Jaarverslag ICP 2016
Het jaar 2016 is voor ICP een bijzonder jaar geweest, omdat het een scharnierpunt was in de geschiedenis van ICP. De
financiën zijn ingezet voor het volgende doel:
1

Opzetten teamtraining ICP

Al 5 jaar lang bestond het verlangen om zowel kerkplanters als hun teams goed en grondig te trainen door een twee
jarige training. Eerst hebben we 2 jaar een vergelijkbare training gevolgd van Nederland Zoekt. Vervolgens hebben we
een training opgezet met de PKN van 2 jaar. Met daarbij al onze eigen ervaring en lessen hebben we in 2016 een
training ontwikkeld en opgestart waar we trots op zijn. Hans Euser heeft hierin de leiding genomen en met Theo op de
achtergrond zijn onze lessen van 17 jaar kerkplanting hierin verwerkt. Deze training is zo ontwikkeld dat uiteindelijk
trainers worden getraind, die deze training lokaal voortzetten als die is voltooid. Om deze manier hebben we een
gereedschap in handen waarmee al vermenigvuldigend trainers, leiders, kerkplanters en teamleden getraind worden
om vermenigvuldigende bewegingen van discipelen en kerkplantingen verder te zien groeien.
2

Voorbereiding leiderschapsoverdracht

In 2016 is de basis gelegd voor de leiderschapsoverdracht in 2017. Theo Visser zal dan verder gaan als directeur van
ICP Europa, Hans en Carolien Euser worden de nieuwe directeurs van ICP NL. In 2016 hebben we geïnvesteerd in een
gezonde overdrachtsfase, waarin alle contacten zo warm mogelijk overgedragen zijn en Hans en Carolien de tijd
hebben gekregen om gefaseerd te ontdekken hoe ICP werkt om daar vervolgens stap voor stap steeds meer
verantwoordelijkheid in te nemen.
3

Songs2Serve

Vanuit ICP is Rieneke Visser met assistentie van Hans Euser verder bezig geweest om Songs2Serve te ontwikkelen. Dit
is een website waar liederen uit andere culturen vertaald worden in het Engels en het Nederlands om zo samen als
interculturele gemeenten liederen van de volken te kunnen zingen zonder Westerse suprematie. Hierdoor kunnen
muzikanten relatief makkelijk leren deze liedjes zelf te spelen en breed in te zetten. Inmiddels zijn er meer dan 20
liedjes geplaatst en komen uit zowel Nederland, als Europa en wereldwijd enthousiaste reacties op.
4

Bestuur

In 2016 heeft het bestuur 4 keer vergaderd. Per 31 december zaten in het bestuur Marco Vermin, Jan Wessels, Eric
Rufyiritana en Fred Kappinga. Florence Tsala is in de loop van 2016 erbij gekomen om het bestuur te versterken. Het
bestuur werkt onbezoldigd. Ze houdt de directie van ICP scherp met de koers en de financiën.
5

Door ontwikkelen ICP NL

In 2016 is de reorganisatie van ICP NL afgerond zodat ICP met een hernieuwde focus zich richten kan op haar
kernmissie. Hiervoor is een heldere visie ontwikkeld waarin de parameters scherp zijn gesteld. In dit jaar is ook veel
tijd geïnvesteerd in het netwerk. Luisteren naar kerkplanters, peilen van behoeften en investeren in de relaties door
trainingen, gesprekken en coaching. Het onderhoud van het netwerk van ICP NL, het bouwen aan relatie met partners
en nieuwe relaties zoals Tyndale en het uitbouwen van een stevige backoffice hebben dit jaar plaats gevonden. Ook is
er relatief veel tijd geïnvesteerd door de directeur om een steviger financiële basis onder de organisatie te leggen voor
de overdracht. Daarnaast zijn er nieuwe materialen ontwikkeld om ICP in de toekomst verder uit te bouwen en toe te
rusten.

