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Christelijke grondslag
De stichting verricht haar activiteiten in de overtuiging dat God de Schepper van de hemelen en de
aarde is. Door de zondeval van Adam is er een verlosser nodig, die de relatie van de mens met
God kan herstellen. Wij geloven dat Jezus Christus deze Verlosser is. Hij is de Zoon van de
levende God die door Zijn kruisdood en Zijn bloed een eeuwige verzoening bewerkt heeft.
De stichting heeft tot doel herstel te brengen aan de ordening die God in de schepping heeft
gelegd, in de breedste zin van het woord. Het mandaat van de stichting is gelegen in de opdracht
die God in Genesis 1 aan de mensheid heeft gegeven om vruchtbaar te zijn en de schepping te
onderwerpen aan het gezag dat God gegeven heeft. Op deze wijze wordt uitdrukking gegeven aan
het principe dat in het Hebreeuws Tikkun Olam wordt genoemd.
De activiteiten van de stichting zijn erop gericht om invulling te geven aan het herstel zoals in de
Bijbel beschreven staat. Niet alleen het herstel voor mensen, maar ook voor de schepping in haar
geheel. Het is de overtuiging van de stichting dat Jezus Christus het Beeld is van de onzichtbare
God, de eerstgeborene van de schepping, en dat deze door Hem en voor Hem zijn geschapen,
zodat alles dat geschapen is, aan Hem onder worden is en dat Hij het focale punt van de ganse
schepping en de mensheid is (Colossenzen 1:15-23).
Wij geloven dat de manifestatie van de kracht van Jezus in ons leven, ons in staat stelt om zelf ene
instrument van herstel te zijn. De Bijbel beschrijft dit in Romeinen 8:19-23 waarin staat dat de
ganse schepping verlangend uitziet naar het openbaar worden van de zonen Gods. De schepping
zal kan worden vrijgezet van de gebondenheid en corruptie waaraan zij nu onderworpen is.

Beleid
Het bestuur van de stichting zal in 2019 zich met name richten op de inrichting van de organisatie,
het vaststellen van vergoedingen voor vrijwilligers, het opstellen van een huishoudelijk reglement,
de inzet van en vergoeding voor de vrijwilligers die de stichting ondersteunen in het ontplooien en
uitvoeren van de activiteiten.
Het bestuur van de stichting vergaderd tenminste eenmaal per kwartaal. De verwachting is dat er
in 2019 een hogere vergaderfrequentie zal zijn voor het inrichten en opzetten van de activiteiten
van de stichting. Tijdens de vergaderingen kunnen besluiten worden genomen en actiepunten
worden vastgesteld. Het voltallige bestuur zal toezien op de uitvoering van de actiepunten. Een en
ander wordt door de secretaris vastgelegd in het verslag van de bestuursvergaderingen.

Beschrijving stichtingsactiviteiten
De stichting is opgericht om een bijdrage te leveren aan het herstel van de schepping. Vanuit onze
Christelijke overtuiging streven wij ernaar om mensen te helpen met het vinden van herstel in hun
eigen leven. Daarnaast wil de stichting ondersteuning bieden aan hen die zich ook inzetten voor
het brengen van herstel op die plaatsen waar zij actief zijn in de samenleving.
Herstel van de schepping klinkt groots, en dat is het eigenlijk ook. Wij hebben allemaal te maken
met een gebroken samenleving, waar op vele terreinen onrecht plaatsvindt en waar herstel nodig
is. Wij zijn ervan overtuigd dat een kleine vooruitgang uiteindelijk ook een grote impact kan
hebben. Daarom willen wij door middel van trainingen, het geven van onderwijs, het organiseren
van bijeenkomsten en conferenties zowel individuen als groepen zodanig toerusten, dat zij zelf in
staat zijn om een instrument van herstel te zijn in hun omgeving.
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Activiteitenplan 2019 - 2021
Voor de periode 2019-2021 heeft de stichting het voornemen om 1 conferentie per jaar te
organiseren. Daarnaast zal de stichting starten met het gaan verzorgen van trainingen. Vanaf 2020
wordt gestart met het verzorgen van onderwijs via webinars of andere digitale
onderwijsplatformen zoals bijvoorbeeld learningworld, vimeo en zoom. De verwachting is dat er
per jaar twee trainingen en een conferentie verzorgd gaan worden.

Startkapitaal
Het startkapitaal van de stichting komt tot stand door de inbreng van de bestuursleden. Daarmee
kan de stichting alle kosten dekken die nodig zijn bij de oprichting ervan. Zoals notariële kosten,
inschrijvingskosten, kosten voor het opzetten van een website, kosten voor kantoorartikelen, etc.

Verdienmodel
De stichting heeft geen winstoogmerk en wordt door vrijwilligers ondersteund in de voorbereiding
en uitvoering van haar activiteiten. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
subsidies en donaties; schenkingen, erfstellingen en legaten; financiële vergoedingen en bijdragen
verkregen uit activiteiten genoemd in de vorige paragraaf; andere verkrijgingen en baten, zoals
vastgelegd in de statuten.
De inkomsten verkregen uit de activiteiten van de stichting worden gebruikt om de kosten te
dekken. De omzet wordt gegenereerd door het organiseren van conferenties, trainingen en
onderwijs, waarbij de deelnemers een bijdrage leveren voor deelname. Ook kan de stichting omzet
genereren door middel van verkoop van digitale producten die zijn ontstaan bij het verrichten van
activiteiten. Denk hierbij aan lifestreaming van evenementen, het verkopen van lesmaterialen.
De gegenereerde omzet wordt gebruikt om de kosten te dekken die gemaakt worden bij het
verrichten van de activiteiten. Denk hierbij aan de huur van zalen en conferentiecentra. Reis- en
verblijfskosten voor vrijwilligers en sprekers. De gebruikelijke overhead kosten voor kantoor en
administratie diensten zoals boekhouding etc. Abonnementen op streamingsdiensten, Webinars
facilitators, digitale opslag abonnementen zoals Dropbox, etc.
De bestuursleden ontvangen, zoals vastgelegd in de statuten, geen beloning voor hun activiteiten
die zij voor de stichting verrichten. Zij kunnen wel aanspraak maken op een onkostenvergoeding
en vacatiegeld. De onkosten worden met bewijsstukken gedeclareerd bij de penningmeester van de
stichting. In het huishoudelijk reglement zal de hoogte van het vacatiegeld worden vastgelegd.
Het is mogelijk om de stichting als partner te ondersteunen. Partners van de stichting zullen door
middel van een periodieke financiële bijdrage het werk van de stichting ondersteunen. Partners
krijgen in ruil daarvoor een korting op de deelname van de activiteiten van de stichting. Een en
ander wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de stichting en bekendgesteld op de
website.

Beheer van het vermogen
Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur. De bestuursleden zijn alleen
gezamenlijk bevoegd. Besluitvorming over het aangaan van financiële verplichtingen geschiedt in
overeenstemming met hetgeen hierover in de statuten is vastgelegd. De besluitvorming geschiedt,
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tenzij anders in de statuten staat vermeld, met volstrekte meerderheid (de helft plus een) van de
geldig uitgebrachte stemmen.
Tegen een handelen in strijd met de statuten art 6 (lid 2 en 3) kan tegen derden beroep worden
gedaan. Dat betekent dat eventueel aangegane financiële verplichtingen door het bestuur nietig
kunnen worden verklaard.
De penningmeester van de stichting is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de
stichting. Tijdens iedere vergadering geeft hij een korte toelichting op de wijze waarop het
vermogen in de voorgaande periode is beheerd. Eenmaal per jaar, aan het einde van het boekjaar,
wordt door het bestuur de balans en de staat van de baten en lasten over het geëindigde boekjaar
opgemaakt.

Financiële verantwoording
De financiële administratie wordt gevoerd in Exact Online. Alle bestuursleden hebben toegang tot
de financiële administratie en de bancaire gegevens van de stichting. Zo kunnen zij onafhankelijk
van elkaar toezien op de wijze waarop het vermogen van de stichting wordt beheerd.
Aan het einde van ieder boekjaar zal een registeraccountant een onderzoek doen naar de balans en
de staat van de baten en lasten van de stichting. Hij zal daarvan een verklaring opstellen omtrent
de getrouwheid van deze stukken.
Omdat de stichting geen winstoogmerk heeft maar een ideële instelling is, is er geen sprake van
concurrentie of marktwerking. De stichting verricht haar activiteiten zodanig, dat zij voldoet aan
de ANBI-eisen die door de belastingdienst worden gesteld.

Ontbinding en vereffening
Zoals vastgelegd in de statuten is het bestuur bevoegd de stichting te ontbinden. De vereffening
van het vermogen geschiedt door het bestuur. Een eventueel batig saldo zal besteed worden in
overeenstemming met de doelstellingen van de stichting of ten behoeve van een algemeen nut
beogende instelling (ANBI).

Doelgroep en samenwerking
De stichting verricht haar activiteiten aan eenieder die op zoek is naar herstel en geen bezwaar
heeft tegen de christelijke grondslag van de stichting. De stichting zal in sommige gevallen
samenwerken met vergelijkbare instellingen om zo de kosten te kunnen drukken.

Marketing
De stichting zal door middel van haar website en sociale media bekendheid geven aan haar
activiteiten.
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Investeringsbegroting 2019

Investeringsbegroting 2019
Soort

Omschrijving

Starters kosten

Inschrijving KVK
Notariele kosten oprichting stichting
Website inrichting
Mailservers

€ 50,00
€ 750,00
€ 500,00
€ 300,00
€ 1.600,00

Conferentiekosten

Huur locatie
Verblijfskosten
Reiskosten
Sprekervergoeding
Transportkosten
Cateringskosten
Muziekteam

€ 1.000,00
€ 4.000,00
€ 2.000,00
€ 1.500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00

Audioteam

Trainingen

Overhead

Bedrag

€ 500,00
€ 10.500,00

Lesmaterialen

€ 300,00

Huur locatie

€ 300,00
€ 600,00

Abonnement Exact Online
Abonnement Zoom video conference
Kantoorkosten
Advertentiekosten

Totale investeringen 2019
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€ 550,00
€ 150,00
€ 250,00
€ 750,00
€ 1.700,00
€ 14.400,00
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Openingsbalans

Openingsbalans 2019
Activa

Passiva

Vaste Activa

Eigen vermogen

Inventaris
Productiemiddelen
Goodwill

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Vlottende Activa
Debiteuren
Voorraad
Kas
Bank

Eigen vermogen

€ 3.000,00

Kortlopende schulden
€ 10.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.000,00

Totaal € 13.000,00
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Crediteuren

€ 10.000,00

Totaal € 13.000,00

