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Dit verslag is feitelijk een praktische uitwerking van de statuten, zoals die heeft
plaatsgevonden in het jaar 2017.
Het omvat een overzicht van de doelstellingen, werkwijzen en activiteiten van voornoemde
stichting en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen.

Namens het bestuur van de stichting Christelijk Jeugd- en Bijbelwerk,
De voorzitter,
M. Tüzun

De secretaris,
E. Schoonenberg
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De penningmeester
H.W. Luimes
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1. Het profiel en de rechtsvorm van de stichting
De stichting Christelijk Jeugd- en Bijbelwerk is een zogeheten ANBI-stichting en is opgericht
voor onbepaalde tijd.
Statutair is zij gevestigd te Rijssen.
K.v.K. nummer: 67521207
RSIN: 857047292

2. De doelstelling
In de ruimste zin van het woord stelt zij zich tot doel:
- de verspreiding van de Bijbelse boodschap, zowel naar jonggelovigen toe als door
hen naar anderen toe;
- het bevorderen van evangelisatie in de ruimste zin van het woord, zowel als van
geloofsopbouwende activiteiten in binnen- en buitenland, o.a. door het organiseren
van christelijke jeugdkampen, jongerenweekenden, Bijbelstudieseminars en
conferenties, zowel als zendingsreizen;
- alles wat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.

3. Het actuele beleid
In het actuele beleid staan de volgende onderdelen centraal:
- Organiseren van jaarlijkse tienerkampen; zie www.komtienerkampen.nl
- Het organiseren van bijbelstudiedagen, seminars en conferenties, primair in
Nederland; zie www.christelijkjeugdwerk.nl
- Het ontvangen, beheren en inzetten van gelden die door derden (personen dan wel
Christelijke gemeenten) ter beschikking worden gesteld voor de realisatie van de in
de statuten genoemde doelstellingen.

4 De werkzaamheden
De werkzaamheden van de Stichting zijn
gericht op de uitvoering van de
doelstellingen:
4.1 Het onderhouden van contacten
met jeugdwerkers, sprekers voor
Bijbelstudies, accommodaties e.d.,
teneinde de activiteiten praktisch
vorm te kunnen geven.
4.2 Waar nodig het drukken van
evangelisatiemateriaal, kinder- en
jeugdboeken en opbouwende
lectuur om het werk te faciliteren.
4.3 Het organiseren van zendingsreizen voor groepen (jong-) gelovigen, primair naar
Curaçao, en waar nodig ook naar andere bestemmingen.
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In het jaar 2017 konden concreet plaatsvinden:
-

-

-

5

Een bijbelstudieseminar te Ermelo,
20-22 januari.
Een gezinsseminar te Rijssen,
paasweekend.
In augustus vonden jongens- zowel als
meisjeskampen plaats op de Langenberg
te Rijssen.
In november kon opnieuw de
Bijbelstudieconferentie worden gehouden
in Delden.
Daarnaast konden enkele kortere
bezoeken door een individuele broeder plaatsvinden op Curaçao.
Ook kon er nog de uitgeverij Uit het Woord der Waarheid gesteund worden bij het
uitgeven van lectuur voor kinderen en/of jeugd (denk hierbij concreet aan
Lightkeeper, Volg Mij!, kindertraktaten en brochures, etc.).

Financiële middelen

Door Gods genade werden voldoende fondsen worden verkregen door giften van personen
of Christelijke gemeenten die het werk en de doelstellingen van de Stichting een warm hart
toedragen.
De penningmeester heeft verslag uitgebracht van zijn beheer, een dienst waarin hij door
andere bestuursleden en externe personen is ondersteund.
We hebben voor dit eerste boekjaar contact gezocht met een accountantskantoor
Westerveld&Vossers in Varsseveld.
6 Bestuur
Dankbaar kunnen we vaststellen dat we samen in harmonie dit bestuurlijke werk voor God
hebben mogen doen, ten dienste van jonggelovigen die bemoediging en hulp nodig hebben
en de activiteiten die de stichting ontplooit zeer blijken te waarderen.
7 Persoonsgegevens
Ten behoeve van de aanmeldingen voor de kampen en conferenties maken we gebruik van
aanmeldformulieren waarop een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. We beseffen
dat dit privacygevoelige gegevens zijn. Deze gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve
van de conferentie en/of de kampen. Ook zijn deze gegevens niet inzichtelijk voor alle
helpers maar alleen voor de personen waarvoor het relevant is in de uitvoering van hun
werkzaamheden tijdens de conferentie/ kampen.
Als u inzage wilt in welke gegevens van u zijn opgeslagen kunt u hierin inzicht krijgen door
een mail te sturen naar admin@christelijkjeugdwerk.nl of info@christelijkjeugdwerk.nl. Ook
kunt u via deze mailadressen een verzoek indienen om uw gegevens te laten verwijderen.
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