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BELEIDSPLAN
Voorwoord:
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting VEG Het Kruispunt. Het plan omvat een overzicht
van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de
financiën. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI regeling.
Inleiding:
Stichting VEG Het Kruispunt is in 2002 opgericht ter ondersteuning van het zendingswerk
van Leen Koster. De steunstichting verzorgt de werving van financiële middelen in
Nederland en het beheer en beschikbaar stellen van de gelden en goederen. Stichting VEG
Het Kruispunt draait in Nederland uitsluitend op een team van vrijwilligers, dat samen met het
bestuur vele draagvlakversterkende activiteiten uitvoert.
Kernprincipes en uitgangspunten Stichting VEG Het Kruispunt.
Doelstelling:
De verbreiding van het evangelie van Jezus Christus met alle mogelijke middelen die
wettelijk geoorloofd zijn. Onder evangelie wordt verstaan, de boodschap van de verlossing
door de Kruisdood, Begrafenis en Opstanding van de Here Jezus Christus. Tevens hebben wij
als doel een ‘hand en een voet’ te zijn voor o.a. de weduwe, wees en voor eventuele andere
hulpbehoevenden.
De Stichting tracht haar doel te bereiken vanuit de visie van het Evangelie van Jezus
Christus.
Werkzaamheden
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. Het houden van samenkomsten in de meest brede zin van het woord.
b. Het geven van Bijbels onderwijs.
c. Het bezoeken van mensen in bejaardentehuizen, verzorgingstehuizen, kindertehuizen
ziekenhuizen, psychiatrische instellingen en dergelijke, alsmede zieken en andere
hulpbehoevende mensen thuis.

d. Het verspreiden van allerlei christelijke lectuur, cd’s en dvd’s en ander
evangelisatiemateriaal.
e. Het financieel steunen van christelijke zendingsactiviteiten en organisaties.
f. Evangelisatie en zending in binnen-en buitenland op alle mogelijke manieren en kanalen.
g. Zelf zendingsactiviteiten te verzorgen, welke o.a. inhoudt: Het houden van campagnes,
evangelisatiebijeenkomsten, enzovoorts.
h. Andere middelen die aan het doel beantwoorden, die volgens de Bijbel en de wet
geoorloofd zijn.
Opheffen Stichting
Bij opheffing van de Stichting VEG Het Kruispunt zal een eventueel batig saldo van de
ontbonden stichting zoveel mogelijk worden besteed overeenkomstig het doel van de
stichting.
Beleid
Werving van gelden:
Het vermogen van de stichting dat moet leiden tot het verwezenlijken van het doel wordt
gevormd door:
ngen.

De Stichting is volledig transparant.
Het bestuur van Stichting VEG Het Kruispunt legt verantwoording over de besteding van de
middelen af via de jaarrekening op de website van Kerkgenootschap VEG Het Kruispunt.
Vermogen
Het verkregen vermogen wordt uitsluitend ingezet voor binnen de doelstelling passende
werkzaamheden. Na afloop van een (afgesloten) boekjaar worden door de penningmeester de
jaarstukken opgemaakt (incl. balans en resultaatrekening; in te zien op de website), waarmee
rekening en verantwoordelijkheid wordt afgelegd aan het bestuur.
Beschrijving van de taakverdeling en bestuurdersverhoudingen binnen het bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden en is statutair vastgesteld. Het bestuur
bestaat uit Leen Koster, voorzitter van de stichting. Secretaris is Gerard van Doodewaard.
Panc van Duikeren is penningmeester. Het bestuur kiest uit haar midden minimaal een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Omschrijving van de uitvoering van het beleid en toezicht daarop door het bestuur
Samenvatting/praktische invulling:

Per activiteit of project wordt een begroting opgesteld. Wanneer te weinig liquide middelen
beschikbaar zijn, vindt aanvullende werving van incidentele giften plaats t.b.v. de specifieke
activiteit of het specifieke project.
Onderdeel van de jaarstukken vormen balans, staat van baten en lasten, welke uiteindelijk
uitmonden in het jaarverslag (feitelijk externe verantwoording).
Beheer van het vermogen
Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed. De indirecte kosten
zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboeking
kosten, inschrijving kamer van koophandel, onkosten nieuwsbrieven en website beheer.
Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij
betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het
boekjaar waarin zij door de stichting worden ontvangen.
Beschrijving administratieve organisatie
Samenvatting/operationele invulling:
De verantwoording voor de Financiële werkzaamheden van de stichting ligt bij de
penningmeester. Alle Financiële werkzaamheden worden gecontroleerd en verwerkt door de
penningmeester van de stichting. De Financiële werkzaamheden omvatten o.a.:
alle voorkomende werkzaamheden t.b.v. het voeren van de Financiële administratie
het onderhouden van contacten met Financiële instellingen (o.a. belastingdienst en ANBI).
het samenstellen van de jaarrekening
De voorzitter van de stichting beheert de bankrekening en onderhoudt het contact met de
bankinstelling
BELONINGSBELEID
Het bestuur van Stichting VEG Het Kruispunt heeft geen betaalde werknemer(s) in dienst.
Het bestuur:
Het bestuur van de stichting werkt geheel vrijwillig. Gemaakte kosten ten behoeve van de
stichting kan men na overleg met en fiat van het bestuur declareren bij de penningmeester van
de stichting. Hierbij dient men de nota’s/rekeningen van de gemaakte kosten te overhandigen.
Vrijwilligers:
De vrijwilligers van de stichting ontvangen geen vergoeding. Gemaakte kosten ten behoeve
van de stichting kan men na overleg met en fiat van het bestuur declareren bij de
penningmeester van de stichting. Hierbij dient men de nota’s/rekeningen van de gemaakte
kosten te overhandigen.

ACTIVITEITEN 2017:
1. Zendingsreizen.
2. Ondersteuning armen, wezen en weduwen in Nederland.
3. Evangelisatieproject
FINANCIELE VERANTWOORDING:
2017

2016

Ontvangen giften
Bijdrage armen, wees &
weduwe

€ 6.504,33
€

€ 44.345,82

652,00

Schenking geluid kerk

€ 10.880,78

Evangelisatieproject

€ 18.385,50

€ 14.563,38

Rente en kosten
zending

€

917,63

€ 3.407,00

Totaal

€ 19.955,13

€ 28.851,16

Resultaat

€- 13.450,80

€ 15.494,66

