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Dit beleidsplan is feitelijk een praktische uitwerking van de statuten. 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.
De uitwerking zal periodiek worden geactualiseerd.

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

De secretaris,
E. Schoonenberg
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De penningmeester
Erwin 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 onder jonggelovigen als door hen;
- 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.
4.4 Bij al deze activiteiten heeft het bestuur de geestelijke, financiële en juridische
eindverantwoording.
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4.5 Dit houdt mede in dat het bestuur uiteindelijk bepaalt hoe een team is samengesteld
dat een bepaalde activiteit wil ontplooien.
4.6 Op dit moment is dat als volgt geregeld:
-

-

Jongenskampen: aanspreekpunt: Peter
Beltman, praktische organisatie: Edwin &
Anja Luimes
Meisjeskampen: kampouders zijn Marco
& Jolien Bouter
Reizen naar Curaçao: Erwin Luimes,
Edwin Luimes
Bijbelstudieseminars,
jongerenseminars, conferenties:
o Geestelijke verantwoording:
Erwin Luimes, i.s.m. de
vergadering te Almelo
o Praktische taken: Edwin & Anja Luimes, Peter Beltman, Lineke Luimes e.a.

5 Werving van financiële middelen
Er vindt vanuit de stichting geen actieve fondswerving plaats, maar deelnemers aan
activiteiten krijgen een indicatie van de kosten die een bijbelstudiedag, weekend of week met
zich meebrengt, teneinde zelf voor de Heer te overwegen wat zij kunnen geven voor de
realisatie van deze stichtingsactiviteiten.
De fondsen worden verkregen door collectes, donaties, schenkingen, erfstellingen en
legaten van personen of Christelijke gemeenten die het werk en de doelstellingen van de
Stichting een warm hart toedragen.

6 Beheer van financiële middelen
De stichting beheert o.a. de volgende bankrekeningen:
 NL44 RABO 0151 5824 24: lopende rekening
En verder:
 NL59 RABO 3314 2514 40: spaarrekening voor jeugdwerk Nederland
 NL36 RABO 3464 5382 22:spaarrekening voor werk van de Heer in m.n. Curaçao, en
zendingsreizen daarnaartoe
De geschonken middelen worden jaarlijks zo gericht mogelijk besteed, waarbij wel de
noodzaak bestaat tot opbouw van een buffer voor onvoorziene uitgaven, hoge onkosten en
om tegemoet te komen aan hen die hun eigen deelname aan jeugdwerk, kampen en
seminars niet kunnen voldoen.

7. Besteding van middelen
1. Giften voor het werk van de stichting
Deze giften worden rechtstreeks aangewend voor de verwerkelijking van de statutaire
doelstellingen.
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Er moet – gezien de blijvende behoefte aan reserves voor de groeiende activiteiten – ook
een bedrag worden gereserveerd wat voldoende is voor grotere en/of onverwachte uitgaven.

2. Giften voor werk anders dan de stichting zelf realiseert
De besteding van deze middelen gebeurt namens en in opdracht van het bestuur door
daartoe aangewezen bestuursleden. De bestedingen zijn in overeenstemming met het doel
waarvoor ze geschonken zijn. De stichting ontvangt deze giften van personen en van
plaatselijke Christelijke gemeenten.
Er vinden zo nodig rechtstreekse overboekingen plaats naar andere rekeningen voor de
verwerkelijking van Christelijk jeugd- en Bijbelwerk in de ruimste zin van het woord.
7. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaal nummer

De stichting Christelijk Jeugd- en Bijbelwerk is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd
onder nr. 67521207 en wordt aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling zoals
bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956 en zoals bedoeld in artikel 32, lid 1
onderdeel 3 en artikel 33, lid 1, onderdeel 4 van de Successiewet 1956 (Belastingdienst Oost
Brabant, fiscaal nummer 0028.99.310).
8. Bestuur
Het bestuur bestaat uit tenminste drie (mannelijke) leden van 21 jaar en ouder uit de kringen
van gelovigen die op grond van Gods Woord (de Bijbel) vergaderd zijn tot de Naam van de
Heer Jezus (Matth. 18:20). Zij kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester.
Indien het bestuur groter is dan deze drie leden, vormen deze drie het dagelijkse bestuur,
belast met de uitvoering van lopende verplichtingen. Zij zullen zowel schriftelijk als min.
tweemaal per jaar ter bestuursvergadering verantwoording afleggen van hun beheer.
9. Contacten
Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat, waarvan het adres vermeld is op de
voorzijde van dit activiteitenverslag.

Pagina 5 van 6

Versie 20.12.2016

Pagina 6 van 6

