Beleidsplan Stichting Perspectief Zwolle voor de jaren 2016 tot en met 2020
1. Samenstelling van het bestuur:
a. de bestuurssamenstelling
 K. de Lange
voorzitter
 G.E. van den Berg secretaris
 J.M. Pierik
penningmeester
 E. de Jong
algemeen lid
 vacature
algemeen lid
b. Er is geen rooster van aftreden opgesteld
2. De stichting verwerft haar gelden vrijwel geheel ten bate van het uitvoeren van projecten en het
betalen van de kosten van de stichting.
3. Er worden binnen een project incidenteel kosten gemaakt voor het verwerven van gelden door
het ontwikkelen van een projectflyer. De kosten hiervan zijn binnen de projectbegroting
opgenomen.
4. De stichting verstrekt geldelijke uitkeringen aan projecten, conform artikel 2 van de
stichtingsstatuten, in binnen en buitenland. Het bedrag van de geldelijke uitkeringen wordt per
project of aanvraag afgewogen en kan nooit groter zijn dan voor dat project is geworven. De
omvang van de uitkeringen kan per boekjaar verschillen.
5. Per project wordt een projectteam aangesteld die de realisatie van het project doet of
begeleidt. De Stichting stelt binnen het projectteam minimaal 1 vertegenwoordiger aan uit het
bestuur.
6. Per project wordt een verslag gemaakt waarin de realisatie en financiële verplichtingen worden
verantwoord. De project coördinator draagt hiervoor de verantwoording.
7. De kosten van de stichting worden geraamd op € 150,00 te weten:
a. Bankkosten
€ 100,00
b. Website
€ 30,00
c. Portokosten
€ 20,00
8. De leden van de stichting ontvangen geen vergoeding anders dan gemaakte kosten in opdracht
van de stichting voor een project. Er wordt geen persoonlijke vergoeding uitgekeerd.
9. Het gezamenlijk bestuur ziet er nauwlettend op toe dat er niet meer gelden worden toegezegd
en uitgekeerd dan er per boekjaar worden verworven.
10. Per 1 september is de uitvoering van het bestaande project Oost Europa overgenomen binnen
de stichting. Het project betreft ondersteuning van studenten, predikanten en initiële projecten
vanuit in Oost Europa op aanvraag en goedkeuring van het bestuur.
Aldus vastgesteld op de bestuursvergadering van September 2016
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Voorzitter K. de Lange

Penningmeester J.M. Pierik

Secretaris G.E. van den Berg

