BELEIDSPLAN STICHTING VERGADERING WINKELHOEK – 30/12/2013
1.
•

•

Doel en functie van de stichting:
De Stichting Vergadering Winkelhoek heeft een functie die verbonden is met de kerkelijke
gemeente ‘Christengemeente Hoogezand-Sappemeer’ (voorheen Vergadering van Gelovigen
geheten). Deze kerkelijke gemeente heeft een maatschappelijke functie die ze vorm en inhoud
geeft door haar specifieke bijdrage aan het geestelijk welzijn van mensen in Hoogezand-Sappemeer
en omstreken. De basis daarvoor ligt in de Bijbel, zijnde het geïnspireerde Woord van God.
De kerk, en daarmee de stichting die dit faciliteert, draagt bij aan praktische ondersteuning van
mensen die hulpbehoevend zijn. Dit doet ze ondermeer door haar deelname aan de Voedselbank
van Hoogezand, door projecten als ‘Samen aan tafel’, verbondenheid met kringloopwinkel “de
Graanschuur” en Stichting Present. Ook specifiek voor kinderen en jongeren in Hoogezand worden
activiteiten geboden (zoals ‘de Hoge Hoed’ in de kersvakanties).

Onder verwijzing naar de statuten van de stichting heeft deze als hoofdtaken:
•

•
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De zorg voor het beheer en onderhoud van een gebouwencomplex, dat ten doel heeft om daarin
allerlei kerkelijke activiteiten te accommoderen. De gebouwen staan open voor in beginsel
iedereen die geïnteresseerd is in het christelijk geloof; daartoe worden ook speciale bijeenkomsten
en acties georganiseerd.
Het financieel ondersteunen van hen die hulpbehoevend of in materiële nood zijn door
rechtstreekse steun of door middel van het steunen van programma’s en/of projecten.
Fondswerving:
De stichting verkrijgt haar inkomsten in hoofdzaak door vaste bijdragen en giften van leden van de
kerkelijke gemeente en bij gezamenlijke projecten ook van andere kerkelijke gemeenten.
De stichting heeft een zeer gering eigen vermogen en heeft ook niet als doelstelling om vermogen
op te bouwen. Daaruit zijn dus geen inkomsten te verwachten.
Beheer en besteding van gelden:
De stichting beheert de binnengekomen gelden en draagt er zorg voor dat de meeste gelden in
hetzelfde jaar ook weer worden uitgegeven.
Alleen voor zaken als groot onderhoud wordt enige reserve aangehouden, volgens algemeen
aanvaarde grondslagen die hiervoor gelden, om dit soort kosten te kunnen betalen.
In het geval dat de stichting onverhoopt moet ophouden te bestaan zullen de dan nog aanwezige
gelden finaal bestemd worden voor maatschappelijke goede doelen en/of charitatieve doelen.
Beloningsbeleid:
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door vrijwilligers die voor hun werkzaamheden geen
financiële vergoeding krijgen anders dan een vergoeding van de gemaakte onkosten.

