ANBI – gegevens
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Website

Stichting Geloven & Zo
Hoofdstraat 69
7981 AD
Diever
www.gelovenenzo.nl

RSIN
KVK inschrijfnummer

852073240
56321996

Samenstelling van het bestuur
Dhr. Guus Vos, voorzitter
Mevr. Elma Kappe-Dedden, penningmeester
Mevr. Dicky Hofman-Huzen, secretaresse
Dhr. Eric Jan Hofman, PR
Dhr. Harm Drost, lid
Dhr. Henk Hofman, adv lid

Beloningsbeleid
Bestuur en vrijwilligers werken zonder daarvoor een beloning te ontvangen

Doelstelling van de Stichting Geloven & Zo
Het openstellen van Het Nieuws Huis. De nood in Nederland is groot. Nederland is het sterkst seculariserende land ter wereld. Er is een
steeds groter wordende groep die vrijwel niets meer weet van het goede nieuws van Jezus Christus en wat dat voor mensen persoonlijk
betekent. Er is een nieuw zoeken in Nederland. In het ontstane geestelijke vacuüm is een nieuw zoeken ontstaan naar de zin van het leven.
Velen hebben daardoor een nieuwe openheid voor alles wat met geloven en zo te maken heeft. Het Nieuws Huis is een inloophuis een plek
waar je even je verhaal kwijt kunt, een plaats waar iemand je een kop koffie aanbiedt en tijd heeft om te luisteren. Hierbij wordt geen
onderscheid gemaakt in godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid , ras of geslacht. Een plek waar iedereen zich welkom mag
weten, een oplossing is er natuurlijk niet altijd direct. Door aandacht en bemoediging iemand even verder helpen.
Naast een kop koffie en een luisterend oor, bieden we ook christelijke boeken cd’s, dvd’s en kaartjes aan. Zodat men ook door het sturen
van een kaartje elkaar kan bemoedigingen.
Beleidsplan
6 Dagen per week openstellen van Het Nieuws Huis, dit mogelijk maken door giften van donateurs en de medewerking van 20 vrijwilligers.
Zodra er de financiële ruimte is ook naar buiten toe treden om het Evangelie van Jezus bekend te maken.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten van 2013
12 Jan 2013 is Het Nieuws Huis geopend. Samen met de groep vrijwilligers is het gelukt om 6 dagen per week Het Nieuws Huis open te
stellen. Wij zijn dankbaar voor de vele positieve reacties die we het afgelopen jaar mochten ontvangen. Mensen die Het Nieuws Huis
binnenkomen en dan blij verrast ervaren dat dit echt anders is dan een gewone winkel. Verrast over de tijd, aandacht, de rust koffie of thee
die wordt aangeboden. Maar ook de bemoediging ontvangen om weer verder te kunnen.
Als eerste activiteit hebben we op de 6 zomermarkten in Diever, rozen uitgedeeld. De roos werd voorzien van een kaartje met daarop de
Bijbeltekst uit Psalm 139 vers 5. Tijdens deze actie werden er veel waardevolle, positieve gesprekken gevoerd. N.a.v. actie mochten we
weer veel mensen ontvangen in het Nieuws Huis.
Tijdens de een gezellige avond in december 2013 – Sfeervol Diever – hebben we cd’s en/of dvd’s uitgedeeld om mensen in contact te
brengen met het evangelie van Jezus. Ook deze avond was een zeer geslaagde avond, waar we vele positieve reakties op hebben
ontvangen.

Planning voor 2014
In mei 2014 willen we voorlichting geven occultisme. Dhr. Gerard Feller van Stichting Promise zal worden uitgenodigd om een lezing –
studie te geven.
De zomermarkten 2014 zullen we ook weer gebruiken om het evangelie van Jezus bekend te maken bij de mensen.

Financiële verantwoording
Hieronder vind u een overzicht van de balans en baten en lasten rekening

BALANS 2013

Debet

Inventaris

4414,--

Renteloze lening

Credit

14900,--

Liquide middelen

5307,--

Voorraad

14560,--

___________________________________________________
Reserve

9381,-___________________________________________________

24281,24281,-==============================================================================

BATEN EN LASTEN
vanaf sept 2012 –dec 2013

Debet

Donaties en eenm.giften

Credit
6879,--

Vaste lasten 2012

1200,--

Eenm.kosten ivm opstart

1453,--

Vaste lasten 2013

5435,--

Inkomsten uit verkoop

10590,-__________________________________________________

Reserve

9381,-__________________________________________________

17479,-17469,-=============================================================================

Opmerking mbt dit overzicht, hierin zijn niet opgenomen de kosten voor de koffie en thee ed. omdat deze het eerste jaar geschonken zijn
door een inwoner van Diever.
Eveneens zijn de rozen met daarbij de kaartjes die zijn uitgedeeld op de zomermarkten in Diever geschonken, deze door de plaatselijke
bloemist.
Bovengenoemde posten zullen in 2014 wel voor rekening van de Stichting komen.
Vanaf 1 jan. 2014 zal worden begonnen met de aflossing van de renteloze lening.

