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1. Naam van de stichting:  

Stichting uit Uw hand.  

K.v.K. nr. 08124725 

 
 

2. Het RSIN fiscaal nummer: 

  NL.8133.59.910.B01 

 

  091359 

3. Het post- of bezoekadres van de stichting:  

Tollensstraat 5, 3771 BL Barneveld, email: uituwhand@solcon.nl  

 

 

4. Duidelijke omschrijving van de doelstelling van de ANBI  

 Grondslag van de stichting: artikel 2 van de statuten  

  De stichting heeft als grondslag de Bijbel, het onfeilbare Woord van 

 God.  

  

 Doelstelling van de stichting: artikel 3 van de statuten 

De stichting heeft ten doel de bevordering van de verspreiding van het 

Evangelie (met als uitgangspunt 1 Korintiërs 2 vers 2)  door middel van 

beeldmateriaal, zoals kaarten, schilderijen, diapresentaties, posters en voorts al 

hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords 

 

5. De hoofdlijnen van het beleidsplan: 

 Het werk dat de instelling doet. 

a. Het verzorgen van spreekbeurten, exposities meewerken aan open 

Kerkdagen in niet commerciële instellingen, kerken en verenigingen etc 

om de evangelieverspreiding via Woord en beeld te bevorderen. 

b. Het vervaardigen van materiaal, zoals boekjes, ansichtkaarten, lichtjes etc. 

om de evangelieverspreiding via Woord en beeld te bevorderen. 

c. Het financieel steunen van twee goede doelen in Israël die gericht zijn op 

de verspreiding van het evangelie in woord en daad  

 

 De manier waarop de instelling geld verwerft. 

a. Via de opbrengst van het verzorgen van spreekbeurten, exposities etc, als 

boven genoemd en door de verkoop van in 1.b. genoemd materiaal. 

b. Via meerdere donateurs die de stichting direct steunen. 
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 Het beheer van het vermogen van de instelling. 

a. de penningmeester van de stichting beheert het vermogen. 

 

 De besteding van het vermogen van de instelling.  

a. Door het vervaardigen van in punt 1.b. genoemd materiaal  

b. Door het ondersteunen van de in punt 1c. genoemde goede doelen 

c. door het verstrekken van een jaarlijkse  vrijwilligersbijdrage 

 

 

6. De functies van de bestuurders  

Voorzitter: dhr. J. Maliepaard, Barneveld, tel 0342-701190 

Secretaris: Mej J. Snier,  Zevenhuizen (Gn) 

Penningmeester: Mevr. F. Russchen-Doetjes. Zevenhuizen.(Gn)  

 

7. Het beloningsbeleid 

De bestuursleden krijgen noch een onkostenvergoeding noch reiskosten. Deze kosten 

zijn voor eigen rekening 

Een vrijwilligster, mevr. H.A.M krijgt per jaar een vrijwilligersvergoeding 

overeenkomstig de richtlijnen van de belasting. Dat is met ingang van  

 

8. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten. 

In het afgelopen jaar 2018 zijn er de volgende activiteiten geweest. 

 Het bestuur heeft tweemaal vergaderd, op 23 januari en op23 mei  2018. 

 De voorzitter en zijn vrouw hebben  ruim 18 Powerpointpresentaties verzorgd bij 

even zovele verenigingen/ kerkgenootschappen. 

 Er zijn geen exposities geweest.   

 Er is nieuw materiaal gedrukt.  

 De website is vernieuwd en een nieuwe website is voor het overzicht van 

meerdere tentoonstellingentoegevoegd: www.drievoudigsnoer.nl    

 Er zijn nieuwe schilderijen gemaakt en gebruikt. 

 Vanaf 6 juni 2014 is er ruimte aan onze stichting beschikbaar gesteld door de 

Barneveldse werkgroep OntwikkelingSamenwerking in de Ark, Kapteynstraat hoek 

Catharijnsesteeg. Onze vrijwilligsters H.A. Maliepaard-de Vries en N. v.d. Bosse 

zetten zich hiervoor  in.   
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9. Financieel overzicht 

 

a. BALANS PER    31-12-2020`  31-12-2019 

 

 

Activa: 

Liquide middelen 

Rabobank betaalrekening   €  4.279,34  €  5.563,53 

Rabobank betaalrekening Project VVI  -          5,92  -          4,84 

Rabobank reservering rek.projecten    15.098,24  -   9.693,85 

      ==========  ========= 

Totaal activa:     €.19.383,50   € 15.262,22 

                                                                                                                 

============================== 

Passiva; 

Vermogen stichting:    €       737,67  €      458,92 

 

Schulden:  

Af te dragen voor project Bat Tsion  -    4.051,91                 1.908,09 

Af te dragen voor project Vrienden van Israël 

-  14.593,92  -   12.895,21 

      ===========  ========== 

Totaal passiva     € 19.383,50    €  15.262,22 

                                                                                                                  

============================= 

      

 b. Zie verder onder ANBI financ.    

 

 

Tollensstraat 5, Barneveld 

10 april 2021 

 


