Jesaja 58: 6-7
“Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis,
iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen?”
ANBI informatie
Overeenkomstig de bepalingen van de Belastingdienst dient onze stichting diverse informatie op onze internetsite te
publiceren. Om hier volledig aan te voldoen treft u hieronder een overzicht aan van deze informati
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8539.74.330
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Beschrijving doelstelling van de
ANBI

De stichting heeft ten doel:
a. Het bieden van en overkoepelende organisatie
voor de kerken in de gemeente Bunschoten;
b. Het verrichten van missionaire activiteiten;
c. Mensen binnen de gemeente Bunschoten (nader)
bij Jezus te brengen;
d. Hulpbehoevenden te ondersteunen;
e. Verslaafden te ondersteunen;
f. Het verrichten van alle verdere handelingen, die
met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn,
zonder dat de stichting een en ander bedrijfsmatig
gaat verrichten.

5

Het beleidsplan

Hiervoor wordt verwezen naar de Powerpoint presentatie
waarin de activiteiten van De Genadebron worden
toegelicht.
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Bestuur en functies

Dennis de Graaf – voorzitter
Frans Kurvers – secretaris
Amelius Bos – penningmeester
Fred Nijenhuis – algemeen bestuurslid
Evelien Heuveling- algemeen bestuurslid
Jakob Malestein – algemeen bestuurslid
Laura de Graaf - algemeen bestuurslid
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Beloningsbeleid

Op geen enkele wijze een beloning aan bestuurders.
We werken met zeer veel vrijwilligers en doen dit werk in
opdracht van onze Koning Jezus.
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Activiteitenverslag

Hiervoor wordt verwezen naar het PDFbestand waarin ons
activiteitenverslag 2016 is opgenomen.
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Financiële verantwoording

Hiervoor wordt verwezen naar het PDFbestand waarin de
jaarrekening 2016 van de stichting is opgenomen.
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