 

Het Zeemanshuis zal alle dagen van de week van 17,00-22,00 uur (zondagsavonds  

tot 21,00 uur) geopend worden en steeds zijn bezet door vrijwilligers die als gastvrouw of 

gastheer optreden. 

Voor het halen en brengen van zeelieden vanuit de havens zal de Seafarers’ Mission de 

beschikking krijgen over een personenbusje, waarmee bezoekers gratis vervoer wordt 

aangeboden. 

Het afhandelen van het overleg met de Gemeente Westvoorne aangaande de te huren ruimte 

in het gebouw en inventaris vindt plaats door de aan te stellen beheerder in overleg met het 

dagelijks bestuur.  

 

Voor het onderhouden van de contacten met en het kweken van goodwill bij de bedrijven in 

Rotterdam-Rijnmond is het bestuur verantwoordelijk. Voor het informeren van de externe 

belangstellenden beschikt de stichting over een eigen website. 

 

Beheerder en vrijwilligers. 

 

De stichting zal een beheerder aanstellen  voor alle taken zoals omschreven in de op te stellen 

functieomschrijving. 

De Seafarers’Mission zal t.z.t. kunnen beschikken over min. 30 vrijwilligers die geheel 

belangeloos als gastvrouw of gastheer optreden 

Werving van de kring van vrijwilligers zal plaats door aanvulling uit eigen kring of d.m.v. 

contacten met kerken, lokale stichtingen, individuele particulieren e.d. 

De vrijwilligers zullen enkele keren per jaar bijeen komen onder leiding van de beheerder en 

een vertegenwoordiger uit het bestuur om diverse lopende zaken door te spreken en eventueel 

ervaring uit te wisselen.  

Voor de afvaardiging in het bestuur van 2 vrijwilligers zal een verkiezingsreglement 

vastgesteld worden 

 

 

 

Oostvoorne, december 2014                      


