Beleidsplan Stichting Amos
Doelstellingen en strategie voor de jaren 2015 – 2020
Doelstelling
De Stichting Amos te Oosterend, Texel is opgericht op 16 augustus 2001, met als doel de financiële
ondersteuning van de Gereformeerde Gemeente te Oosterend, Texel, het verlenen van hulp in
bijzondere (al dan niet geestelijke) noden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt.
Werkzaamheden
Het stichtingsbestuur overlegt minimaal een keer per jaar om de verzoeken tot financiële steun te
beoordelen.
Als beleid geldt daarbij dat de activiteiten en projecten in het algemeen belang zijn en op basis van
gereformeerde grondslag.
Kosten
- Voortzetting van het beleid dat er geen onkosten vergoedingen voor bestuursleden worden
betaald.
- Bankkosten blijven minimaal.
- Administratieve- en vergaderkosten kosten zullen niet in rekening worden gebracht
Wijze van verwerving fondsen.
De stichting tracht geldmiddelen te verwerven in de vorm van subsidies, donaties, schenkingen,
erfstellingen, legaten en andere verkrijgingen, door het onder de aandacht brengen van haar
doelstelling en van de activiteiten van de Gereformeerde Gemeente te Oosterend en het landelijk
verband van de Gereformeerde Gemeenten welke de stichting ondersteunt.
Beheer vermogen
- Gezien de renteontwikkelingen van de laatste jaren tijdelijk afzien van de opbouw van het
vermogen en alle aandacht besteden aan hulpverlening.
- Als gevolg van financiële marktomstandigheden geen risico’s nemen met obligaties en of
andere risicovolle beleggingen in verband met hogere rente.
- Uitgangsnorm zal zijn dat het basisvermogen niet onder het niveau van 1.000.000 euro
uitkomt, dit ten behoeve van de langere termijnstrategie.
- Gezien de economische ontwikkelingen hopen dat het giften en schenkingen bedrag per jaar
niet te veel zullen teruglopen, voorkomen moet worden dat de langere termijn
doelstellingen in gevaar komen.
Wijze van beheer
Dee stichting houdt een administratie bij waaruit blijkt:
-

De aard en omvang van de onkostenvergoedingen aan de leden van het bestuur.
De aard en omvang van de kosten van verwerving en beheer en andere kosten.
De aard en omvang van de inkomsten en het aangehouden vermogen.

Uitgaven
Deze zullen de komende jaren blijven bestaan uit uitgaven aan de belangrijkste doelen zijn (met
ANBI status):
-

Kerkelijke (diaconale) hulpverlening;
o Uitsluitend via de kerkelijke instellingen.
Directe en indirecte hulpverlening aan Basisschool Timótheüs.
o Dit is een niet gesubsidieerde school.
Directe hulpverlening als gevolg van calamiteiten in Nederland en waar ook ter wereld;
o Via deputaat schappen van kerken dan wel andere organisaties.
Sinds 2012 uitgebreider hulpverleningsbeleid.
o Een reeks van andere instellingen die helpen in noden op velerlei gebied.
Regelmatig bezien, aan de hand van de inkomsten, of er extra hulpverlening mogelijk is.

Activiteiten verslag 2015
De inkomsten over de jaren 2013 en 2014 zijn beduidend lager geweest dan de jaren hiervoor.
Hierdoor heeft het bestuur zich genoodzaakt gezien om ook het uitgaven patroon hierop aan te
passen.
In maart 2015 heeft het bestuur een overzicht opgesteld met uit te geven bedragen aan diverse
deputaatschappen van de Gereformeerde Gemeenten. Het bedrag aan de Gereformeerde
Gemeente te Oosterend is 15.000 hoger als de voorgaande twee jaren.
De bijdrage aan Bijbelvertaalwerk via Wycliffe zijn is vervroegd gestopt wegens het terugkeren van
de vertalers.
In november is er een extra gift aan de Gereformeerde Gemeente te Oosterend overgemaakt ten
behoeve van de uitbreiding van de kerk van 350.000,De giften in oktober aan de deputaatschappen zijn verlaagd ten opzichte van de voorgaande jaren.
Het in 2012 ingezette uitgebreide hulpverleningsbeleid hebben we in 2015 niet gedaan.
De ontvangen giften zijn toegenomen ten opzichte van 2014. Hierdoor het totaalvermogen van de
stichting nog net boven het in 2012 vastgestelde basisvermogen van de stichting gekomen van
1.000.000,-.
Financieel overzicht:

