Beleidsplan“ S tichtingM aranatha-Veenendaal”
1. Inleiding
Destichtingisopgerichtd.d.25 april2017 teVeenendaalbijakte2017K25836HV/hk
Destichtingiseenvoortzettingvaneenreedsm eerdan20 jaarbestaandecom m issiediedezelfde
activiteitenontplooide.
IngeschrevenbijdeK.v.K.op28 april2017 onderdossiernum m er68643993.
De“ S tichtingM aranatha-Veenendaal” iseendoordebelastingdiensterkendeAN BI-instelling,
bekendonderFiscaalnum m erR S IN 857532625.
W ebsite:w w w .m aranatha-veenendaal.nl
Hetbestuurbestaatuitvoorzitter,secretarisenpenningm eestereneventueel2 leden.
Dedienstenw ordenelkezondagavond gehoudeninHetT refpunt,Dennenlaan5ateVeenendaal.
M ailadres:info@ m aranatha-veenendaal.nl.
2. Grondslagvandestichting
HetuitdragenvanhetEvangelievanJezusChristuszoalsdattotonskom tvanuitdegeheleBijbel.De
arbeid w ordtverrichtopgrond vanhetdoorJezusChristusgegevennieuw egebod zoalsbeschreven
inJohannes13 vers34.
3. Doelvandestichting
DeverbreidingvanhetEvangelievanJezusChristusdoorverkondigingvandeboodschapvan
Verzoening,VervullingenVerw achtinginhetlichtvanhetP rofetischW oord zoalsdatindeBijbeltot
onskom t,doorw oord endaad.
Ditw ordtindepraktijktotuitvoeringgebrachtdoor:
a. Hetorganiserenvaneenw ekelijksebijeenkom stopzondagavond de“ M aranathasam enkom sten” enopspecialedagenbijvoorbeeld GoedeVrijdagenKerst.
b. DeverkoopvanCD’svandeopgenom enpreken.
c. Hetbeleggenvanbidstondenenbijbelstudies.
d. Hethebbenvaneenw ebsitem etgratisdow nloadsvandepreken.
e. Hetsteunenvanorganisatiesenstichtingendiehetzelfdedoel(verbreidingvanhet
evangelie)nastreven.
f. Hetm eew erkenaandeuitzendingvanprekendoordeplaatselijkeom roep(S T ILO K).
g. Hetverlenenvanpastoralehulp.
O m dittekunnenuitvoerenheefthetbestuureenm edew erkersgroepvancirca25 personenom zich
heenverzam eld diebepaaldeactiviteitenuitvoeren.O okdezem edew erkersdoenhetw erkvoorhun
HEER enHEIL AN D ennietvooreigeneerofgew in.Doordesecretarisw ordtelkezesm aandeneen
lijstgem aaktw iew elketaakheeft.Daarnaastw ordtelkem aand eennieuw sbriefgem aaktals
uittrekseluitdezelijst.
O m deonderlingeband vanM aranatha-Veenendaalteversterken,m aarookom geestelijktegroeien
w ordtm aandelijkseenspecialem iddaggeorganiseerd.Dezem iddagbestaatuiteengeestelijken

recreatief/culinairdeel.Voordezem iddagw ordtvandedeelnem erseenvrijw illigebijdragevoorde
onkostengevraagd.
4. Hetbeleidvoordejaren2017-2019
Hetbeleidvoordejaren2017-2019 iseropgerichtom :
a. Jongerenbijdem edew erkergroeptekrijgen.
b. AantalbezoekersaandeM aranatha-sam enkom stentevergroten
c. Zogoedm ogelijktevoldoenaanallew ettelijkevoorschriften.
5. Financiëlem iddelen
Hetbedragaaninkom sten/uitgavenschom m eltjaarlijksrond hetbedragvan € 15.000.Gestreefd
w ordtom tegendezeopbrengsteenverm ogenaandehoudenvancirca€ 7.000 om verzekerd tezijn
vanm inim aal1 jaarongestoordevoortgangvandestichting.Destichtingw ilgeengroterverm ogen
aanhoudenm aarhaardoelstellingdeverbreidingvanhetEvangelievanJezusChristusnastreven.
a. Inkom sten.Dezew ordenverkregendoor:
- collectestijdensdediensten;
- giften;
- verkoopvanCD’svandepreken;
- eventuelelegaten.
Collectesengiften vertegenw oordigenm eerdan90% vandetotaleinkom sten.Erzullen
geenkostengem aaktw ordenvoorhetverw ervenvanfinanciëlem iddelen.
b. U itgaven.Dezegaannaar:
- vergoedingvansprekers;
- zaalhuur;
- giftenaanbepaaldegoededoelenenattentiesaanzieken/jubileaetc.;
- noodzakelijkejaarlijkseafdrachtenzoals:verzekeringen,licentierechten,KvK,bankkosten
enz.;
- diversekostenzoalsreparatiekosteninventaris;
- aanschafhulpm iddelen.
Vergoedingsprekersenzaalhuurvertegenw oordigenalcirca75% vandetotaleuitgaven.
c. O nkostenvergoedingenenvacatiegeldenvoorbestuurdersenledenvandew erkgroep
Vacatiegeldenw ordennietuitbetaald.N oodzakelijkgem aakteonkostentenbehoevevan
m iddagenofsam enkom stenw ordenpernotaofkw itantieuitbetaald.
d. VerkoopCD’s
HetbestuurbepaaltdeverkoopprijsvandeCD’s.Dezestaatnu op€ 3 perstuk.
e. Collectes.Hetontvangencollectegeldw ordtdirectnadedienstgeteld doortw eepersonen
ofverzegeldm eegenom enendevolgendew eekdoortw eepersonengeteld.
f. Hetfinanciëlebeleidvoordejaren2017-2019 iseropgericht
- financieelgezond teblijven;
- instellingentesteunen;in2017 issteungegevenaan:S t.S hib (zendingsw erkAfrika),S t.
M essiasbelijdendeJoden,S t.S tilok,S t.IsraelendeBijbelenS t.N acham u.
Elkjaarw ordtbezienoferw ijzigingenhierinnoodzakelijkzijn.
6. T akenbestuursleden
a. Depenningm eester

-

-

b.
c.
-

DeS tichtingheeftbijdeABN -AM R O -bankophaarnaam eentw eetalrekeningen,t.w .
eenbetaalrekeningeneenspaarrekening.
Depenningm eesterendesecretariszijngerechtigd totbetalenenoverboeken.
Gestreefd w ordtom nooitm eerdan€ 1000 opdebetaalrekeningtehebben.De
penningm eesterisdeeerstverantw oordelijkeenalleenbijontsteltenisenzeerspeciale
gevallenzaldesecretarisgebruikm ogenm akenvandehem beschikbaargestelde
m ogelijkheden.
Verantw oording.Vooraanvangvaneennieuw boekjaar(iskalenderjaar)w ordtdoorde
penningm eestereenbegrotinggem aakt.Dezew ordtbeoordeeldeneventueelbijgesteld
doorhetbestuur.N aeenhalfjaarw ordtgekekenofdezebegrotingindepasloopt.Zo
nietdanw ordtbekekenofm aatregelennoodzakelijkzijn.U itdezebegrotingdient
duidelijknaarvorentekom enhetbestedingscriterium (90% eisvanAN BI).
Betalingsprekers.Desprekerskrijgenper1-1-2017 eenvergoedingvan€ 135,
00 per
spreekbeurt.Ditbedragisinclusiefeventueeltem akenreiskosten.Dezegeldenw orden
dedagvolgendeopdedagvandespreekbeurtovergem aaktdoordepenningm eester.
Desprekersvergoedingw ordttelkenjaredoorhetbestuurvastgesteld.
R egeltdelocatie.Depenningm eesterregeltvoordehuurvandelocatiem etde
aanbieder.
R egeltdenoodzakelijkebetalingenenhoudtdefinanciëleadm inistratiebij.
Inventarislijst.Depenningm eesterhoudteeninventarislijstbij.
Devoorzitter
Devoorzitterregeltdesprekersdiem ethetbestuurzijnovereengekom en.
Devoorzitterroepthetbestuurbijeenvoorvergaderingen.
Devoorzitterregelthetaanstellenvanbestuursleden.
Belangrijkebeslissingenzullenaltijd unaniem w ordengem aaktdoorhetvoltallige
bestuur.
Desecretaris
M aaktroostersvoordem edew erkers.
N otuleertbijvergaderingenenm aaktdenotulenenhetjaarverslag.
M aakthetbeleidsplan.

