Verkort meerjarig beleidsplan van Stichting de Bazuin te Oud-Beijerland
Algemene gegevens
Op 30 juni 2008 is bij mr. F.J.M. Kompier, notaris te Lisse de akte verleden tot oprichting van
Stichting de Bazuin te Oud-Beijerland. Om aan de activiteiten van de Stichting bekendheid te
geven is een website opgezet onder de naam: www.gemeentedebazuin.com.
De stichting is bereikbaar via e-mail:
info@gemeentedebazuin.com en is ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24438836.
Bankrekening bij de Rabobank: N69 RABO 0121. 2328. 08.
RSIN/Fiscaal nummer ANBI: 8196466143
Doelstellingen van de Stichting.
-de verspreiding van de boodschap van Jezus Christus, zoals tot ons gekomen
door de Bijbel, waarin de stichting haar grondslag vindt;
-organiseren van nationale en wereldwijde activiteiten om zoveel mogelijk mensen te
bereiken met de boodschap van Jezus Christus;
-het lenigen van geestelijke en lichamelijke noden;
-het onderhouden, bevorderen, verstevigen en stimuleren van culturele en wetenschappelijke
banden tussen Nederland en Israël;
-alle werkzaamheden in de ruimste zin des woords te (doen) verrichten die het
bereiken van de uitgangspunten bevorderen;
-voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De stichting bevordert daarmee het algemeen belang. Er is geen winstoogmerk, geen
particulier en individueel belang.
De manier waarop wij deze doelstellingen realiseren en waarin het merendeel van het
vermogen opgaat.
1. het organiseren van bijeenkomsten onder de naam: “gemeente de Bazuin”.
Tijdens dit samenkomen staat het vernieuwende werk van Jezus Christus centraal.
2. gezinnen, ouders, kinderen en alleenstaanden een geestelijk tehuis te bieden;
3. geestelijke opvoeding te verzorgen, mede door het organiseren van cursussen
en opleidingen;
4. verspreiding van lectuur en audiovisuele middelen;
5. bijeenbrengen van geldelijke middelen om de uitgangspunten van de stichting te kunnen
realiseren.
6. Nationaal en internationaal de bedieningen ondersteunen van predikers en evangelisten.
Het bestuur per 1 januari 2018:
Per 1 januari 2018 bestaat het bestuur van de stichting uit twee bestuurders, te weten:
Voorzitter Cornelis Ridderhof, vicevoorzitter vacant en secretaris/penningmeester Leonart
Vermaas. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel
recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De
stichting heeft geen betaald personeel in dienst.
Boekjaar en jaarstukken, de administratieve verplichtingen van de stichting.
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Er wordt alleen een staat van
baten en lasten opgemaakt. Door het ontbreken van activa / passiva (geen onroerend goed,
geen personen in loondienst,etc.) is een aparte balans overbodig. Deze zou alleen banksaldi
omvatten. Een toelichting wordt gegeven in het verslag van de uitgeoefende activiteiten.

