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Omschrijving van de te verrichten werkzaamheden van de ANBI:
1. Het doel is om mensen in contact te brengen met de Bijbel en om gelovigen inzicht te geven in de
Bijbel, zodat men God en Christus Jezus daarin kan leren kennen. Het doel hiervan is dat
Christus Jezus het centrale punt gaat vormen in het leven van de gelovige.
2. Het Stichtingsbestuur wil de gelovigen samenbrengen, om elkaar te bemoedigen en te
vertroosten m.a.w. elkaar tot steun te zijn in dit leven. Dit zal tevens, naar verwachting, een
positieve uitwerking hebben in de samenleving.
3. Het Stichtingsbestuur tracht bovenstaande tot stand te brengen door het houden van
Kerkdiensten, Bijbelstudies, Evangelisatiebijeenkomsten en verder alles wat kan bijdragen tot de
verspreiding van de inhoud van de Bijbel, Gods Woord.
Toespraken zijn te beluisteren en te downloaden via de website.
Daarnaast is er verspreiding van geestelijke lectuur waaronder Bijbels, enz.
Voor de jongeren en de kinderen worden er speciale nevendiensten gehouden, om hen op hun
niveau bekend te maken met de inhoud van de Bijbel.
4. Het Stichtingsbestuur is te allen tijde gebonden aan de Statuten van de Stichting.
Omschrijving van de wijze van werving van gelden van de ANBI:
1. Om de kosten te dekken die bovengenoemde activiteiten met zich meebrengen worden er tijdens
de kerkdiensten collectes gehouden en kan men, uitsluitend op vrijwillige basis, eenmalig of
periodiek giften (in welke vorm dan ook) ter beschikking stellen aan de Stichting.
2. Er wordt niet aan fondsenwerving gedaan.
Omschrijving van de wijze van beheer, besteding en uitkering van het vermogen van de ANBI:
1. De Stichting heeft geen winstoogmerk. Alle ontvangen gelden worden besteed aan het doel
waarvoor de Stichting is opgericht.
2. Onder toezicht van het volledige stichtingsbestuur beheert de penningmeester de gelden van de
Stichting en voert daartoe een financiële administratie.
3. Tijdens de bestuursvergaderingen worden de inkomsten en uitgaven van de Stichting besproken.
4. Jaarlijks wordt er een jaarverslag (balans en resultatenrekening en toelichting op de diverse
posten) overlegd.
5. Uitgaven worden altijd in overleg gedaan. Een uitzondering hierop vormen de kleine uitgaven (tot
maximaal € 100,00), gedaan door, of onder verantwoording van één van de bestuursleden.
Hiervan wordt achteraf alsnog melding gemaakt.
6. De collectes worden door één van de andere bestuursleden geteld en daarna afgedragen aan de
penningmeester. Bij afwezigheid van de bestuursleden wordt iemand van de aanwezigen
gevraagd de collecte te tellen en af te dragen.
7. De betaalrekeningen van de Stichting staan geen negatief saldo toe.
8. Aankopen worden alleen gedaan indien er voldoende saldo aanwezig is, of als er genoeg
zekerheid is (ook in de toekomst) om de rente op te brengen in geval van een noodzakelijke
lening.
9. Er wordt alleen gewerkt met vrijwilligers en zij mogen binnen redelijke grenzen de door hen
gemaakte onkosten in rekening brengen. Dit geldt ook voor de bestuurders.

Kort verslag van de uitgeoefende activiteiten:
1. Er zijn wekelijkse samenkomsten belegd met muziek en zang, prediking en avondmaal.
2. Tijdens deze samenkomsten waren er kinder- en tienersamenkomsten.
3. Voor de jongeren was er ook dit jaar weer de maandelijkse jongerentref: gesprekken over de
Bijbel en gezellig eten met elkaar.
4. Voor de volwassenen was er elke maand een Bijbelstudieavond met een bepaald thema.
Daarnaast waren er nog een aantal individuele studies.
5. Met Pasen, Pinksteren en Kerst zijn er speciale samenkomsten gehouden.
8. In het voorjaar en najaar is er een gezellige gemeentemiddag en avond gehouden met een
hapje en een drankje.
9. Ook zijn de vergaderingen van de Raad van Kerken in Bolsward bijgewoond.
10. In januari is er een jaarlijkse bestuursvergadering gehouden waarin de lopende zaken en het
financieel jaaroverzicht van het afgelopen jaar zijn besproken. Het financiële jaarverslag is
goedgekeurd en op deze website gepubliceerd. De overige activiteiten in 2018 zijn in de
wandelgangen besproken en uitgevoerd.

