BELEIDSPLAN EN GEGEVENS ANBI VAN STICHTING AMOS 5:24

MISSIE EN ACTIVITEITEN
Missie
Stichting Amos 5:24 heeft als missie het uitoefenen, bevorderen en faciliteren van recht en
gerechtigheid in en vanuit Harderwijk voor onze naasten dichtbij en verder weg. De stichting laat zich
inspireren door Amos 5:24. Hierin staat:
Laat liever het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek.
Bij het uitvoeren van de missie trachten we te handelen zoals Jezus het ons heeft geleerd.
De stichting zal zelf activiteiten uitvoeren waarin recht en gerechtigheid worden uitgeoefend. Middels
deze activiteiten tracht de stichting andere personen te mobiliseren om zelf ook recht en gerechtigheid
uit te oefenen. De stichting tracht haar missie en doelstelling mede vorm te geven door het uitvoeren
van fondsenwervende activiteiten.

Vaste activiteit
Stichting Amos 5:24 wenst een deel te financieren van de kerstpakketten die de diaconie van de
Hervormde Kerk van Harderwijk uitdeelt aan behoeftigen in Harderwijk. De benodigde gelden worden
gerealiseerd door het verzorgen tegen vergoeding van optredens van Sinterklaas aan personen en
bedrijven. Bij al deze optredens wordt kenbaar gemaakt wat de besteding van de middelen zal zijn
(besteding ten behoeve van armen en verdrukten). Nevendoelstelling van deze optredens is:
• Jongeren die als Piet of anderszins participeren in de optredens, betrokken laten raken bij het
werk van stichting Amos 5:24 en daarmee bevorderen dat zij oog krijgen om ook op te komen
voor armen en verdrukten;
• Diegene die participeren aan de optredens laten deelnemen aan het samenstellen van de
kerstpakketten;
• De bedrijven en personen waarvoor optredens worden verzorgd, een voorbeeld geven om net
als stichting Amos 5:24 op te komen voor armen en verdrukten;

Besteding van de inkomsten
Per activiteit die de stichting Amos 5:24 wenst uit te voeren, stelt stichting Amos 5:24 een begroting
op. In deze begroting staan:
• De verwachte inkomsten die de stichting middels donaties dan wel fondsenwervende
activiteiten wenst uit te voeren;
• De verwachte uitgaven die de stichting dient te maken voor het uitvoeren van de activiteit. De
hoogte van de uitgaven wordt mede bepaald door de daadwerkelijk gerealiseerde inkomsten.
Indien deze hogere zijn dan begroot, zal hetgeen meer ontvangen wordt dan begroot ook
worden besteed ten behoeve van de armen en verdrukten;
Stichting Amos wenst geen vermogen te vormen dan wel op te bouwen. De inkomsten besteedt de
stichting dan ook aan de armen en verdrukten. Indien de stichting donaties ontvangt met een specifiek
label om aan uit te geven, zal zij deze donatie pas besteden indien hiervoor een specifieke activiteit op
het pad komt van de stichting. De besteding dient plaats te vinden uiterlijk binnen twee jaar na het
ontvangen van de donatie.
De stichting Amos 5:24 besteedt al haar gelden voor armen en behoeftigen en daarmee aan de missie
van de stichting. De beheerkosten van de stichting is beperkt (o.a. het financieren van kosten van
website, bancaire kosten). Deze kosten worden ingeschat op maximaal € 100.

BELEIDSPLAN
Het strategisch beleidsplan is opgenomen onder het kopje ‘missie en activiteiten’. Het beleid voor
2016 is om:
- Het doel waarvoor stichting Amos 5:24 staat bekend te maken;

-

-

-

een donatie van € 1.500 te verstrekken aan de Nederlandse Hervormde Kerk te Harderwijk ter
financiering van kerstpakketten en/of kerstgiften voor behoeftigen in Harderwijk door middel
van Sinterklaasactiviteiten.
Vluchtelingen te helpen. Voorbeeld en inspiratie wordt gehaald uit het project ‘Idomemi’. In dit
project is de voorzitter in 2016 samen met drie andere vrouwen naar Idomeni geweest om in
het vluchtelingenkamp daar de mensen te helpen. Medio mei 2016 is nog niet bekend hoe
deze activiteit precies geconcretiseerd gaat worden. Dat ligt mede eraan wat op het pad komt
van de stichting en waar hulp in 2016 nodig is.
Het bevorderen en waar mogelijk faciliteren van een persoon die geld wenst in te zamelen
voor de stichting Amos 5:24 door middel van het verzorgen van een maaltijd;

BESTUUR EN ORGANISATIE
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Naam
Aafke Bregman
Ruben van Zuthem
Lucas Blom

Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Aan het bestuur wordt geen vergoeding uitgekeerd voor de arbeid die zij voor de stichting verrichten.
Aan de bestuursleden en de vrijwilligers van de stichting kunnen de gemaakte onkosten die de
bestuursleden en/of de vrijwilligers redelijkerwijs hebben gemaakt vanwege hun functie of de door hen
uitgevoerde activiteiten vergoeden.
Aan stichting AMOS 5:24 is het volgende fiscale nummer toegekend: 8563.69.640. Stichting AMOS
5:24 is een ANBI (aanvraag is in behandeling).
Contact met stichting AMOS 5:24 kan worden opgenomen bij de secretaris via het e-mailadres:
stichtingamos5_24@gmail.com.

Harderwijk, 30 mei 2016

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: token
STACK:
-filestream5725

