
 

BESTUURLIJKE DOCUMENTEN                                                                                                 STICHTING DIACONALE PROJECTEN DEN HAM 

BELEIDSPLAN  
 

INLEIDING  
In dit beleidsplan legt het bestuur van de Stichting diaconale projecten Den Ham het actuele beleid vast. Dit 
beleidsplan is vastgesteld in de vergadering van december 2018. Het beleidsplan zal na 4 jaar waar nodig 
worden aangepast.  
 

VISIE  
De doelstelling van onze stichting is opgenomen in artikel 2.1 van de statuten en luidt als volgt:  

a. zich in navolging van Jezus Christus daadwerkelijk in te zetten voor de bewustwording en 
betrokkenheid van de jeugd ten aanzien van “het dienen”.  

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

 

Met deze doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen. De stichting heeft geen 
winstoogmerk. Zoals blijkt uit artikel 12.4 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden 
besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling, of anders ten goede zal komen aan de 
diaconieën van de betrokken kerken.  
 

BELEID  
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren en financieren van 
bouwprojecten in binnen- en buitenland, die worden uitgevoerd door jongeren. Naast deze bouwprojecten 
worden er activiteiten met kinderen gedaan om ze op een leuke, speelse manier kennis te laten maken met 
het evangelie van Jezus Christus.  
 

De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van diverse acties, te weten o.a.:  

• Huis-aan-huisverkoop door jongeren (oliebollen, ontbijtkoek)  

• Klussendienst door jongeren  

• Rommelmarkt 
Daarnaast zijn er diverse andere betrokkenen die met inzameling of verkoop gelden verwerven die aan de 
stichting ten goede komen.  
 

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene 
werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling.  
De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de eerder genoemde 
bouwprojecten en activiteiten met kinderen, of andere diaconale of evangelisatie doeleinden. 
  
Op grond van artikelen 3.1 en 6.4 van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen 
enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele 
(rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.  
 

OVERIGE  
De leden van het bestuur ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden, conform artikel 3.5 van de 
statuten. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits 
niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst.  
 

De administratie van de stichting wordt gevoerd door de penningmeester. Jaarlijks wordt deze door een 
andere bestuurder en een externe, door het bestuur aan te wijzen, persoon gecontroleerd.  
 

De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van website 
http://www.diaconaleprojectendenham.nl/. 

 

http://www.diaconaleprojectendenham.nl/

