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Inleiding 

In het onderstaande document staan de benodigde gegevens voor de ANBI-publicatieplicht. 

 

1. Statutaire gegevens. 

 

Naam organisatie:  Stichting Woorden van Geloof 

KVK nummer: 53377133 

RSIN nummer:  8508.58.215 

Post Adres:  Postbus 470, 3840 AL, Harderwijk 

2. Kernprincipes, uitgangspunten en hoofdlijnen van het 

beleidsplan.  

2.1 Statutaire doelstelling 

De kernprincipes en uitgangspunten van Stichting Woorden van Geloof zijn verwoord in de 

doelstelling, vermeld in artikel twee van de statuten, deze luiden als volgt: 

De Stichting heeft ten doel: 

- Het verkondigen van het Evangelie van Jezus Christus in Nederland, België, Europa en 

daarbuiten, in woord en in daad. 

- Het onderwijzen en trainen van gelovigen in kerken en groepen van allerlei denominaties, in 

Nederland en daarbuiten 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

- Het organiseren van bijeenkomsten, conferenties, zendingsreizen, concerten en andere 

evenementen. 

- Het uitgeven en verspreiden van Boeken, cd’s en andere publicaties.   

- Het vanuit de interkerkelijkheid van de stichting , voor zover mogelijk, hierin samenwerken 

met andere christelijke organisaties  

- Het gebruik van massamedia, zoals Radio, Televisie en internet 

- Het verlenen van geestelijke hulpverlening, pastoraat en gebed/voorbede 

- Het ondersteunen van minderbedeelden in onze samenleving, in binnen en buitenland  

- Het ondersteunen van andere organisaties in binnen en buitenland die een overeenkomstig 

doel nastreven 

- Het oprichten van scholen, trainingscentra en ziekenhuizen om op die manier bij te dragen 

aan het realiseren van het doel der stichting 

- Zowel nationaal als internationaal al dat gene te doen of te laten verrichten wat na oordeel 

van haar bestuur noodzakelijk, nuttig of gewenst is. 
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2.2 Afwezigheid van winstoogmerk 

Stichting woorden van geloof heeft geen winstoogmerk.  

1. De stichting verkrijgt haar vermogen door giften, subsidies, schenkingen/erfstellingen en 

baten uit de door de stichting ontplooide activiteiten 

2. De Stichting zal de door haar ontvangen giften, alsmede de uit werkzaamheden en 

activiteiten ontvangen vergoedingen, gebruiken om activiteiten te ontplooien of andere 

organisaties te ondersteunen, die bijdragen om de doelstelling van de Stichting te 

verwezenlijken.  

2. Ook het bestuur ontvangt geen beloning voor de werkzaamheden die betrekking hebben 

op het besturen van de Stichting. 

3. Beleid 

3.1 de werkzaamheden van stichting woorden van geloof 

De instelling heeft de volgende activiteiten verricht in 2019 

- Stichting Woorden van Geloof hield een grote evangelisatie campagne in Kamuli, Oeganda 

- Stichting Woorden van Geloof organiseerde meerdere genezingsdiensten in Dronten 

- Stichting Woorden van Geloof organiseerde meerdere genezingsdiensten in Harderwijk 

-  

-  

De instelling heeft de volgende activiteiten verricht in 2020 

- Stichting Woorden van Geloof hield vanaf juni 2020 wekelijks een radio uitzending van 60 

minuten in Mbarara, Oeganda 

- Stichting Woorden van Geloof geeft sinds december 2020 maandelijks financiële steun aan 7 

kinderen in Oeganda 

- Stichting Woorden van Geloof had een faciliterende functie bij de outdoor diensten 

Nunspeet voor Jezus 

Deze activiteiten, werkzaamheden en ondersteuning werken mee aan de realisatie van de 

doelstelling zoals reeds geformuleerd en vermeld in artikel twee van de statuten. Door middel 

van bovenstaande werkzaamheden. 
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3.2 Werving en beheer van gelden  

Stichting Woorden van Geloof werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de 

volgende wervingsactiviteiten: 

 - Stichting Woorden van Geloof ontvangt losse giften van rechtspersonen en individuen.  

- Stichting Woorden van Geloof werkt actief aan het opbouwen van een groep vaste partners 

die graag mee financieren om de doestelling te realiseren. 

- Stichting Woorden van Geloof vraagt, indien mogelijk, vergoedingen voor lezingen en 

spreekbeurten.  

- Stichting Woorden van Geloof vraagt, indien mogelijk, vergoedingen voor het organiseren 

van activiteiten. 

Het beheer van de verkregen inkomsten vindt als volgt plaats: Stichting Woorden van Geloof werkt 

met een jaarbegroting die door het bestuur vooraf goedgekeurd moet worden. De instelling streeft 

ernaar om de beheerskosten niet meer te laten bedragen dan 2 % van alle ontvangen bedragen in 

een jaar. 

 

3.3 Vermogen van Stichting Woorden van Geloof 

Stichting Woorden van Geloof besteed haar vermogen in overeenstemming met de statutaire 

doelstelling. De stichting houdt geen vermogen aan zonder daar een bepaalde bestemming aan te 

geven, of meer vermogen dan redelijkerwijs nodig voor de continuïteit van de Stichting. Stichting 

Woorden van Geloof houdt vermogen aan voor geplande activiteiten, alsmede voor voorziene 

werkzaamheden. Tevens houdt de Stichting vermogen aan dat wordt gereserveerd voor de aanschaf 

van activa benodigd voor geplande activiteiten. In de administratie vermelden wij wat het doel van 

het vermogen is dat wordt aangehouden en geven wij een motivering betreffende dit doel. 

 

3.4 Beschikken over het vermogen van de instelling  

Geen enkele (rechts)persoon heeft doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting. Aldus kan 

geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de Stichting als ware het eigen 

vermogen. 
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4. Overige 

4.1 Beloningsbeleid 

Leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen uit de statuten voor de door hen in 

hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte 

onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld.  

4.2 Beschrijving administratie organisatie  

De administratie van de instelling wordt gevoerd door Penningmeester Falko Lodewijk. De 

jaarrekening van de instelling wordt opgesteld door Renee Kunnen van de firma Koas B.V. 

 

5. Bestuur 

Stichting woorden van geloof werkt met een 3 koppig bestuur. Zij vergaderen zo vaak als nodig met 

een minimum van 1 keer per jaar, bij de zogeheten jaar vergadering. In de jaar vergadering word de 

jaar rekening van vorig jaar, het budget voor het komende jaar en het beleidsplan voor het komende 

jaar beoordeeld en goed of afgekeurd.  

De bestuursleden en hun taken zijn als volgt: 

- Jop van der Bijl, Voorzitter 

- Adriaan Geschiere, Secretaris 

- Falko Lodewijk, Penningmeester 

 

6. Bijlage 

 - Publicatie verslag jaarrekening 2020 (verwacht medio 2021) 

- Publicatie verslag jaarrekening 2019 

 - Publicatie verslag jaarrekening 2018 

  

 

https://63cf1b0a-c905-4d69-a563-f7d75299dac3.filesusr.com/ugd/184127_1cc67e735a914105a4b8f51ca8ff1337.pdf
https://63cf1b0a-c905-4d69-a563-f7d75299dac3.filesusr.com/ugd/184127_01ee8287cc844e509761f1b14915b00a.pdf

