
Beleidsplan 2019 van de Stichting Evangelische Maranatha-gemeente 
Beverwijk/ Heemskerk 
 
 
Doel: 
Het doel van de stichting, zoals verwoord in de notariële akte van 10 augustus 1990, 
is: De verkondiging van het Evangelie en de verspreiding van Christelijke literatuur, 
en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn. 
 
Middelen om dit doel te verwezenlijken in 2019: 
1. De stichting organiseert kerkelijke samenkomsten, die voor een ieder 

toegankelijk zijn. 
2. De samenkomsten genoemd onder punt 1 worden opgenomen, zodat deze  

gebruikt kunnen worden voor: 
A. Verspreiding aan de ouderen of zieken, die niet in staat zijn de 

samenkomsten te bezoeken. 
B. Het verzorgen van radio-uitzendingen bij Radio Beverwijk. 
C. Het plaatsen op de internetsite van onze kerk. Hierdoor zijn de 

samenkomsten voor een ieder te beluisteren. 
3. Het verspreiden van Christelijke literatuur door middel van: 

A. Het uitbrengen van een kwartaalblad 
B. Het versturen van Christelijke literatuur naar Rusland en Oekraïne. 
C. Het aanbieden van brochures middels een boekentafel. 

4. Het verzorgen van Bijbelstudies voor volwassenen en voor de jeugd. Deze 
Bijbelstudies zijn voor een ieder vrij toegankelijk. 

5. Het onderhouden van een internetsite met informatie over de activiteiten van 
onze stichting. 

6. Het financieel ondersteunen van diverse zendingsorganisaties. 
7. Verder zijn er voor 2019 nog een aantal extra activiteiten gepland zoals: 
- Organiseren van ontspanningsavonden ter bevordering van de onderlinge 

band. 
- Organiseren van activiteiten voor de jeugd. 
 
Investeringen in 2019: 
In 2019 zal de website van de stichting worden verbeterd. 
 
Wijze van werving van gelden in 2019: 
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: 
- Subsidies en donaties 
- Schenkingen, erfstellingen en legaten 
- Alle andere verkrijgingen en baten 
 
Begroting 2019: 
Om haar doel te verwezenlijken heeft het bestuur van de stichting voor 2019 de 
volgende begroting vastgesteld: 
 
 
 
 



                  Begroting 2019       
Algemene kosten  400,00    Giften   5.500,00 
Zondagschool  100,00    Kollekten Algemeen  4.000,00 
Sprekerskosten  3.500,00    Kollekten Zending  700,00 
Huurkosten  3.000,00        
Zendingskosten  1.500,00        
Rentekosten  300,00        
Koffiekosten  100,00       
Geluidsapparatuur       200,00        
Kwartaalblad  150,00        
Kopieerkosten  400,00        
Kerstviering   100,00        
Positief resultaat  450,00        
         
         
           
   10.200,00       10.200,00 

 
 
Verantwoording financiële middelen: 
De gelden worden beheerd door de penningmeester, die hiervan elk kwartaal 
schriftelijk verantwoording aflegt middels publicatie in het kwartaalblad van de 
stichting. Dit gebeurt middels een Balans en een Verlies- en Winstrekening. 
Om de gezonde financiële situatie van de stichting te waarborgen, zijn er enkele 
controles ingebouwd: 
- de penningmeester heeft alleen gezamenlijke bevoegdheid. Hierdoor kunnen 
betalingen via bank of giro alleen met een ander bestuurslid worden gedaan. 
- elk jaar wordt de administratie van de Stichting gecontroleerd door een 
kascommissie, die jaarlijks ad hoc wordt samengesteld. 
 
Opheffing van de stichting: 
Bij opheffing van de stichting zal een eventueel batig saldo besteed worden aan 
een stichting, die overeenkomt met het doel van de eigen stichting, zoals vermeld 
is in artikel 12 lid 6 van de notariële akte. 
 


