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BELEIDSPLAN STICHTING CONNECT21
1. Inleiding
In dit beleidsplan legt de Stichting Connect21 (‘de Stichting’) haar beleidsvoornemens voor de periode
2018-2019 neer. Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is veelal afhankelijk van het aan
haar ter beschikking staande budget. Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop dienen te
anticiperen en haar beleid aanpassen.
Het door de Stichting te voeren beleid concentreert zich op haar statutaire doelstelling. De stichting heeft
ten doel mensen te stimuleren om te denken, handelen en te leven in de voetsporen van Jezus. Connect21
draagt er toe bij te houden van God boven alles en van je medemens als van jezelf. De stichting tracht dit
doel onder meer te bereiken door:
•
•
•
•
•
•

het (doen) realiseren en organiseren van ontmoetingen met jongeren en volwassenen, zodat zij
zichzelf ontwikkelen in het leven dat God geeft;
het (doen) organiseren van en/of deelnemen aan evenementen, beurzen, activiteiten en/of
bijeenkomsten
het (doen) ondersteunen van organisaties en/of instellingen die een soortgelijk doel nastreven;
het (doen) verstrekken en bieden van informatie, advies en/of begeleiding, onder andere door
gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media;
samen te werken met diverse organisaties en instellingen;
het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of
gewenst kunnen zijn.

De Stichting is opgericht op 8 mei 2018. Sinds deze datum zet zij zich intensief in voor het nastreven van
haar statutaire doelstelling.

2. Werkzaamheden
De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen. Met de
werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend. De Stichting heeft een aanvraag
ingediend om aangemerkt te worden als algemeen nut beogende instelling in de zin van de Wet
inkomstenbelasting 2001.
Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit mw. Pruis (voorzitter), dhr. Hoddenbagh (secretaris) en dhr.
Vietje (penningmeester).
Activiteiten
De stichting richt zich op activiteiten waarbij ontmoetingen worden gerealiseerd en georganiseerd over
zingeving en geloof. Dit vindt plaats op individueel niveau en in kleine en grote groepen d.m.v. muziek,
verhalen en gesprekken. De activiteiten van de stichting zijn gericht op mensen die hongerig zijn naar God,
mensen die twijfelen en mensen die onbekend met Hem zijn. Voorbeelden van locaties zijn universiteiten,
festivals, conferenties, verenigingen, paranormale beurzen, kerken en huiskamers.
Om bovenstaande activiteiten mogelijk te maken, werft de stichting fondsen.

3. Werving van gelden
De stichting wordt gevormd door haar bestuur en is afhankelijk van hun inzet. De Stichting verwacht giften
van particulieren, bedrijven en organisaties/fondsen.
De werving van gelden geschied door middel van het vergroten van de naamsbekendheid van de Stichting,
versturen van nieuwsbrieven een brede kring van familie en bekenden en door het stimuleren van
betrokkenheid via de website en andere media. Op termijn is het benaderen van bedrijven en organisaties
een mogelijkheid voor de Stichting om de benodigde financiën voor het nastreven van haar doelstelling
te verwerven. De verkrijging van donaties bepaalt in hoeverre de Stichting haar doelstelling feitelijk kan
nastreven.
De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige directe manier, door middel van het aanspreken
van persoonlijke c.q. zakelijke contacten en het verzenden van nieuwsbrieven en support brieven. Naast
donaties van vaste donateurs hoopt de Stichting in de toekomst meer structurele en/of incidentele
donaties aan te trekken door uitbreiding van deze contacten.
Donateurs geven hun donatie voor de activiteiten van de Stichting Connect21. Het bestuur bepaald de
daadwerkelijke besteding binnen de ANBI doelstelling van de stichting.

4. Beheer van gelden
Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed. De indirecte kosten worden zo
laag mogelijk gehouden en hebben naast personeelskosten betrekking op uitgaven zoals
bankadministratie- en overboekingskosten, inschrijving kamer van koophandel, reisdeclaraties,
promotiematerialen en overige onkostendeclaraties. Veelal worden de kosten van reizen etc. door het
bestuur voor eigen rekening genomen.
Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben.
Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de
Stichting worden ontvangen.
Als rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te vorderen
renten uit hoofde van uitstaande banksaldi.

5. Besteding van gelden
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door giften, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen
wordt alsmede door andere baten. De gelden van de Stichting worden geïnvesteerd in de werkzaamheden
zoals verwoord onder punt 2, alsook in aanvullende werkzaamheden die de doelstelling van de Stichting
dienen.
Voor zover de Stichting haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving van haar doelstelling, zal zij
dit vermogen conservatief beheren door onder andere het te plaatsen op rentedragende rekeningen. De
bestuurders ontvangen geen beloning, noch een (bovenmatige) onkostenvergoeding voor hun diensten.

