CGI Jaarplan 2018-2020
CGI Gemeenten Nederland
CGI ontwikkelt
onderwijsmateriaal om de
gemeenten in Nederland de
noodzaak te tonen van het
steunen van de Messiaanse
beweging in Israël.

> ontwikkelen
> uitvoeren

Najaar 2018
Voorjaar 2019

Directeur / bestuur

CGI zoekt samenwerking met
andere Israël-organisaties in
Nederland daar waar nodig

> ontwikkelen
> uitvoering

Q3-Q4 2018
doorlopend

Directeur / bestuur

Eind 2019 hebben 20
gemeenten in Israël een
actieve uitwisseling en
gemeenteband met
gemeenten in Nederland.

Doorlopend, prioriteit

Directeur / Project manager

CGI Front- en Backoffice
Up to date houden van
website.

> Doorlopend

doorlopend

Directeur / Project manager

Kantoorinrichting

> Doorlopend

2018-2020

Directeur / Project manager

2018: zie begroting
2019: begroting 2019
2020: begroting 2020

CGI Fondswerving
In 2019 wordt er een
> plannen
ondernemersevenement
> samenstellen
georganiseerd om ‘grote
> uitvoering
donateurs’ met het werk van
het CGI te verbinden.

Q3 - 2018
Q1 - 2019
Q3 - 2019

Project manager

Onderdeel van sprekerstournee

6x per jaar geeft CGI Israël
> productie en porto
Gemeente Nieuws uit –
> teksten
terugkoppeling waar geld aan > opmaak
is besteed (transparantie).

doorlopend

Directeur/Project manager
Michiel Steenwinkel
Sjoeal (Sybe de Vos)

20.000
4.000
2.000

CGI ontwikkelt nieuw
promotiemateriaal

Q3-2018

Inhoudelijk: Directeur
Uitvoering: Project manager

5000

> ontwerpen
promotiemateriaal (flyer)
> uitvoeren

Q4 - 2018

CGI presenteert zich d.m.v.
sprekers-tournee in NL

> plannen
2018
> uitvoering, 2 maal per jaar 2019, 2020

2000 per event

CGI presenteert zich tijdens
Opwekking

> doorlopend

1500 per event

> mei 2019
> mei 2020

CGI Reizen
Jaarlijks worden CGI reizen
georganiseerd:
1 Studiereis
Gemeentereizen
Jeugd(leiders)reis -> Jeugd
uit Israël in contact brengen
met jeugd in NL.

Planning

Q3 - 2018

Coörd Reizen. /Project manager

Q4 2018
Q1 2019

Coörd Reizen /Project manager

> Onderwijsplan
> Uitvoeren onderwijsplan

Q4 - 2018
2019

Directeur

3000

> Ontwikkelen plannen
> uitvoering
= onderdeel van sprekerstournee

2018
2019

Directeur/Project manager

5000

CGI heeft eind 2019 3 actieve > aanzoeken
tourleaders beschikbaar
> aanstellen

CGI Onderwijs
Het CGI biedt een compleet
onderwijsprogramma en
een team van sprekers
onder leiding van een
onderwijscoördinator (=
Directeur)
In 2019 organiseert het CGI
een Israël-dag met
spreker(s) uit Israël
(voorjaar en najaar)

CGI Uitgeverij
CGI uitgeverij geeft in 2019
een nieuw boek uit.

> minimaal elk jaar een
nieuw boek uitgeven

Vanaf 2019
doorlopend

Inhoud: Directeur
Praktische zaken: Project manager

> vaststellen criteria
> uitvoering en toetsing (ter
plaatse)

Directeur / bestuur

> Opzet plan
> Uitwerken
> Rapportage

juni-2018
Doorlopend,
2 maal per jaar bij
bezoek CGI in IL
(Bestuursreizen)
> afgerond
> Q4 -2018
> doorlopend

> uitwerken contactlijst
> updaten

> doorlopend
> doorlopend

Coord. Israël / Directeur/ Project
manager

> contact leggen met sleutel
organisaties
> betrouwbare projecten
steunen

> doorlopend

Coord. Israël / Directeur/ Project
manager

3000

CGI Projecten Israël
Eind 2018 zijn de
toetsingscriteria
vastgesteld voor de
projecten. Doel:
projectversmalling
In kaart brengen Messiaanse
gemeenten in Israël – Focus
op pioniergemeenten projecten die niet voldoen
aan criteria op reservelijst
plaatsen.
Ieder jaar wordt een update
gemaakt van alle adressen
en contact/bank gegevens
van bestaande projecten in
Israël.
Via de sleutel-organisaties
(bij ons bekende Messiaanse
gemeenten/bedieningen in
IL) informeren wat
betrouwbare projecten zijn
om te ondersteunen

Coord. Israël / Directeur/ Project
manager

2000

CGI Personeel
Eind 2018 is er een
jongerencoördinator actief

> rol wordt vervuld door
project manager

Operationeel
> doorlopend

Project manager

Administrateur geeft helder
inzicht hoe jaarrekening is
opgebouwd en welk deel
vermogen te besteden is.

> Q4 – doorlopend

> doorlopend

Administrateur / Project manager in
samenspraak met verantwoordelijke
penningmeester en accountant

CGI Gebedsmuur
Iedere maand geeft het CGI
haar digitale gebedsbrief
(Gebedsmuur) uit.

> 12x in 2018
> doorlopend

Coörd. Gebedsmuur / project
manager

> Doorlopend

2018-2020

Coörd. ICT / Project manager

> Doorlopend

Sinds 10-2017

Coörd. Social media/ Project
manager

CGI ICT
Bijwerken website en up-todate houden
Social Media posts plaatsen

1500

