Naam Instelling
Stichting Dordtse Evangelisatie
Fiscaal Nummer
8016.92.520
Adres
Berlage-Erf 26 te 3315 JJ Dordrecht
Doelstelling
In artikel 2 van de statuten staat de doelstelling als volgt omschreven
De stichting heeft ten doel:
2. gestalte te geven aan de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus;
3. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: - voor kerken, gemeenten en
geloofsgenootschappen kaders te vormen waarin hun leden mogelijkheden krijgen de
verkondiging van het Evangelie naar de hun toegemeten gaven alle mensen op het Eiland
van Dordrecht gestalte te geven; - de leden van kerken, gemeenten en
geloofsgemeenschappen te blijven oproepen en aan te sporen zich in de persoon als ook
als Gemeente des Heeren voor de verkondiging van de Blijde Boodschap in te zetten,
zodanig dat deze verkondiging in woord en daad tot het wezen van een ieder voor zich
zal gaan behoren; - al hetgeen te doen wat in de ruimste zin verband houdt met de
verkondiging van het Evangelie en/of daaraan bevorderlijk kan zijn; - het instellen van
werkgroepen die hieraan vorm en gestalte geven.
4. De stichting beoogt met de genoemde doelstelling het algemeen belang en beoogt niet
het maken van winst.
Beleidsplan (hoofdlijnen)
Het bestuur heeft voor de jaren 2015 – 2020 een beleidsplan geschreven. In dit beleidsplan komen
de volgende onderwerpen aan de orde:
o
o

o

Het bestuur zal werkgroepen instellen als deze meehelpen de doelstelling gestalte te
geven en als er een voldoende financiële onderbouwing voor de werkzaamheden is;
Het bestuur streeft naar samenwerking met organisaties die een soortgelijke
grondslag en doelstelling hebben. Daarin begrepen zijn kerken en gemeenten,
evenals stichtingen en verenigingen. Hierin heeft de coördinator kerken en
gemeenten een voortrekkersrol;
Het bestuur onderzoekt mogelijkheden om een missionair werker aan te stellen in
Dordrecht, ook om de werkgroepen en de coördinator kerken en gemeenten te
ondersteunen;

De stichting is grotendeels afhankelijk van giften van particulieren en kerken. Daarnaast wordt er
gericht geld geworven bij bedrijven en organisaties.
Het vermogen van de stichting bestaat voornamelijk uit een langlopende lening (financiële vaste
activa) aan stichting Opvangcentrum – Jeugdevangelisatie. Met deze stichting zijn afspraken gemaakt
als het gaat om het betalen van rente (0%), maar nog niet over het aflossen van de lening. In de loop
van de komende jaren zal het bestuur hierover afspraken maken met genoemde stichting.

Bestuursleden
E.J. Bruinsma (voorzitter)
Riëtte Bunk – Boersma (secretaris)
F.A.D. Goudriaan (penningmeester)
André van der Linden (coördinator kerken en gemeenten)
Timon Fieggen (algemeen adjunct)

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt voor de uitgevoerde werkzaamheden geen vacatiegelden. De stichting heeft
geen personeel in dienst.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Voor een actueel verslag van onze activiteiten verwijzen we u naar de nieuwsbrief: ieder jaar geeft
de stichting twee nieuwsbrieven uit waarin door de verschillende werkgroepen verslag wordt gedaan
van de activiteiten. Via een link op de vorige webpagina kunt u de meest actuele nieuwsbrieven
downloaden.

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.

