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1. De Stichting heeft ten doel
a)

dienstbaar te zijn aan de Protestantse Kerk in Nederland;

b)

binnen het kader van het in sub a genoemde kerkgenootschap
evangelische gemeente-opbouw gestalte geven en proefpolders te creëren waar alle
aspecten van evangelische gemeente-opbouw kunnen worden beleefd;
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Algemeen belang
De stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang.

Winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk.

Gescheiden vermogen
Er is sprake van gescheiden vermogen. Het beheer van de financiën is vastgelegd in
de statuten en het beleidsplan.

Bestedingscriterium
Het vermogen van de stichting is beperkt. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan voor het
uitvoeren van de activiteiten redelijkerwijs nodig is.

Beloningsbeleid voor bestuurders
De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor
gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld conform het Besluit vergoedingen
adviescolleges en commissies.

Beloningsbeleid overig
De Stichting verricht haar werkzaamheden met name door de inzet van vrijwilligers. Daar waar
nodig wordt dit aangevuld met dienstverbanden. Vrijwilligers kunnen onder bepaalde voorwaarden
aanspraak maken op een vrijwilligersvergoeding.

Opheffing
Bij opheffing van de stichting zal een batig saldo worden besteed aan een ANBI met een
gelijksoortige doelstelling.

Integriteitseisen
Alle betrokkenen (bestuursleden en eventuele vrijwilligers) voldoen aan de integriteiteisen.

Administratieve verplichtingen
De stichting voldoet aan haar administratieve verplichtingen. Uit de administratie blijkt:
•

welke bedragen per beleidsbepaler zijn betaald aan onkostenvergoeding
en vacatiegelden

•

welke kosten de instelling heeft gemaakt

•

wat de aard en omvang zijn van de inkomsten en het vermogen van de instelling.

Publicatieverplichting
De stichting zal haar gegevens en financiële verantwoording binnen de publicatie termijn
publiceren via haar eigen website

Taakstelling bestuur
Een beschrijving van de taakstelling en bestuur verhoudingen is opgenomen in de
statuten en zal waar nodig worden aangevuld in het huishoudelijk reglement

