
ANBI Publicatie Stichting Bedehuis 

 

 
De wetgeving heeft voor Algemeen Nut beogende Instellingen zoals Stichting Bedehuis specifieke 

wet- en regelgeving opgesteld. Met deze publicatie willen zij aan deze wet- en regelgeving voldoen 

en de bezoekers, sponsoren, en donateurs van Stichting Bedehuis zoveel mogelijk inzicht geven.  

 

 

Stichting Bedehuis  is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 32103805. 

Stichting Bedehuis is gevestigd aan Zuidwenk 100, 3751 CG te Bunschoten.  

 
 

Doelstelling 
De Stichting Bedehuis is opgericht met het doel om mensen verder te brengen in geloof, om onderwijs te 

geven in gebed en om mensen te helpen door hen bij te staan en te bemoedigen en pastorale zorg te verlenen. 

Ook om naastenliefde te tonen door projecten te starten zoals een kerstdiner voor eenzame en dakloze mensen. 

Daarnaast door het organiseren van evangelisatie acties.  

 

Hoofdlijnen beleidsplan 

Het beleidsplan van Stichting Bedehuis omvat de uitvoering van verschillende activiteiten die de 

doelstelling van Stichting Bedehuis ondersteunen. Hierbij kunnen de volgende aspecten worden 

genoemd: 

 Het wekelijks organiseren van gebedsbijeenkomsten; 

 Het verstrekken van christelijke boeken, kaarten en cd’s om mensen in hun geloofsopbouw te 

ondersteunen; 

 Het organiseren van een kerstdiner voor eenzame en dakloze mensen; 

 Het organiseren van evangelisatie acties.  
 

 

Het bestuur 
De stichting is opgericht 26 augustus 2004. Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

Voorzitter: De heer R. Beukers, Zuidwenk 100, 3751 CG te Bunschoten, geboren 16-8-1973. 

Penningmeester: Mevrouw T. Nagel – Ruizendaal, Zwaluw 5, 3752 NW Bunschoten.  

Secretaris: De heer W. Meijer, geboren 1-9-1974 te laren.  

De penningmeester en de secretaris hebben aangegeven dat zij hun activiteiten voor Stichting Bedehuis 

wensen te beëindigen. Het bestuur heeft meerdere personen benaderd om deze vacatures op te vullen.  

 

Integriteit bestuursleden.  

Geen van de genoemde bestuursleden is ooit veroordeeld geweest.  

 

Beloningsbeleid / onkostenvergoedingen 

Aan de bestuursleden worden geen beloningen of vaste onkostenvergoedingen verstrekt. De ontvangen giften 

worden volledig (100%) aan kosten van de stichting en uitgaven voor de activiteiten besteed.  

 

Uitgeoefende activiteiten.  

Zowel in 2012 en 2013 werden er wekelijks bidstonden georganiseerd. Elke zaterdagochtend van 7:00 tot 8:00 

komen meerdere christenen samen in het gebouw kostverloren in Bunschoten om te bidden.  

In 2012 en 2013 heeft Stichting Bedehuis op 2
e
 kerstdag een kerstdiner georganiseerd. In beide jaren werden 

tientalen gasten op een uitgebreid kerstdiner gecombineerd met zang, muziek en meditatie getrakteerd.  

 

 

 



Financieel Overzicht Stichting Bedehuis.  

 

Balans  Bedehuis 2013       

Debet      credit   

per datum 31-12-13   2013     2013 2005 

          

Activa          

Boeken /cd/kaarten         100  Stichtingsvermogen Bedehuis 7001   

         

Liquide middelen          

         

Bank          4404      

Spaarrekening          2026       

Kas         471      

         

          

   7001    7001 12542 

 

 

 

 

 

Verlies en winstrekening St. Bedehuis 2013     

       

 Lasten  2013    Baten  2013 

       

Algemene kosten  201  Giften  606 

Bankkosten  110   Rente  24 

Verzekeringen                                              215      

       

       

       

       

        

        

Positief Resultaat       104      

  630     630 

       

 

 

 

Bunschoten, 31 December 2013 
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Voorzitter       

 


