Beleidsplan 2016 – 2020

Stichting Beth Hanan

Inhoudsopgave

Introductie ............................................................................................................................................... 2
Missie en visie ......................................................................................................................................... 3
Doelstellingen 2016 - 2020 ...................................................................................................................... 4
Fondswerving .......................................................................................................................................... 5
Financieel beleid beheerskosten ............................................................................................................. 6
Verhouding tot ondersteuningscommissies............................................................................................ 7

Versie 0.1 Status Concept

27 November 2015

Pagina 1

Beleidsplan 2016 – 2020

Stichting Beth Hanan

Introductie
De stichting Beth Hanan is opgericht op 5 september 1994 met als doel om christenen en
groepen van christenen financieel en materieel te ondersteunen. Conform de statuten zijn de
doelstellingen:
1. Het financieel en materieel ondersteunen van christenen en gemeenschappen of
groepen van christenen alsmede christelijke activiteiten.
2. Het huren of in eigendom verwerven, in stand houden en beheren van een of meer
gebouwen in Ermelo of omgeving, waarin ruimte of accommodatie ter beschikking
wordt gesteld voor het houden van samenkomsten.
3. De Bijbel wordt als het door God geïnspireerde en onfeilbare Woord aanvaard als
leidraad voor geloof en leven.

De stichting heeft sinds 2 Maart 1998 een aanmerking van de Belastingdienst Registratie en
Successie als een instelling zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956. Dit
wordt ook wel een ‘goede doelen’ aanmerking genoemd.
In het kader van de nieuwe zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) regeling
heeft de stichting vanaf 1 Januari 2008 de ANBI status aangewezen gekregen.
Ten behoeve van het in stand houden van de ANBI status is het voorwaardelijk dat een
actueel beleidsplan wordt gehanteerd als leidraad voor het dagelijks opereren van de
stichting.
In dit beleidsplan staan de beleidskaders beschreven van de stichting voor de periode 2016
– 2020. Een herziening van het beleidsplan is mogelijk met unanieme stemmen van het
voltallig bestuur.
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Missie en visie
Stichting Beth Hanan heeft als doel:
1. Het financieel en materieel ondersteunen van christenen en gemeenschappen of
groepen van christenen alsmede christelijke activiteiten.
2. Het huren of in eigendom verwerven, in stand houden en beheren van een of meer
gebouwen in Ermelo of omgeving, waarin ruimte of accommodatie ter beschikking
wordt gesteld voor het houden van samenkomsten.
Bij het realiseren van deze doelstellingen wordt de Bijbel aanvaard als het door God
geïnspireerde en onfeilbare Woord als leidraad voor geloof en leven.
Met haar activiteiten beoogt de stichting het volgende:


Het financieel mogelijk maken van het organiseren van gemeentelijke samenkomsten
van de Vergadering van Gelovigen Ermelo.



Het financieel ondersteunen van christelijke activiteiten uitgevoerd door
gemeenteleden van de Vergadering van Gelovigen Ermelo of andere christelijke
groeperingen.



Het financieel ondersteunen van projecten die gericht zijn op de verkondiging van
Gods Woord en de ondersteuning van mensen in een zwakke positie.
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Doelstellingen 2016 - 2020
Voor de periode 2016 – 2020 hanteert de stichting de volgende doelstellingen:
1. Het zorg dragen voor een gezonde financiële situatie waarin de donaties van de
leden van de Vergadering van Gelovigen Ermelo aan de stichting gebruikt zullen
worden voor het financieel verantwoord uitvoeren van de activiteiten van de stichting
waarbij de verwachte uitgaven niet zullen uitstijgen boven de verwachte donaties ten
behoeve van deze activiteiten.
2. Intensief betrekken van de gemeenteleden bij de fondsenwerving ten behoeve van
eenmalige en doorlopende acties.
3. Het huidige bestuur aanvullen met nieuwe bestuursleden zodat de leden van het
dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) de mogelijkheid hebben
om conform het rooster van aftreden ook daadwerkelijk hun bestuursfuncties te
kunnen overdragen.
4. Continueren van de gekozen methode van verantwoording afleggen over het
gevoerde financieel beleid aan de Vergadering van Gelovigen Ermelo ten aanzien
van alle financiële transacties in het kader van eenmalige acties en projecten
(collectes) en beheers activiteiten (huur locaties, onkosten gemeentelijke
samenkomsten, jeugdwerk en diaconale ondersteuning).
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Fondswerving
Om haar doelstellingen te bereiken houdt de stichting Beth Hanan zich bezig met
fondsenwerving. Deze fondsenwerving zal via de volgende kanalen plaatsvinden:
1. Vrijwillige bijdrage
De gemeenteleden van de Vergadering van gelovigen Ermelo betalen een vrijwillige
bijdrage in de vorm van donaties ter bestrijding van de onkosten van de beheers
activiteiten (huur locaties, onkosten gemeentelijke samenkomsten, jeugdwerk en
diaconale ondersteuning).

2. Particuliere donateurs
Particuliere donateurs zullen met name financiële ondersteuning kunnen bieden aan
eenmalige acties (collectes), projecten en de ondersteuning van activiteiten en
projecten van personen die een roeping hebben om werkzaam te zijn in Gods
Koninkrijk in binnen- of buitenland. Deze donateurs zullen niet actief door de stichting
benaderd worden. Fondsenwerving zal plaats vinden door de voor deze personen
opgerichte ondersteuningscommissies.

3. Zakelijke donateurs
Zakelijke donateurs zullen met name financiële ondersteuning kunnen bieden aan
projecten die gericht zijn op de verkonding van Gods Woord en de ondersteuning van
mensen in een zwakke positie in binnen- of buitenland. In voorkomende situaties
zullen deze donateurs actief benaderd worden.
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Financieel beleid beheerskosten
Het financieel beleid van de stichting Beth Hanan ten behoeve van de beheerskosten van de
Vergadering van Gelovigen Ermelo is er op gericht zo veel mogelijk op de achtergrond te
opereren en financiële continuïteit te bieden aan het functioneren van deze gemeente.
Hierbij wordt gestreefd om de overhead kosten zo laag mogelijk te houden en alleen voor de
noodzakelijke uitgaven gelden uit de verworven fondsen te onttrekken.
Het financieel beleid wordt gestuurd op basis van een begroting. Deze begroting zal bestaan
uit een deel waarin de verwachte donaties worden benoemd en een deel met de verwachte
uitgaven. Afhankelijk van het saldo van de begroting zullen maatregelen worden genomen
om de kosten te drukken of de donaties te verhogen.
Financiële middelen ten behoeve van projecten die door personen worden uitgevoerd die
een roeping hebben om werkzaam te zijn in Gods Koninkrijk in binnen- of buitenland, zullen
alleen op basis van daadwerkelijk ontvangen donaties worden uitbetaald. Hiertoe zal een
nauw contact met de ondersteuningscommissies worden onderhouden.
Van alle financiële transacties zal nauwkeurig verslag worden gedaan. Voor elke actie, of
project wordt een exploitatierekening bijgehouden en ook zal per donateur worden
geregistreerd welke gelden zijn ontvangen en waaraan deze zijn besteed.
Er zal jaarlijks een financieel jaarverslag worden opgesteld en verantwoording worden
afgelegd. Op verzoek zal aan de donateurs een overzicht van de door hen gedane donaties
en de bestemmingen van deze gelden worden verstrekt.
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Verhouding tot ondersteuningscommissies
Bij de uitvoering van projecten door personen die een roeping hebben om projecten uit te
voeren in Gods Koninkrijk in binnen- of buitenland, werkt de Stichting Beth Hanan nauw
samen met
de ondersteuningscommissies van die projecten.
De wederzijdse verantwoordelijkheden worden als volgt gedefinieerd.


Stichting Beth Hanan is niet verantwoordelijk voor die projecten en de
werkzaamheden in die projecten.



De stichting behoudt zich het recht voor om geen financiële ondersteuning te bieden
als de aard van de werkzaamheden van de projecten niet in overeenstemming is met
de doelstellingen van de stichting.



De ondersteuningscommissie is verantwoordelijk voor morele, geestelijke, financiële
en praktische support.
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