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1. Doelstellingen van Stichting Hebron Missie 

Stichting Hebron Missie is vanaf 27 juni 2019 gevestigd aan de Jan van Zutphenweg 4, 3958 GE te 

Amerongen. Tot deze datum is Stichting Hebron Missie gevestigd aan de Weegbree 97, 2923 GK 

te Krimpen aan den IJssel. 

 

De doelstelling van Stichting Hebron Missie is het verkondigen van het evangelie van Jezus 

Christus aan alle mensen. Dit wordt bereikt door: 

1. het toerusten van gelovigen om godvrezend in huwelijks-, gezins- en gemeenteleven 

dienstbaar te zijn; 

2. het bieden van een plek aan mensen waar ze God en andere gelovigen kunnen 

ontmoeten; 

3. het aanvuren van gelovigen om actief te zijn voor zending en evangelisatie in binnen- en 

buitenland. 

 

De stichting staat open voor samenwerking met andere organisaties die hetzelfde doel beogen. 

 

2. Wijze van werving van gelden 

Stichting Hebron Missie ontvangt haar inkomsten door middel van Bijbelschoolstudenten, het ter 

beschikking stellen van ruimten in het gebouw en giften. Deze giften worden gegeven door 

hoofdzakelijk particulieren en bedrijven. 

 

 

3. Beheer van het vermogen 

Bestuur  

Stichting Hebron MIssie heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het 

vermogen.  
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Het bestuur bestaat uit vijf personen, te weten een voorzitter, een secretaris, een 

penningmeester en twee overige leden. 

Voorzitter: Beelen, Hendrik Wicher, geboortedatum en –plaats: 15 maart 1973, Nunspeet 

(Nederland). 

Secretaris: Baan, Adriaan Cornelis, geboortedatum en –plaats: 26 mei 1973, Wijngaarden 

(Nederland). 

Penningmeester: Noordzij, Jan, geboortedatum en –plaats: 13 maart 1978, Dordrecht 

(Nederland). 

Algemeen bestuurslid: Brunt, Jacobus Theodoor, geboortedatum en –plaats: 11 november 1979, 

's-Gravenzande (Nederland). 

Algemeen bestuurslid: Baan, Jan Johannes, geboortedatum en –plaats: 20 november 1981, 

Wijngaarden (Nederland). 

 

Activiteiten bestuur 

Vergaderen 

Het bestuur komt minimaal drie maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan 

worden notulen opgemaakt.  

Activiteiten 

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht: 

1. Het bewaken van de visie en missie van de stichting; 

2. Het ondersteunen en mogelijk maken van het uitvoeren van de diverse bedieningen. 
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Financiën 

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid (fondswerving en beheer van 

vermogen). De taken die hierbij horen zijn onder meer:  

1. Jaarlijks een begroting opstellen; 

2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren; 

3. Beheren van de gelden. Een bestuurslid, waaronder de penningmeester, kan niet 

afzonderlijk beschikken over het vermogen van de stichting. De handelingsbevoegdheden 

van de bestuursleden zijn opgenomen in duidelijke richtlijnen. 

4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen. 

Vergoeding bestuursleden 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. 

 

4. Besteding van het vermogen 

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Hebron Missie.  

1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te 

compenseren.  

2. De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om andere 

stichtingen of initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen 

stichting. 

3. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer 

aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit 

gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.  
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Onderstaand de exploitatiebegroting voor de komende drie jaren (op jaarbasis): 

Exploitatiebegroting
Stichting Hebron Missie (totaal)

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

€ € €

Opbrengst

Opbrengst studenten BF 27.000                   33.000                39.000                

Opbrengst studenten GM 47.250                   47.250                47.250                

Opbrengst echtparen / kinderen GM 20.000                   20.000                20.000                

Events 17.625                   17.625                17.625                

Huur overig 36.700                   44.800                52.900                

Giften 58.000                   53.000                53.000                

Totaal 206.575                 215.675              229.775              

Kosten

Spreekvergoeding 11.550                   11.550                11.550                

Excursies / reiskosten 2.000                     2.000                   2.000                   

Studiemateriaal 2.400                     2.400                   2.400                   

Locatie 9.000                     9.000                   9.000                   

Voedsel, drank 91.590                   92.190                92.790                

116.540                 117.140              117.740              

Brutomarge 90.035                   98.535                112.035              

Bedrijfskosten

Huisvestingskosten 51.450                   51.700                51.950                

Kantoorkosten 4.500                     4.500                   4.500                   

Algemene kosten (inclusief giften) 20.000                   30.000                40.000                

Financieringskosten 400                         400                      400                      

Som der kosten 76.350                   86.600                96.850                

Overschot 13.685                   11.935                15.185                 


