Overzicht Stichting Reformatie.nu
Algemeen
KvK nummer: 65275640
RSIN nummer: 856047685
Bankrekening: NL76 INGB 0007 2395 08
Telefoonnummer: 0591649362

Bestuur
Voorzitter
Dh. B. Veenhuis (Bartinus)
Wonende te Assen.

Secretaris
Mevr. R Gort-Herstel (Riette)
Wonende te Hoogeveen.

Penningmeester
Dhr. H. Dam (Johannes)
Wonende te Schoonoord.

Beleidsplan
Het beleid van Reformatie.nu is gebaseerd op het Grote Gebod (Mattheüs 22:3740) en de
Grote Opdracht (Mattheüs 28:19) Om dit te verwezenlijken zullen de geldelijke middelen
verworven en besteed worden zoals in de alinea ‘doelstellingen en beloning beleid’
omschreven is. De stichting tracht haar doel te bereiken door evangelisatie, trainingen,
verspreiding van de Bijbelse boodschap via traditionele en moderne media en ondersteuning
van evangelisten.

Beloningsbeleid
Stichting Reformatie.nu ontvangt uit heel het land donaties en giften. Tevens worden er
boeken en andere materialen verkocht via onze webshop. Deze inkomsten worden volledig
ingezet om bovenstaand doel te verwezelijken. De inkomsten worden ingezet voor o.a.
aanschaf van materialen, huur van trainingsfaciliteiten en onkostenvergoedingen voor
trainers die zich vrijwillig inzetten om discipelen te maken.

Beloningen voor bestuursleden
Om bovenstaande reden zijn bestuursleden niet gerechtigd vakantiegeld te declareren of
zich op andere wijzen voor hun bestuursinspanningen en/of tijdsbesteding te laten
compenseren. Enkel voorgeschoten uitgaven en gereden kilometers (max € 0,19 per km.)
mogen gedeclareerd worden bij de Stichting.
Kosten welke gemaakt worden om met het openbaar vervoer te reizen worden ook vergoed.
In geval van een treinreis wordt enkel een tweede klas treinkaartje vergoed. Om deze
uitgaven
gecompenseerd te krijgen dient in elk geval een kwitantie te worden overhandigd.

Beloningen voor medewerkers
Stichting Reformatie.nu heeft geen vaste medewerkers.

Beloningen voor vrijwilligers
Stichting Reformatie.nu heeft een grote groep vrijwilligers die zich voor de organisatie inzet.
Deze vrijwilligers worden niet financieel beloond voor de geleverde inspanningen of
gecompenseerd in de tijd die zij in de Stichting steken. Enkel voorgeschoten uitgaven en
gereden kilometers mogen gedeclareerd worden bij de Stichting. Om deze uitgaven
gecompenseerd te krijgen dient in elk geval een kwitantie te worden overhandigd.

