BELEIDSPLAN STICHTING ‘EEN GETROUW WOORD VOOR BUKAVU’ 2018-2021
1. Algemene uitgangspunten
Inleiding
Dit document is het beleidsplan van de Stichting ‘Een getrouw Woord voor Bukavu’.
Deze stichting is de voortzetting van het zendingswerk van de familie Van Rijssel in
de Democratische Republiek Congo (DRC). Na de beëindiging van hun
contractstermijn met een Nederlandse zendingsorganisatie, waarvoor ze werkzaam
waren in de stad Bukavu, is het hun wens om de gevormde groep(en) christenen nog
enkele jaren verder te begeleiden. Zij zijn in het voorjaar van 2018 definitief
teruggekeerd naar Nederland. De begeleiding vindt plaats op afstand met gebruik van
internet en middels het organiseren van enkele conferenties per jaar. Dit beleidsplan
is door het bestuur aanvaardt als uitgangspunt voor de geplande activiteiten en geldt
voor meerdere jaren. Als daartoe aanleiding is kan het beleidsplan door het bestuur
worden aangepast binnen de kaders van de vastgestelde statuten.
Bestuur
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter: Iz. van Rijssel
Secretaris: O.J. van de Breevaart
Penningmeester: O. van de Breevaart
Lid: J. I. van Rijssel
Adviseur: mw. A.F.Th. van Rijssel-den Hartog
Algemene informatie
Inschrijvingsnummer KVK: 70900027
Fiscaal RSIN-nummer: 858503293
Bankrekeningnummer: NL34RABO0328517879
Contactgegevens:
Stichting ‘Een getrouw Woord voor Bukavu’ (hierna Stichting)
Vondelstraat 3A
3341 TP Hendrik-Ido-Ambacht
078-6847211
info@woordvoorbukavu.nl
Grondslag
De grondslag van Stichting ‘Een getrouw Woord voor Bukavu’ is het onfeilbaar
Woord van God. Wij zijn in ons belijden gegrond op de Reformatorische belijdenis
geschriften, te weten: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse
Catechismus en de Dordtse Leerregels, zijnde de Drie Formulieren van Enigheid.

2. Strategische uitgangspunten
Doelstellingen
De doelstelling van de Stichting is opgenomen in artikel 2, waarvan 2.1 als volgt luidt:
De Stichting stelt zich ten doel het realiseren van Bijbels onderwijs aan jongeren en
volwassenen in Bukavu (DRC) overeenkomstig Gods Woord en de Drie Formulieren
van Enigheid.
Hiervan afgeleide doelstellingen zijn:
- De Stichting tracht haar doel te bereiken door het organiseren van conferenties en
seminars in Bukavu en daarnaast ook een begeleiding en scholing op afstand op te
zetten.
- Het werven van fondsen om deze activiteiten te kunnen financieren
Missie
De Stichting heeft als missie getrouw Bijbels en theologisch onderwijs te geven aan
groepen jongeren en volwassenen in Bukavu, DRC. De naam van de Stichting is
genomen uit 1 Tim 1:15 ‘Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat
Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke
ik de voornaamste ben.’
Het bestuur staat nadrukkelijk open voor een eventuele overname van de activiteiten
van de Stichting door een zendingsorganisatie van één van de Reformatorische
kerken.
Visie
Het bestuur hoopt en verwacht dat middels het realiseren van de doelstelling de
gereformeerde leer onder de inwoners van Bukavu mag worden verspreid tot Gods
eer en uitbreiding van Gods koninkrijk. De Stichting is niet bevoegd tot
gemeentevorming en heeft dat ook niet als doel. Het bestuur staat wel open voor
gemeentevorming als een predikant of kerkgenootschap hieraan mee wil werken,
onder voorwaarde van behoud van identiteit. Het zich organiseren, op welke wijze
dan ook, hetzij als zelfstandige stichting, hetzij aansluiting een bestaande kerk of
kerkverband, is het besluit van de groep(en) zelf.
Afwezigheid van winstoogmerk
De Stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2, lid 4 van de statuten.
De Stichting heeft geen mensen in dienst en betaalt derhalve niet voor arbeid. Dit
blijkt ook uit het feit dat de instellingen met de activiteiten behaalde opbrengsten ten
goede laat komen aan haar doelstelling.
Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 12 (lid 6) van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten
worden bestemd ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van
een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut

beoogt en die een soort gelijke doelstelling heeft.
3. Beleidsuitgangspunten
Werkzaamheden
De Stichting verricht de onderstaande werkzaamheden en draagt op deze manier bij
aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 2 van de statuten.
1. Bijbels onderwijs aan groepen jongeren en volwassenen overeenkomstig de
reformatorische belijdenisgeschriften, gegroepeerd in de Drie Formulieren van
Enigheid, op afstand middels het internet en ter plaatse door het houden van
seminars en conferenties.
2. Voor de seminars en conferenties ter plaatse kunnen desgewenst predikanten
en deskundigen worden uitgenodigd, die van harte staan achter de doelstelling
van de stichting.
3. Het verzorgen van vertaal- en reproductie- en lectuurwerk, dienstbaar aan de
doelstelling, inclusief de verspreiding hiervan.
4. Faciliteren van de continuering van de zondagse en doordeweekse
bijeenkomsten door het tijdelijk vergoeden van de zaalhuur.
5. Het verlenen van hulp in de breedste zin van het woord om te komen tot een
zekere zelfstandigheid van de groep(en) in het belijden en uitdragen van de
gereformeerde leer.
6. Faciliteren van Bijbels onderwijs aan (kwetsbare) kinderen. Dit kan zo nodig
plaatsvinden middels een kindsponsoring, waarbij de sponsor ook middelen te
beschikking stelt voor regulier onderwijs. Op dit punt is organisatorische en
financiële samenwerking met een andere stichting niet uitgesloten.
7. Het organiseren van andere activiteiten die bij kunnen dragen aan de
doelstelling.

4. Administratieve uitgangspunten
Werving en beheer
De Stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling o.a. door:
1. Acties
2. Informatieve bijeenkomsten
3. Particuliere donateurs
4. Zakelijke donateurs
5. Giften
6. Zo mogelijk het aanvaarden van bij testament toegekende legaten en
overige erfstellingen.
Het beheer van de verkregen inkomsten is in handen van de Stichting. Het bestuur is
verplicht vertrouwelijk om te gaan met eventuele anonieme giften. De Stichting

streeft ernaar dat de tijdens een boekjaar te maken overheadkosten niet meer
bedragen dan maximaal 5% van de jaarlijks in het kader van het realiseren van de
doelstelling van de stichting te besteden gelden.
Vermogen van de Stichting
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de realisering van de
doelstelling van de stichting.
Bestedingsbeleid
De stichting besteedt de verkregen inkomsten tot realisering van de doelstelling en de
uitvoering van de voorgestelde werkzaamheden zoals vastgelegd in de statuten
(artikel 2.).
Beschikking over het vermogen van de stichting
Geen van de personen uit het bestuur beschikt zelfstandig over het vermogen van de
Stichting. De zeggenschap over de realisatie van de doelstelling, geplande activiteiten
of werkzaamheden is nooit in handen van één enkele persoon.
Bezoldiging
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden
conform artikel 4 van de statuten. Noodzakelijke onkosten, gemaakt in het kader
van bestuurswerkzaamheden worden na voorafgaande goedkeuring door het bestuur
op verzoek vergoed. De onkosten worden vergoed conform de richtlijnen van
de Belastingdienst.
Administratieve beschrijving
De jaarrekening van de Stichting zal worden opgesteld door de penningmeester van
de Stichting, waarna controle zal plaatsvinden door een erkend accountant en worden
gepubliceerd op haar website. Het bestuur stelt zelf een jaarverslag op, die ook op de
site zal worden gepubliceerd. De Administratie wordt uitgevoerd door de
penningmeester en door het bestuur geaccordeerd.
Publicatieplicht
Tot behoud van de ANBI-status voldoet de stichting aan haar publicatieplicht door
middel van een website: www.woordvoorbukavu.nl

