Beleidsplan ANBI 2011
Naam: Stichting Vrienden van Hebron Schouwen-Duiveland, gevestigd te Nieuwerkerk.
1. Werkzaamheden van de stichting
De instelling heeft ten doel: het bevorderen van het welzijn van bewoners, medewerkers en vrijwilligers van Hebron te Nieuwerkerk. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. De stichting beoogt niet het
maken van winst.
2. Wijze waarop de instelling fondsen wil verwerven
De gelden van de stichting worden verworven door:
 donaties
 subsidies en bijdragen van de deelnemende kerken
 Verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat en schenking
 De inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande
activiteiten
 Overige baten.
3. Wijze waarop de instelling het vermogen zal beheren
Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de stichting, in het bijzonder de 1e
en 2e penningmeester. Het bestuur bestaat uit ten minste 8 personen. Het bestuur
wordt benoemd door de kerkenraden van de acht deelnemende kerken die ieder het
recht hebben één bestuurder te benoemen danwel de betreffende bestuurder te
schorsen. Het bestuur is belast met het besturen van de instelling behoudens de beperkingen volgens de statuten.
Het vermogen wordt besteed overeenkomstig het doel van de stichting. Het vermogen van de stichting is nodig om de activiteiten van de instelling te ondersteunen.
4. Vaststelling vermogen
Op basis van de Uitvoeringsregeling Inkomstenbelasting 2001 (artikel 41a, onderdeel
d juncto artikel 41b) mag niet meer vermogen worden aangehouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van
doelstelling van de stichting/vereniging.
Onder vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden
kan worden verstaan:
a. vermogen dat krachtens uiterste wilsbeschikking of schenking is verkregen;
b. vermogensbestanddelen die worden aangehouden voor zover de instandhouding
daarvan voortvloeit uit de doelstelling van de stichting;
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c. vermogen dat noodzakelijk is voor de continuïteit van de werkzaamheden van de
stichting/vereniging.

5. Administratie
De aard en omvang van de toegekende onkostenvergoedingen blijkt uit de administratie van de stichting.
De aard en omvang van de kosten van werving en beheer alsmede de andere door de
stichting gemaakte kosten blijkt uit de administratie van de stichting.
Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 juni 2011.

Het bestuur:

Voorzitter, F. Mallan

Secretaris, J.J. Wesdorp

2

