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Voorwoord:
Dit jaarverslag is opgesteld om zonodig aan de sponsoren van de stichting
verantwoording af te leggen over de door hen ter beschikking gestelde gelden en
de activiteiten die door de stichting georganiseerd zijn.
Verder zal in het kader van de wetgeving met betrekking tot organisaties die een
ANBI status hebben, de financiële verantwoording op de website van de stichting
gepubliceerd worden.
Activiteiten:
Het doel van de stichting is: Mensen te leren wandelen in de beloften die God in
de Bijbel gegeven heeft. De stichting wil mensen die daarvoor open staan helpen
en begeleiden deze beloften voor zichzelf te ontdekken, te geloven en de
noodzakelijke stappen te nemen om deze beloften ook daadwerkelijk te
realiseren en te ervaren in hun persoonlijke leven.
Verder te lezen in de oprichtingsstatuten….
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van
samenkomsten, het geven van onderwijs, trainingen, begeleiding en dergelijke,
zowel 1 op 1 als in groepsverband.
Verder te lezen in de oprichtingsstatuten….
Voor het bereiken van de doelen van de stichting zijn er diverse activiteiten door
de stichting opgestart en/of gefaciliteerd:
- Tweewekelijkse Zondagochtend samenkomsten
- Wekelijkse inloopmiddag voor vrouwen op de dinsdagmiddag
- Wekelijkse inloopochtend voor vrouwen op de donderdagochtend
- Maandelijkse vrouwenochtend op de donderdagochtend
- Maandelijkse bijbelstudieavond op de woensdagavond
- Maandelijkse healingnight op de woensdagavond
- Maandelijkse mannenbijeenkomst op de donderdagavond
- Tweejaarlijkse genezingsweek
Publiciteit:
De stichting heeft sinds 2013 een eigen website, waar alle activiteiten op worden
gecommuniceerd.
Verder stuurt de stichting voor iedere bijeenkomst een email naar een inmiddels
grote groep (55) belangstellenden en regelmatig meelevende mensen, die
hebben aangegeven graag op de hoogte te blijven van alles waarmee de
stichting bezig is.
Interne organisatie:
Huisvesting:
Sinds 1 september 2013 huurt de stichting een pand van de firma Dröge aan de
Zijperstraat 35 te Alkmaar voor een bedrag van €500 per maand, excl
energiekosten. De originele huurprijs van het pand bedraagt echter €1000 per
maand en de eigenaar heeft aangegeven te zijner tijd dit bedrag te willen
ontvangen voor de huur, maar wil ons terwille zijn door een jaar een korting te
geven van 50%. Per 1 september echter zal deze korting verlaagd worden tot
25%, waarna bepaald gaat worden vanaf wanneer de stichting in staat is de
€1000 te gaan betalen.
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Bestuur:
Het bestuur bestaat uit 3 of meer natuurlijke personen. Het bestuur bestaat uit
evenveel mannen als vrouwen. Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast.
Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. Het bestuur kan uit zijn
midden een voorzitter, een secretaries en een penningmeester aanwijzen. Één
bestuurder kan meer van deze functies vervullen.
Samenstelling bestuur in 2013:
- de heer Jan van Ginkel / voorzitter
- mevrouw Tineke Veldhuizen / secretaries
- mevrouw Maria Johanna Witte / penningmeester
- de heer Jaap Willem Sijbrandus Lotstra
Financiën:
Blijkens onderstaand financieel jaaroverzicht mag de financiële toestand van de
stichting gezond worden genoemd, de inkomsten in het afgelopen jaar (€ 7.127)
overtreffen de uitgaven ruimschoots (€3.405). In realiteit beslaat het jaar 2013 7
maanden, aangezien de stichting in mei 2013 is opgericht.
Het leeuwendeel van de uitgaven betreffen de huur van het pand aan de
Zijperstraat (€2500) inclusief wat huisraad, zoals meubels e.d. (€300). Verder
zijn er uitgaven geweest voor de oprichting van de stichting (€550) en overige
kleine uitgaven.

Voor 2014 verwacht de stichting vooral minder uit te geven aan huisvesting,
naar verwachting max €3000 voor het hele jaar, verder een kleine investering in
communicatieapparatuur (max €500), het maken van reclame (ong €500), het
organiseren van evenementen en ondersteunen van activiteiten / initiatieven.
Conclusies en aanbevelingen:
2013 was het opstartjaar, waarin de focus lag op het oprichten van de stichting,
het verwerven van een pand waar de al bestaande activiteiten georganiseerd
konden worden en het opstarten/faciliteren van de diverse nieuwe activiteiten die
aansloten bij de doelstelling van de stichting.
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In 2014 hoopt de stichting activiteiten/initiatieven verder te kunnen uitbouwen
(tot volwassenheid te groeien), nieuwe initiatieven te starten die de doelstelling
dienen en een ander moderner pand te kunnen betrekken, tegen lagere kosten.	
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