Naam Instelling
Stichting Opvangcentrum – Jeugdevangelisatie
Fiscaal Nummer
815477910
Adres
Grotekerksbuurt 44
Doelstelling
In artikel 2 van de statuten staat de doelstelling als volgt omschreven
De stichting heeft ten doel:
a. het opvangen van jongeren met een problematische achtergrond, zoals verslaving,
misbruik of een psychische aandoening, hen van hun probleem af helpen en heb weer op
de goede weg helpen;
b. het exploiteren van koffiebar(s) en opvangcentra (met medewerking van bekeerde
jongelui met een visie om het Evangelie van Jezus Christus te verspreiden);
c. het aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over registergoederen
en het stellen van zekerheden, zulks ter verwezenlijking van het hiervoor gemelde doel;
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Beleidsplan (hoofdlijnen)
Het bestuur heeft voor het verwezenlijken van de doelstelling nauw contact met de stichting Dordtse
Evangelisatie. De werkgroep Time Inn van deze stichting vangt jongeren zoals genoemd in Artikel 2a
op in ons pand, adres Grotekerksbuurt 42. Genoemde werkgroep heeft hiervoor een actieplan
opgesteld, deze is als bijlage opgenomen in het beleidsplan.
De stichting is grotendeels afhankelijk van huurinkomsten. Daarnaast wordt er gericht geld geworven
bij particulieren, bedrijven en organisaties, bijvoorbeeld als er groot onderhoud gepleegd moet
worden.
Het vermogen van de stichting bestaat voornamelijk uit onroerend goed. Het gehele bestuur is
verantwoordelijk voor het beheer van het pand aan de Grotekerksbuurt. Speciaal voor no.42 is een
bestuurslid aangewezen als contactpersoon.
Het is de zorg van het bestuur om de komende jaren het vermogen positief te krijgen en de
schuldenlast af te bouwen.
Bestuursleden
E.J. Bruinsma (voorzitter)
Riëtte Bunk – Boersma (secretaris)
F.A.D. Goudriaan (penningmeester)
Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt voor de uitgevoerde werkzaamheden geen vacatiegelden. De stichting heeft
geen personeel in dienst.

Actueel bestuursverslag
Voor een actueel bestuursverslag verwijzen we u naar de jaarrekening: hierin is een bestuursverslag
opgenomen.
Financiële verantwoording
De jaarrekening wordt in de eerste bestuursvergadering van het kalenderjaar vastgesteld door het
bestuur. We verwijzen u hiervoor naar de vorige webpagina; hierop staat een link waarmee u de
jaarrekening kunt downloaden.

