BELEIDSPLAN 2014-2016

Stichting Evangelisatie en Bijbelstudie
Nunspeet

1 Doelstelling van de Stichting
Geestelijke verdieping;
Verkondiging van het Evangelie door Bijbelstudies en marktevangelisaties;
Mensen bemoedigen die worstelen met hun geloof

2 Wijze van werving gelden
De Stichting ontvant haar inkomsten door collectes tijden Bijbelstudies en particulieren
die geld overmaken.

3 Beheer van het vermogen
Bestuur
Stichting Evangelisatie en Bijbelstudie heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het
beheer van het vermogen
Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een secretaris en een
penningmeester.
–

Voorzitter is de heer G.L. van de Hoef woonachtig aan de Gerbrandystraat 127
8072 WS te Nunspeet;

–

Secretaris is de heer H. Kluijfhout woonachtig aan de IJslander 29 8252 HG te

Dronten;
–

Penningmeester is de heer P. van. de Berg woonachtig aan de Rijnvis 23 8077 RR
te Hulshorst

Activiteiten bestuur
Vergaderen
Het bestuur komt twee tot vier maal per jaar samen voor een bestuursvergadering.
Hiervan worden notulen opgemaakt.
Activiteiten
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:
1 Zestien keer per jaar Bijbelstudies en/of conferenties organiseren;
2 Zes tot tien keer per jaar marktevangelisatie;
3 Uitgeven van tractaten;
4 Bemoedigingsgesprekken met mensen die geestelijke problemen hebben.
Financien
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij
horen zijn ondermeer:
1 Jaarlijks een begroting opstellen;
2 Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
3 Beheren van gelden;
4 Besteden van gelden en creeren van voorzieningen.
Vergoeding bestuursleden
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.
Externe controle
De jaarrekening wordt samengesteld door een externe accountant

4 Besteding van het vermogen
Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van de Stichting.

1 De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te
compenseren.
2 De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om
andere stichtingen of initiatieven te steunen die vergelijkbare doelstellingen hebben als
de eigen stichting.
3 De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde
buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te vangen. Daarnaast wordt dit
gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten

