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1. Inleiding  
Voor u ligt het beleidsplan 2022 van Stichting Goede Doelen Wijkgemeente de Bron. 
De stichting is opgericht op 20 mei 2019 te Zeist (Statutaire zetel). De stichting heeft als doel 
het vanuit Bijbels perspectief bevorderen van het welzijn van (groepen van) mensen en 
tevens het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
Een stichting is verplicht door de notaris een akte op te laten stellen (ook wel de statuten 
genoemd). Nadat deze akte is opgesteld, waarin o.a. is vastgelegd wie de bestuurders zijn, 
volgt inschrijving bij de Kamer van Koophandel en aanmelding bij de belastingdienst. Het 
schrijven van een beleidsplan wordt sterk geadviseerd. Een beleidsplan is ook noodzakelijk 
voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  
 
ANBI  
Bij het opstellen van dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI-regelgeving rekening 
gehouden. Door het verkrijgen van deze ANBI status zijn de belastingregels op het gebied 
van schenking, successie en de aftrek van giften (inkomsten-en vennootschapsbelasting) van 
kracht. Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen 
gebruikmaken van de fiscale voordelen. Die erkenning is ook belangrijk voor de mensen die 
de Stichting een warm hart toedragen. Zij kunnen voor de inkomstenbelasting (IB) alleen 
giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst 
heeft.  Als Stichting met de ANBI-status kan gebruik gemaakt worden van de fiscale 
voordelen, zoals:  
• Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die 
de instelling gebruikt voor het algemeen belang.  
• Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen 
schenkbelasting te betalen.  
• Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.  
• Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een 
gift aan een ANBI.  
• Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of 
vennootschapsbelasting.  
• Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en 
de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.  
 
Dit beleidsplan geeft inzicht in:  
• Algemene gegevens en het bestuur van de stichting; 
• Missie, visie, activiteiten van de stichting; 
• Financiën, vermogensbeheer en communicatie van de stichting.  
 
 
Het bestuur van Stichting Goede Doelen Wijkgemeente de Bron.  
 
Jan van den Berg, Voorzitter 
 
 
 



2. Algemene gegevens en bestuur  
 
Algemene gegevens  
Statutaire naam : Stichting Goede Doelen Wijkgemeente De Bron  
Organisatietype : Stichting  
Opgericht : 20 mei 2019 
KvK nummer :  74888463 
Banknummer (IBAN) : NL 84 INGB 0006 3337 72 
Fiscaal nummer (RSIN) : 860063070  
Bezoekadres : Gerbrandylaan 4 3704 PB ZEIST  
Telefoonnummer : 030 - 6995158 
Website : www.goededoelenwijkgemeentedebron.nl  
E-mail : secretariaat@goededoelenwijkgemeentedebron.nl // 
financien@goededoelenwijkgemeentedebron.nl 
Werkgebied : Lokaal met landelijke dekking  
Doelgroep(en) : Kinderen, Jongeren, Ouderen, Vrouwen, Mannen  
 
Bestuur  
Naam : van den Berg, Jan 
Geboortedatum en -plaats : 11 april 1952, Ermelo 
Titel : Voorzitter 
Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)  
 
Naam : Leunk, Eric Henricus Petrus 
Geboortedatum en -plaats :  8 december 1971, Zeist 
Titel : Secretaris  
Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 
 
Naam : van der Vaart, Richard Cornelis 
Geboortedatum en -plaats : 16 juli 1979, IJsselstein 
Titel : Penningmeester 
Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 
 
Naam : van Amerongen, Hendrica T. 
Geboortedatum en -plaats : 18 september 1952, Zeist 
Titel : Bestuurslid 
Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 
 
Bestuursbevoegdheid 
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur is bevoegd te besluiten 
tot het aangaan van overeenkomsten ter verkrijging, vervreemding en bezwaring van 
registergoederen. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van 
overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, 
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander 
verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde 
bestuursleden. Erfstellingen mogen slecht onder het voorrecht van boedelbeschrijving 
worden aanvaard.  



Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden 
geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven. 
 
Vertegenwoordiging 
Het bestuur vertegenwoordigd de stichting. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt 
mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. Het bestuur kan volmacht 
verlenen aan één of meerdere bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de 
grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 
 
Bestuursbezoldiging 
Het bestuur is onbezoldigd.  
De stichting maakt enkel gebruik van vrijwilligers en heeft geen personeel in dienst. 
 
 
3. Missie, visie en activiteiten  
 
Onze missie  
Stichting Goede Doelen Wijkgemeente de Bron is opgericht ter (financiële) ondersteuning 
van organisaties met een maatschappelijk belang. Te weten de Wijkgemeente de Bron, 
onderdeel van ANBI instelling Protestantse Gemeente te Zeist met RSIN nummer 826135195 
en Stichting Kerk en Samenleving Zeist met RSIN nummer 810272428.  
De missie is het vanuit Bijbels perspectief bevorderen van het welzijn van (groepen van) 
mensen en tevens het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in 
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
Onze visie en onze doelstellingen 
Wij willen onze missie verwezenlijken door: 
 
1. het (financieel) ondersteunen van de Wijkgemeente de Bron, onderdeel van ANBI 
instelling Protestantse Gemeente te Zeist met RSIN nummer 826135195. Hieronder vallen de 
volgende projecten: 

 a. ouderenpastoraat;  
b jongerenwerk; 
c. ouderenzorg; 
d. wijkprojecten. 
 

2. het (financieel) ondersteunen van Stichting Kerk en Samenleving met RSIN nummer 
810272428. Hieronder valt het volgende project: 
  e. de inloophuizen. 
 
3.het (financieel) ondersteunen van ANBI instelling Diaconie van de Protestantse Gemeente 
Zeist met RSIN nummer 826114799. 
 
  
 
 
 



Activiteiten voor deze beleidsperiode 
 
Fondsenwerving 
Wij zullen als Stichting zelf fondsen gaan werven teneinde onze doelstellingen te 
verwezenlijken. De Stichting ontvangt jaarlijks een bijdrage van Stichting Kringloopwinkel het 
Goede Doel Zeist. 
 
Besteding van gelden 
Wij zullen als Stichting de financiële hulpvragen beoordelen op overeenstemming met de 
doelstellingen van onze Stichting. Het Bestuur van onze Stichting besluit in meerderheid 
omtrent een aanvraag en kent deze na goedkeuring toe.  
 
4. Financiën, vermogensbeheer en communicatie 
 
Administratie 
De stichting is verplicht een administratie voeren. Uit deze administratie moet blijken:  
• de aard en omvang van de uitgaven; uitgesplitst in welke bedragen zijn uitgegeven aan de 
doelstelling, aan het werven van geld en tenslotte aan het beheer van de Stichting;  
• de aard en omvang van de inkomsten; 
• de aard en omvang van het vermogen;  
• welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding en vacatiegelden zijn betaald. 
 
Vermogen en vermogensbeheer 
De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten. De Stichting 
tracht de geworven gelden op korte termijn te besteden aan de doelstellingen van de 
Stichting. Evenwel is het mogelijk dat de Stichting vermogen opbouwt ter besteding in 
volgende jaren. Reden hiervoor kan zijn dat er minder financiële projectaanvragen zijn, 
danwel dat wij deze juist meer verwachten in aankomende jaren. Hiervoor kan het Bestuur 
zogenaamde bestemmingsreserves vormen. Tenslotte is het mogelijk dat de Stichting een 
zogenaamde continuïteitsreserve opbouwt teneinde tegenvallen de baten in de toekomst 
financieel te kunnen opvangen. 
 
Begroting 2022 
Wij zullen naar verwachting ad € 40.000 jaarlijks verwerven vanuit Stichting Kringloopwinkel 
het Goede Doel Zeist. Onze doelstelling is om dit geld op korte termijn en zoveel als mogelijk 
te besteden aan de doelstellingen van de stichting. Eventuele wervingskosten danwel 
beheerkosten trachten wij nog laag als mogelijk te houden.  
 
Jaarrekening/financieel jaarverslag; 
Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari van een jaar tot met 31 december) 
wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarrekening 
opgesteld bestaande uit een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting daarop. 
Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een 
ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht 
hiervan gepubliceerd op de website.  
 
 



Communicatie  
Ieder jaar zal de Stichting haar doelgroep/belangstellenden op de hoogte houden van de 
ondernomen activiteiten/projecten via:  
• Een financieel jaarverslag;  
• Een kort inhoudelijk jaarverslag;  
• Nieuwsbrieven (op de website).  
 
Het financiële jaarverslag geeft de prestaties van de stichting in het betreffende jaar weer. 
Deze prestaties zijn dan ook uitgedrukt in cijfers. Het inhoudelijk jaarverslag en de 
nieuwsbrief vertellen kort en bondig over de activiteiten die zijn uitgevoerd in dat jaar en 
hoe die activiteiten zijn verlopen. 


