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1. Algemene gegevens
Naam

Stichting The Lighthouse

Adres

Hoofdweg 51

Postcode en woonplaats

4411 AP Rilland

Landcode

NL (Nederland)

RSIN/fiscaal nummer

8146.37.917

Stichting The Lighthouse is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in
dat ieder die een gift geeft dit mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Deze ANBIregelgeving vereist een aantal gegevens die u onderstaand aantreft.

1.1

SAMENSTELLING BESTUUR

Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden. Het aantal bestuursleden wordt door het
bestuur met algemene stemmen vastgesteld en bestuursleden worden benoemd voor
onbepaalde tijd.
Het bestuur van Stichting The Lighthouse bestaat uit de volgende bestuursleden :
Algemeen bestuurslid

Mevr L.C. Bouwman – de Korte

Algemeen bestuurslid

Dhr T. Bouwman

Algemeen bestuurslid

Dhr W. Weedage

Penningmeester

Vacant

1.2

DOELSTELLING / VISIE

Onze visie is een plaats te zijn waar iedereen God kan ontmoeten.
Door de ontmoeting met God geloven wij dat mensen die wonderen nodig hebben,
wonderen ontvangen. Degenen die visie nodig hebben, visie ontvangen.
Degenen die leven nodig hebben, leven ontvangen.
We geloven in de drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest en we geloven dat God
houdt van alle natiën. Vanuit samenwerking met de relaties die God ons geeft met
werken over de hele wereld willen we investeren in ons lokale werk. Waar mogelijk willen
we dit uitbreiden naar andere locaties in Nederland en andere landen.

1.3

BELONINGSBELEID

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht
op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
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2. Beleidsplan
Stichting The Lighthouse kent verschillende activiteiten. Alle gelden van de stichting
worden ingezet om deze activiteiten vorm te geven. Naast de algemene activiteiten is er
ook een Familyhome. Dit Familyhome geeft huisvesting aan 22 jongvolwassenen.
In dit beleidsplan zullen eerst de algemene activiteiten worden beschreven.

2.1

ACTIVITEITEN
1. Family Church. Om de twee weken op zondagochtend is er een dienst. In deze
dienst is er muziek, onderwijs en kinderdienst (Kids Church).
2. Profetische avonden. Om de twee weken is er een open avond waar muziek wordt
gemaakt, over God wordt gesproken en verhalen worden gedeeld. Profetische
avond heeft betrekking op het zoeken naar Gods Geest en onderwijs over
profetische gaven.
3. Gebed. Iedere doordeweekse ochtend ( ma t/m vr) vanaf 10.30 uur vrije inloop
voor gebedstijd. Deze gebedstijd wordt afgesloten met een lunch voor wie hiervan
gebruik wil maken.
4. Onderdak. Tijdelijk onderdak bieden aan zendelingen die actief zijn op het
zendingsveld, wereldwijd, en waarmede wij de afgelopen jaren een relatie hebben
opgebouwd. Om hen in staat stellen om even tot rust te komen in één van onze
gastenverblijven.
5. Conferenties. Leiders van organisaties waar we mee samenwerken, komen om
onderwijs te geven over verschillende onderwerpen.
6. Reizen. Tineke reist, vaak met een team, naar verschillende landen en locaties
om teams die daar betrokken zijn in zendelingswerk, te ondersteunen en toe te
rusten met onderwijs, gesprekken en gebed.
7. School. Vanaf dit jaar wordt er gestart met een school. Internationale gasten en
lokale vrijwilligers zetten zich 6 weken in om 15 tot 20 jongeren les te geven over
het verstaan van Gods stem, zendingswerk en de werking van Gods Geest.

2.2

FAMILYHOME

Familyhome is een groter groeiende groep jongeren die wonen op verschillende locaties
in Rilland. De huizen worden gehuurd. De stichting kiest ervoor om deze woningen
zorgvuldig in te richten, zodat deze aanvoelen als een thuis en daarmee bijdragen aan
een goed thuis voor de jongeren.
De jongeren voorzien zelf in hun levensonderhoud en geven een maandelijkse bijdrage
voor de woning, maaltijden en activiteiten. De Stichting ondersteunt hen in het bereiken
van doelen door ondersteuning van vrijwilligers. Voor therapeutische ondersteuning
kunnen de jongeren gebruik maken van een externe coach. De jongeren nemen
daarnaast deel aan alle aangeboden activiteiten maar daarnaast zijn er ook aanvullende
activiteiten zoals onderwijs, groepsgesprekken, theaterles, dansles en sport. De locatie
op Hoofdweg 51 wordt gebruikt voor de meeste van deze activiteiten.
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3. Financiën
Stichting The Lighthouse kent geen leden maar in de afgelopen jaren is er een vaste
groep betrokken die maandelijks of regelmatig een bijdrage geven en deelnemen aan
onze activiteiten. De deelnemers aan activiteiten staan vrij om te allen tijde een gift te
geven. De stichting heeft in geen enkel opzicht behoefte aan het genereren van winst. Als
er een positief resultaat is over een boekjaar, wordt dit geld ingezet om de huidige
activiteiten te verbeteren of uit te breiden.
De deelnemers van de activiteiten zoals de kerk of een conferentie, worden soms
gevraagd om bijdrage te geven. Bij een conferentie vanaf 150 bezoekers wordt vooraf
een bedrag van maximaal €25 gevraagd om deelname te garanderen en een deel van de
kosten af te dekken.

3.1

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

Onderstaande staat van baten en lasten geeft inzicht in de ontvangsten en bestedingen
van het jaar 2017 en 2018.

2018

2017

Bijdragen d.m.v. collectes en giften LH

79054

85249

Bijdragen huisvesting Familyhome

84132

72250

Totaal baten

163186

157499

Kantoorkosten

6227

7098

Huisvesting incl. keuken

28878

35802

Reis- en verblijfkosten

21729

22670

Sprekersvergoeding (gastsprekers)

10116

9997

Ondersteuning project buitenland

0

4497

Muziekinstallatie

1198

3034

Bankkosten

783

565

Huisvestingskosten Familyhome

81038

72054

Totaal lasten

149969

155717

Resultaat (baten - lasten)

13217

1782

Baten

Lasten
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