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Ichthus Utrecht met het Passiepro-
ject, ook al een project rond Pasen. In 
Utrecht organiseerde men een open 
kunstavond waarin het paasevange-
lie werd uitgebeeld. 

Ichthus Amsterdam met Paasmaal-
tijd, een uitgebreide maaltijd waarin 
leden hun medestudenten laten ken-
nismaken met het paasevangelie. 

RSK Enschede voor Reason. De RSK 
greep het WK voetbal aan om leden 
en medestudenten te laten discussië-
ren over levensvragen en de avond af 
te sluiten met een voetbalwedstrijd. 

Ichthus Leiden met een uitdeelactie. 
Tijdens de introductieweek werden 
er pepermuntdoosjes met een prik-
kelende tekst uitgedeeld. 

Ichthus Wageningen met de Hap-
pening. Deze theatervoorstelling 
wordt door Navigators georgani-
seerd. Met hulp van Ichthus Wage-
ningen konden er in Wageningen 
twee voorstellingen  worden gege-
ven. 

Ichthus Eindhoven met het organi-
seren van een Veritas forum. Deze 
debatavond werd bezocht door  
280 studenten en 12 mensen be-
zochten de napraatavond. 

Ichthus Groningen met de Passion-
week. In de week waarin de EO de 
Passion in Groningen organiseer-
de, organiseerden de Groningse 
christelijke studentenverenigingen 
open activiteiten. 
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We hopen in de toekomst nog vele 
acties te steunen.  Wie weet leest u 
de volgende keerplaatsnamen die 
u niet eerder als Ichthus-vereniging 
kende. Dat komt doordat Ichthus 
Landelijk onlangs is gefuseerd met 
Alpha Landelijk. Nieuwe verenigin-
gen die wij hopen te kunnen steunen 
met geld en gebed. Helpt u mee?

Het is zomer 2014, ik loop door Nya-
hururu, Kenia, een provincieplaatsje 
op ruim 2500 meter hoogte. Gis-
teravond zag ik s´avonds plots een 
groep nijlpaarden boven drijven in 
een verlaten meertje. En vanmorgen 
spotte ik tijdens een wandeling in het 
bos een wilde olifant. Echter, naast 
deze prachtige natuur en enkele 
winkels is hier bijna niets. 10 kilome-
ter verderop stopt het asfalt bij een 
groot bord met daarom ´Rural area´, 
wat tegelijk de afwezigheid van ie-
dere vorm van gezondheidszorg, 
goed onderwijs of bemoeienis van 
de overheid weergeeft. Ik heb een 

Het is voorjaar 2014. Ik zit op een 
Ifes conferentie in een tent met een 
groep studenten vol creativiteit en 
met heel veel ideëen over hoe ze van 
Jezus kunnen getuigen. Ik hoef ze 
geen ideëen te geven, alleen te be-
loven dat ik ze dat stukje financiële 
steun zal geven om hun plannen uit 
te kunnen voeren en een nog gro-
tere impact te laten hebben.

Als Ichthus Plus kijken we ernaar uit 
om creativiteit en initiatief onder 
studenten die willen evangeliseren 
ook dit jaar weer mogelijk te maken.

Douwe

afspraak met Timo, een afgestudeerd 
industrieel ontwerper die van karton 
stoelen maakt voor gehandicapte kin-
deren. Samen maken we vandaag een 
prachtige en opvallend stevige stoel 
voor een 3 jarig jongetje dat nog niet 
kan staan of zitten. Er is geen officiële 
zorg voor het jongetje, alleen Timo, een 
creatieve man met heel veel ideëen die 
prachtige stoelen wil maken. Na een 
dag samen klussen vraagt hij me of ik 
uit Nederland een zaag kan sturen, dat 
stukje steun zou hem helpen om een 
nog grotere impact te kunnen hebben 
met zijn werk.

“Ichthus Landelijk 
en Alpha Landelijk 

zijn gefuseerd”

“Tot diep in de 
nacht praatten zij 
door over leven-

svragen”



euro betaalt met nog meer voordeel 
voor kleine verenigingen. Een kans met 
grootse mogelijkheden!

Wij zijn heel benieuwd waar dit de ko-
mende jaren toe gaat leiden!

Van de Penningmeester

Giften en uitbreiding

Op onze site ichthusplus.nl vind je 
ons Financieel jaarverslag en Beleids-
plan 2014-2016.
Als stichting volgen we onze doel-
groep: ons boekjaar loopt van sep-
tember tot en met augustus.
 
Afgelopen boekjaar kunnen we in 
grote dankbaarheid terugkijken op:

- een uitzonderlijke gift (waarover 
meer elders in deze nieuwsbrief );
- tien subsidie aanvragen (waarvan 
acht toegekend);
-  een stabiele stroom van ontvangen 
giften.
 
Zonder de uitzonderlijke gift heeft 
Ichthus Plus afgelopen jaar tweemaal 
zoveel gedoneerd als dat zij ontving 
via giften. Het ging om (ruim) Eur 

In het leven zijn er van die momen-
ten die je niet ziet aankomen. Ichthus 
Plus kende eind 2013 zo’n moment.  
Misschien kun je niet spreken van 
een Ichthus Plus voor en na, maar dat 
er een verandering heeft plaatsge-
vonden kunnen we wel zeggen. 

De Stichting Evangelisch Studenten-
huis, een stichting waar ooit de op-
brengst van de verkoop van eigen 
panden van Ichthus in is gestort en 
jarenlang studentenverenigingen 
heeft ondersteund in het aanschaf-
fen van een eigen pand,  nam in 2013 
het besluit zichzelf op te heffen. Er 
was nog wat geld over van de pan-
den en zo kon het gebeuren dat in 
oktober 2013 een bedrag van 40.000 

800,- aan ontvangen giften tegen-
over (bijna) Eur 1.600,- aan donaties.
 
De stabiele stroom ontvangen giften 
heeft als kanttekening dat er maar 
een paar donateurs zijn én dat er 
meer is uitgegeven dan ontvangen. 
We zijn dan ook bijzonder gezegend 
met de uitzonderlijke gift.
 
Het gaat ons als Stichting niet primair 
om een gezonde financiële situatie, 
het gaat om het betrokken houden 
van oud-studenten bij het studen-
tenwerk. Om er samen te zijn voor 
zoekende studenten op HBO’s en 
Universiteiten door heel Nederland. 
We nodigen je dan ook graag uit om 
je aan te sluiten bij de Ichthus Plus. 
Als donateur of als bestuurslid, je 
bent welkom!

euro werd bijgeschreven op de reke-
ning van Ichthus Plus. 

Een bedrag dat een veelvoud is van het 
jaarlijkse budget dat Ichthus PLus uit-
keert aan subsidies. Met de gedachte in 
het achterhoofd dat over een periode 
van vijf jaar er altijd evenveel is binnen-
gekomen als dat eruit ging, triggert dit 
wel tot grootse daden. 40.000 euro is 
een hele verantwoordelijkheid wat we 
niet zomaar willen laten staan. Daarom 
hebben we voor de jaren 2014 en 2015 
een stimuleringsactie bedacht:  We wil-
len verenigingen stimuleren groot te 
dromen. Dat doet Ichthus Plus door de 
financiële last van grote acties meer 
te dragen. Dat betekent dat aanvul-
lend op de normale subsidieregeling 
Ichthus Plus iedere euro boven de 500 

“Boven de 500,- 
euro subsidieert 

Ichthus Plus  
iedere euro!”
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Zes jaar lang mocht ik werkzaam 
zijn voor Ichthus Plus, waarvan de 
laatste jaren als voorzitter. In die tijd 
heb ik afscheid kunnen nemen van 
oude rotten in het vak. Maar ik heb 
ook nieuwe bestuursleden mogen 
verwelkomen. Bestuursleden die, 
net zoals toen ik zelf begon, net 
van Ichthus af waren. Belangrijk, 
die feeling met de verenigingen. 
Daar gebeurt het immers! Na zes 
jaar is het voor mij tijd om te gaan. 
Ik hoop dat ik het scribaat van de 
Nieuwe Kerk in Utrecht met even-
veel enthousiasme kan vervullen.

Afscheid van de voorzitter

Ichthus Landelijk en Alpha Landelijk zijn 
gefuseerd!

“Ichthus Landelijk is gefuseerd met 
Alpha Landelijk!”


