
Beleid Stichting HOST-IFES 2019 
Naam van de organisatie 
HOST-IFES 

RSIN- / KvK nummer 
RSIN: 859470817  
KvK: 73339768 

Contactgegevens 
Kraneweg 33 
9718 JE Groningen 
Bernard Brouwer (secretaris) 
Email: hostifes@gmail.com 

Geschiedenis 
HOST (Hospitality for Overseas Students) is in 2003 begonnen door een groep Nederlandse 
studenten met de wens om “a home away from home” te bieden aan internationale studenten in 
Groningen. Daarna heeft HOST zich ontwikkeld tot een interculturele studentengemeenschap met 
wekelijkse activiteiten. Op 13 december 2018 is HOST-IFES opgericht als officiële stichting. 

Doelen 
1. Gastvrijheid en een thuisgevoel bieden aan internationale studenten en young professionals;  

2. Eenzaamheid onder internationale studenten en young professionals tegengaan;  

3. Niet-christelijke internationale studenten en young professionals laten kennismaken met het 
christelijk geloof;  

4. Nederlandse (vooral christelijke) studenten en young professionals in Groningen betrekken 
bij het internationale studentenleven in Groningen en bij de organisatie van HOST-IFES.  

Beleid 

Het bestuur van HOST-IFES streeft ernaar haar doelen te bereiken door de komende jaren:  

Open mindedness en laagdrempeligheid 
HOST-IFES staat voor gastvrijheid. We willen open zijn voor iedere student en young professional 
zoals hij of zij is. Over geloof en levensbeschouwing gaan we gesprekken aan in een sfeer van 
wederzijdse interesse. Alle activiteiten van HOST-IFES hebben een open en laagdrempelige sfeer. 
Hier hoort bij dat we geen financiële bijdrage van bezoekers vragen (behalve voor maaltijden). Ook is 
er, naast het georganiseerde programma, altijd ruimte en tijd voor persoonlijke gesprekken.  

• Respect voor iedere cultuur en religie 
• Openheid over onze christelijke overtuiging zonder waarheidsclaim 
• Inclusieve cultuur 
• Ruimte voor persoonlijke gesprekken 



• Geen vereist lidmaatschap of financiële bijdrage 
• Iedere student en young professional is altijd welkom 

Activiteiten 
Vrijdagavondevenementen 
Wekelijks organiseert HOST-IFES op vrijdagavond een evenement. Deze evenementen hebben een 
verdiepend, intellectueel levensbeschouwelijk karakter of bieden gelegenheid om nieuwe contacten 
te leggen en vriendschappen op te bouwen, of bestaan uit een combinatie van deze twee. 
Voorbeelden van vrijdagavondactiviteiten zijn:  

• Culture night 
o Hierin stelt een vaste bezoeker van HOST-IFES zijn thuiscultuur voor aan het publiek.  

• Dutch culture night 
• Discussie-avond 
• Internationaal diner 
• Documentaire- of filmavond 
• Bezoek van een gastspreker 
• Spelletjesavond 
• Pub quiz 
• Een sportieve of actieve activiteit 

o Hierbij valt te denken aan een speurtocht, escape room, city game, poolen, 
schaatsen of dansen. 

 
De vrijdagavondactiviteiten vinden doorgaans plaats in het SKLO-pand (Kraneweg 33, Groningen), 
een herkenbare en vertrouwde locatie. 

Weekenden weg 
Om Nederland buiten Groningen beter te leren kennen en tegelijk een hechtere band met elkaar op 
te bouwen, organiseert HOST-IFES ten minste een, maar liefst twee weekenden weg per jaar. Tijdens 
deze weekenden is er ruimte voor:  

• Persoonlijk contact 
• Verkenning van de lokale cultuur en het lokale landschap  
• Overdenking en verdieping 

Culture Exchange 
De Culture Exchange is een evenement dat wordt georganiseerd in samenwerking met andere 
culturele en internationale studentenverenigingen in Groningen. Ook andere christelijke 
studentenverenigingen worden (via het OCSG) bij de organisatie betrokken. Het bestuur van HOST-
IFES, en in het bijzonder de Events Coordinator heeft de leiding over de organisatie van de Culture 
Exchange.  

Samenwerking met andere (studenten)organisaties 
IFES-ISM 
HOST-IFES is onderdeel van de International Student Ministry van de Nederlandse afdeling van de 
International Fellowship of Evangelical Students (IFES-ISM). Een internationale studentenwerker van 
IFES-Nederland ondersteunt het bestuur van HOST-IFES. 



(Internationale) kerken 
Op dit moment organiseert HOST-IFES zelf geen bijbelkringen, maar helpen wij internationale 
studenten en young professionals om aansluiting te vinden bij de kringen van de internationale 
kerken in Groningen.  

HOST-IFES stemt haar karakter af met student ministries van internationale kerken en initiatieven 
zoals het International Café. Zo vormt HOST-IFES een brug tussen het Christelijke internationale 
studentenleven en de gastvrijheid voor alle internationale studenten in Groningen.  

Nederlandse studentenverenigingen 
HOST-IFES wil samen optrekken met Nederlandse studentenverenigingen die qua karakter dicht bij 
ons liggen. Hiertoe zijn wij onderdeel van:   

• Het Overkoepelend Orgaan voor Christelijke Studentenverenigingen in Groningen (OCSG) 
• De Studentenkoepel voor Levensbeschouwelijke Organisaties (SKLO) 

We moedigen bezoekers van HOST-IFES aan om deel te nemen aan activiteiten van het OCSG en de 
SKLO, waaronder de Student Alpha-cursus.  

Ook zoeken we het contact met de vele culturele studentenverenigingen die Groningen rijk is, met 
name voor de organisatie van de Culture Exchange.  

Social media 
Wij kondigen onze activiteiten al jaren aan op onze Facebookpagina. Met het terugnemend gebruik 
van Facebook, met name onder Nederlandse studenten, gaan we de komende tijd bezig met andere 
communicatiekanalen. Hierbij valt te denken aan actiever gebruik van onze website en van 
Instagram, maar ook aan analoge promotie, o.a. via de universiteit.  

Bestuur 
1. Het bestuur van HOST-IFES bestaat uit studenten van de Rijksuniversiteit Groningen of de 

Hanzehogeschool Groningen. HOST-IFES heeft bij voorkeur vijf bestuursleden (met een 
officieel maximum van negen en een minimum van drie).  

2. Het bestuur bestaat uit ten minste een penningmeester (Treasurer), secretaris (Internal 
coordinator) en voorzitter (Chair(wo)man). De andere gebruikelijk functies zijn die van 
externus (External coordinator) en evenementencoördinator (Events coordinator).  

3. In het collegejaar 2018-2019 bestaat het bestuur uit vier personen:  

§ G.E. van Renssen (Chairwoman and External coordinator) 
§ B.B. Brouwer (Internal coordinator) 
§ T.G. Frerich (Treasurer) 
§ H.R. Jonkers (Events coordinator) 

4. In de statuten van HOST-IFES ligt vast dat de bestuurders niet los van elkaar beslissingen 
kunnen nemen over het vermogen van de stichting. 

5. Het bestuur wisselt na de bestuurstermijn van een jaar. Dit vindt in principe plaats aan het 
begin van het academisch jaar (1 september). Bestuursleden zijn voor maximaal één termijn 
herkiesbaar. 



6. Het bestuur zoekt in de maanden april en mei actief naar opvolgers. Bij het sollicitatieproces 
en de uiteindelijke keuze van een nieuw bestuur worden ook IFES-studentenwerkers en 
voormalig bestuursleden geraadpleegd. 

7. Het bestuur vervult haar functie op vrijwillige basis. De stichting HOST-IFES heeft geen 
betaalde werknemers in dienst.   

Financiën 
Om een gastvrije thuisplek voor internationale studenten te zijn is HOST-IFES volledig afhankelijk van 
giften van lokale kerken en individuen en van subsidies vanuit het profileringsfonds van de RUG. De 
financiële steun is vooral onmisbaar om de huurkosten van het SKLO-pand te kunnen dragen. 



Begroting HOST-IFES 2019

Financiering
Omschrijving Begroting 2018  Resultaat 2018 Begroting 2019

Bijdrage deelnemers 3.050,00€               1.914,00€                2.463,25€                
Eigen middelen 280,00€                  276,00€                   217,65€                    
 Fundraising voor 

oprichting stichting 350,00€                  508,23€                   -€                          
 Giften (van kerken, 

individuën, incl. 

opbrengst veiling, 

benefietgala) 1.018,23€               441,12€                   846,75€                    

Subsidie SKLO 1.480,00€               1.102,66€                1.640,00€                
International grant 250,00€                   €  -   1.000,00€                

Totaal inkomsten 6.428,23€               4.242,01€                6.167,65€                

Kosten

Omschrijving Begroting 2018  Resultaat 2018 Begroting 2019

Levensbesch.

Niet 

levensbesch.

Vrijdagavonden 

Pandhuur 1.300,00€               1.300,00€                990,00€              1.100,00€         2.090,00€                

Lezingen 100,00€                  141,54€                   250,00€              250,00€                    

Promotie 250,00€                  240,98€                   -€                    -€                          
Overig (decoratie, 

printkosten etc.; geen 

consumpties) 800,00€                  930,28€                   250,00€              500,00€             750,00€                    

Subtotaal 2.450,00€              2.612,80€               1.490,00€          1.600,00€         3.090,00€                

Weekenden (2x)

Lezingen 100,00€                  4,95€                        100,00€              100,00€                    

Accommodatie 1.200,00€               646,80€                   1.000,00€         1.000,00€                

Overig 720,00€                  437,26€                   500,00€             500,00€                    

Subtotaal 2.020,00€              1.084,06€               100,00€             1.500,00€         1.600,00€                

Culture Exchange (in 2018 niet doorgegaan)

Huur pand 250,00€                  -€                          250,00€              -€                   250,00€                    

Maaltijd 600,00€                  -€                          -€                    600,00€             600,00€                    

Overig 90,00€                    -€                          90,00€                -€                   90,00€                      

Promotiematerialen 120,00€                  21,94€                     120,00€              -€                   120,00€                    

Subtotaal 1.060,00€              21,94€                     460,00€             600,00€            1.060,00€                

Promotie

Flyers en posters 175,00€                  -€                          -€                    -€                   -€                          

Informatiemarkten RUG 35,00€                    9,46€                        -€                    20,00€               20,00€                      

Overig 50,00€                    -€                          -€                    10,00€               10,00€                      

Subtotaal 260,00€                 9,46€                       -€                   30,00€              30,00€                     

Overige kosten

Kosten website 69,63€                    74,40€                     -€                    74,40€               74,40€                      

Bankkosten 18,60€                    19,30€                     -€                    70,00€               70,00€                      



Notariskosten 300,00€                  325,03€                   -€                    -€                   -€                          

Registratie KvK 50,00€                    50,00€                     -€                    -€                   -€                          

Contributie O.C.S.G. 50,00€                    45,50€                     -€                    43,25€               43,25€                      

Subtotaal 488,23€                 514,23€                  -€                   187,65€            187,65€                   

Onvoorzien

Onvoorziene uitgaven 150,00€                  32,36€                     200,00€            200,00€                    

Subtotaal 150,00€                 32,36€                     -€                   200,00€            200,00€                   

Totaal uitgaven 6.428,23€               4.274,85€                2.050,00€          4.117,65€         6.167,65€                

Resultaat -€                        -32,84€                    -€                          



Financiering 

Bijdrage deelnemers 

De deelnemers betalen voor de weekenden weg (excl. het gesubsidieerde deel van de kosten voor de 
lezing). Ook wordt de maaltijd van de Culture Exchange door bezoekers betaald. Verder vragen we 
een bijdrage voor maaltijden die voorafgaand aan vrijdagavondactiviteiten (bij Culture nights) 
worden geserveerd. De kosten van de boodschappen hiervoor vallen onder overig/niet-
levensbeschouwelijk. 

De vrijdagavondactiviteiten van HOST-IFES zijn laagdrempelig en gastvrij. Hiervoor vragen we 
deelnemers dus geen geld.  

Giften en subsidies 

De activiteiten rond een levensbeschouwelijk thema worden voor 80% gesubsidieerd via het SKLO. 
De overige 20% hiervan, alsmede de activiteiten zonder levensbeschouwelijke insteek, financieren 
we met giften van kerken en personen die de missie van HOST steunen. Ook hopen we dit jaar op 
ondersteuning vanuit de RUG door middel van de international grant. 

Eigen middelen 

Zie uitleg bij onvoorziene kosten: we hopen de reserves van de stichting niet aan te hoeven spreken, 
maar geven hiermee aan dat er bij onvoorziene kosten ruimte zou zijn voor een kleine inbreng vanuit 
het startkapitaal van de stichting. 

Kosten 

Vrijdagavondactiviteiten 

In voorgaande jaren was er geen financiële ruimte om iedere vrijdagavond op de herkenbare en 
vertrouwde locatie van het SKLO-pand te organiseren. Hierdoor waren we regelmatig gedwongen om 
een externe locatie te zoeken. Dat is jammer, aangezien veel bezoekers ons op deze andere locaties 
niet konden vinden. Daarom hopen we dit jaar de activiteiten wel op onze vaste locatie plaats te 
kunnen laten vinden. Hiervoor zullen echter meer giften en subsidies nodig zijn.  

De huur van het SKLO-pand is €55 per avond. We gaan uit van 38 Host-avonden per jaar bij SKLO (40 
minus 2 weekenden weg), dus 38x€55 aan huurkosten. De helft van de vrijdagavonden (18 stuks) 
heeft een levensbeschouwelijk thema.  

Weekenden weg 

De weekenden weg vielen in 2018 erg laag uit door een goedkope locatie voor het winterweekend 
die via-via werd gevonden. Voor 2019 gaan we ervanuit dat dit niet weer het geval zal zijn.  

Culture Exchange 

In 2018 kon de Culture Exchange helaas niet doorgaan wegens miscommunicatie in de organisatie en 
hierdoor een gebrek aan opgaves. In 2019 hopen we deze activiteit wel weer te organiseren.  

Promotie 

In eerdere jaren was er aparte promotie voor vrijdagavonden begroot. Het is echter logischer om de 
promotie voor gesubsidieerde levensbeschouwelijke lezingen onder te brengen onder de kosten van 
deze lezingen, en de algemene promotionele activiteiten van HOST apart te vermelden onder 
“Promotie”.  



Voor flyers en posters is dit jaar geen geld begroot omdat er nog voldoende op voorraad zijn uit 
2018.  

Overige kosten 

De eenmalige oprichtingskosten van de stichting komen niet terug op de begroting voor 2019.  

Wel brengt de oprichting van de stichting met zich mee dat we binnenkort een zakelijke 
bankrekening zullen moeten openen, wat verhoogde bankkosten met zich meebrengt.  

De contributie voor het O.C.S.G. wordt voor HOST-IFES gebaseerd op het aantal deelnemers aan het 
winterweekend.  

Onvoorzien 

De begroting is ons inziens realistisch, maar we hebben bewust niet erg ruim begroot. Hierom 
hebben we wel een relatief groot bedrag (€200) gereserveerd voor onvoorziene uitgaven, waarvan 
we hopen het niet te hoeven aanspreken. Dit bedrag correspondeert grofweg met het bedrag aan 
eigen middelen wat vanuit de reserves (het startkapitaal van de stichting) zou kunnen worden 
ingebracht. 


