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1. Algemene gegevens
Naam ANBI:
KvK-nummer
RSIN
Website adres:
E-mail:
Adres (secr.):

Stichting VakantieBijbelFeest te Geldermalsen
69204535
n.n.b.
www.vbfgeldermalsen.nl
vbfgeldermalsen@gmail.com
Hooge Hoeven 48
4191 ML Geldermalsen

2. Inleiding
In 2017 werd Stichting VakantieBijbelFeest te Geldermalsen opgericht. Deze Stichting was de
voortzetting van een interkerkelijke werkgroep met hetzelfde doel. Reeds jarenlang werd onder
verantwoording van de Hervormde Gemeente van Meteren (PKN) Vakantie Bijbel Werk
georganiseerd. Vanuit een bredere interkerkelijke werkgroep is dit in 2016 voortgezet voor
Geldermalsen en de omringende dorpen.
Om structuur te brengen en voor de langere termijn het beleid vast te leggen is in het bestuur besloten
om een beleidsplan op te stellen. Directe aanleiding is de vraag van mensen en bedrijven die de
Stichting in de toekomst willen ondersteunen of deze ook een ANBI status heeft. Om deze ANBIstatus te verwerven is een beleidsplan noodzakelijk.

3. Doelstelling
Stichting VakantieBijbelFeest stelt zich ten doel mensen in aanraking te brengen met de Bijbel en de
Bijbelse boodschap en alle verdere handelingen in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.
De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk.
De Stichting wil haar doelstelling bereiken door het organiseren van een vakantiebijbelfeest en hieruit
voortvloeiend een kinderclub in Geldermalsen of de directe omgeving, het houden van Evangelisatiebijeenkomsten, het verspreiden van Evangelisatie-materialen, het inzamelen van gelden doe voor
deze activiteiten nodig zijn, het ondersteunen van alle activiteiten die tot het bereiken van het hiervoor
omschreven doel bevorderlijk kunnen zijn en het gebruiken van alle zodanige middelen die tot het
gestelde doel kunnen leiden of daaraan dienstbaar kunnen zijn

4. Middelen
Om haar doelstelling te bereiken organiseert de Stichting in de herfstvakantie een (meerdaags)
VakantieBijbelFeest waarbij de Bijbelse boodschap wordt uitgedragen door vertellingen, liederen,
knutselwerkjes, spel en eventueel andere communicatievormen.
Hieruit voortvloeiend heeft de Stichting ook als doel een Bijbelclub te organiseren waar met behulp
van vertellingen, liederen, knutselwerkjes en spel themagericht meer diepgang wordt gegeven aan het
werk van VakantieBijbelFeest en dit werk meer structureel inhoud wordt gegeven.
De Stichting is ook present op markten en braderieën om bekendheid aan het werk te geven, de
Bijbelse boodschap uit te dragen en kinderen en tieners uit te nodigen voor het VakantieBijbelFeest.
De Stichting werft geld om de kosten die gemoeid zijn met het bereiken van de doelstellingen te
kunnen voldoen.
De Stichting onderneemt andere activiteiten die beantwoorden aan bovenstaande doelstelling.

5. Kernprincipes
De Stichting wil haar doelstelling bereiken vanuit de overtuiging dat de Bijbel het Woord van God is en
relevant is voor ieder mens, dat God de Schepper is van hemel en aarde, dat God Zijn Zoon Jezus
naar de aarde stuurde als Verlosser en Redder en dat een mens pas tot Zijn bestemming komt als
deze Jezus aanneemt als Redder en Zaligmaker.
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6. Statutaire doelstelling
Voor de statutaire doelstelling wordt verwezen naar de oprichtingsacte van 12 juli 2017.

7. Afwezigheid van winstoogmerk en bestemming liquidatiesaldo
De stichting heeft geen winstoogmerk. De bestemming van een eventueel liquidatiesaldo is geregeld
in de oprichtingsacte van 12 juli 2017.

8. Missie
De missie van Stichting VakantieBijbelFeest is het verspreiden van het de Bijbelse boodschap, in de
eerste plaats door het organiseren van een vakantie bijbel feest eenmaal per jaar in Geldermalsen. De
overtuiging van de oprichters van Stichting VakantieBijbelFeest is dat kennis van de Bijbelse
boodschap noodzakelijk is voor een juist verstaan van de kernwaarden van het menselijk bestaan.
Waar komen we vandaan? Wat is het doel van ons leven en waarom zijn wij hier op aarde? Wie is
God en hoe verhouden wij ons tot Hem? Wie is Jezus en waarvoor kwam Hij naar de aarde? Hoe vind
ik vrede met God en hoe leer ik vertrouwen op Zijn genade?
Veel kinderen kennen deze kern van het Christelijk geloof niet. De missie van Stichting
VakantieBijbelFeest is kinderen daarmee bekend te maken.
De missie van Stichting VakantieBijbelFeest sluit in belangrijke mate aan bij de missie van de
deelnemende kerken.

9. Organisatie
Stichting VakantieBijbelFeest organiseert haar werkzaamheden o.b.v. een draaiboek. Taken worden
uitgevoerd door bestuur, coördinatoren per deeltaak en vrijwilligers. Coördinatoren zijn er voor o.a.
PR, knutsel, vertelling, aankleding, inschrijving, huisvesting, muziek, techniek, poppenkast,
tieneravond, catering, sketch, spel en slotavond. Elk bestuurslid stuurt een aantal coördinatoren aan.
Met elkaar wordt het totaaloverzicht bewaakt. Via Whatsapp en e-mail wordt voortdurend informatie
gedeeld t.b.v. een goede voortgang.

10. Financieel beleid
Stichting VakantieBijbelFeest streeft een gezond financieel beleid na door er zorg voor te
dragen dat kosten in evenwicht zijn met inkomsten. Voor het realiseren van de doelstellingen worden
kosten gemaakt voor o.a. huur van locatie/accommodatie en apparatuur, PR-materiaal, inhuur van
een theatergroep en kosten van knutsel- en spelmateriaal, catering en presentjes. Deze kosten
worden betaald uit inschrijfgeld, inkomsten van kerken, sponsoring door bedrijven, giften van
particulieren en de opbrengst van een collecte tijdens de slotdienst. De jaarbegroting bedraagt ca
€ 5.000,-. De Stichting streeft een algemene reserve na ter grootte van 100 % van de jaarbegroting
(€ 5.000,-). Bedragen die deze reserve te boven gaan kunnen worden aangewend voor uitbreiding
van de activiteiten in de vorm van het opstarten van een bijbelclub die frequenter bij elkaar komt, voor
het uitgebreider vieren van een jubileumjaar en/of het verstrekken van een (groter) cadeautje aan de
kinderen die een het VakantieBijbelFeest bezoeken.

11. Te verwachten werkzaamheden van de instelling
Voor de periode dat dit beleidsplan wordt opgesteld zijn de volgende activiteiten gepland:
1. Jaarlijks het organiseren van een (meer-)daags vakantie bijbel feest in
Jaarlijks,
een schoolvakantie, incl. een slotfeest.
2018 t/m
.
2022
2. Onderzoek van de mogelijkheden voor uitbreiding van de activiteiten
2018-2019
naar Bijbelclub
en indien hierop een positief besluit op volgt:
3. Start Bijbelclub, frequentie en plaats nader bepalen
vanaf nov.
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4. Deelname aan braderie en koningsmarkt

2019
Jaarlijks
2018 t/m
2022

12. Werving van gelden
Inkomsten worden op de volgende wijze geworven:
- Middels een brief benaderen van kerken in Geldermalsen en omliggende dorpen met verzoek het
VakantieBijbelFeest financieel te ondersteunen.
- Het per e-mail en telefonisch benaderen van bedrijven met verzoek het VakantieBijbelFeest
financieel te ondersteunen.
- Middels publicaties werven van geld van particulieren.
- Vragen van een entreegeld. Dit bedrag wordt geïnd bij aanmelden op de eerste morgen, cq. op
het eerste dagdeel dat een kind deelneemt aan het vakantie bijbel feest.
- Tijdens het slotfeest wordt een collecte gehouden.

13. Beschikken over het vermogen van de stichting
De penningmeester en de secretaris heeft toegang tot het vermogen van de stichting. In het bestuur
wordt elke bestuursvergadering de financiële situatie besproken. Jaarlijks wordt een financieel
jaarverslag gemaakt en gepubliceerd.
Kascontrole wordt jaarlijks in maart gehouden door 2 bestuursleden, anders dan de penningmeester.
Goedkeuring vind plaats in de bestuursvergadering van april of als dat niet mogelijk bleek in de
eerstvolgende vergadering daarna.
13.1. Vermogen van de instelling
In bijlage 1. is de balans met toelichting weergegeven. Hierin wordt de vermogensopbouw
weergegeven.
13.2. Kostenstructuur van de instelling
In bijlage 2 wordt de jaarrekening en begroting 2017 weergegeven.
Van de totale kosten is de verdeling als volgt:
Algemene kosten 5%, PR 10 %, uitvoeringskosten t.b.v. de doelstelling van de Stichting 85%, samen
100%.
Donateurs en begunstigers ontvangen geen vergoeding, nog financieel, nog anderszins voor tijd en
geld die zij beschikbaar stellen aan de Stichting. Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen
vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
13.3. Administratie
Van bestuursvergaderingen en overleggen wordt verslag gelegd. Verslagen worden gedeeld via
e-mail en/of een Cloud-map. Na afronding van een kalenderjaar wordt mail en Cloudmap
opgeschoond en door de secretaris veilig opgeslagen, dit in het kader van de Wet AVG.

14. Bestuur
Het bestuur van de Stichting VakantieBijbelFeest bestaat uit (d.d. 15 september 2018):
A.H. (Anne) van Rossum (voorzitter), W.B. (Wim) Blom (secretaris), E.P. (Petra) den Drijver-Oosterlee
(penningmeester), M.(Mariëlle) van Doorn-Bakker (lid), C. (Claudia) van Mersbergen-Kool (lid).
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Bijlage 1 Balans per 1 januari 2018

STICHTING VAKANTIEBIJBELFEEST GELDERMALSEN
Kvknummer 69204535

Balans per 31 december

2017
€

ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen
VBF
Evangelisatie
Vorderingen

117
68
1050

Totaal

1.235

PASSIVA
Eigen vermogen VBF
Eigen vermogen Evangelisatie

1.167
68

Totaal

1.235
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STICHTING VAKANTIEBIJBELFEEST GELDERMALSEN
Kvknummer 69204535
project: Vakantie Bijbel Feest (VBF)
STAAT VAN BATEN EN LASTEN (€)
jaarrekening
Baten
2017
Inschrijfgeld
642
Bijdrage gemeenten NHG Geldermalsen
400
Geref. kerk Gm
400
Maranatha Tricht
400
VEG Geldermalsen
400
NHG Meteren
400
HG Tricht
75
Subsidie
gemeente
0
Geldermalsen/ andere
kerkelijke gem.
Collecte
slotdienst
324
Sponsoring
2.330
5.371
Lasten
Huisvestingskosten

PR
Kinderen/tieners

Algemene kosten

huur De Pluk
huur tent
huur app
folders, posters
Knutsel
Spel
Knabbel & Babbel
Catering
Theater
tieneravond
cd's e.d. / bedankjes
Oprichtingskosten
HGJB dag + programma
bankkosten
diverse kosten

885
1.189
424
417
87
120
0
100
466
82
212
160
0
11
51

Resultaat bestemming
Algemene reserve

1.167

250

0
1.250
4.075

850
1.100
125
200
100
60
40
175
525
100
100
350
250
0
100
4.204
1.167

Resultaat

begroting
2017
475
400
400
400
400
500

4.075
0
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Bijlage 2 Begroting 2018, Jaarrekening 2017

