Beleidsplan Stichting Gabriel
Gegevens
Stichting Gabriёl
Zielhorsterweg 71
3813 ZX Amersfoort

Algemene omschrijving
Op 9 juli 2007 is Stichting Gabriёl opgericht. De stichting heeft als doel het verlenen van
financiële ondersteuning aan en sponsoring van goede doelen en ideële projecten, in binnen- en
buitenland, die het evangelie van Jezus Christus in woord en daad bevorderen.

Geldmiddelen
De financiële middelen die Stichting Gabriёl heeft om genoemde ondersteuning te bieden, zijn
voornamelijk afkomstig van:
• een deel van de inkomsten van Gabriёl Financiele Bescherming, een christelijk, financieel en
onafhankelijk adviesbureau dat haar klanten voorziet van een professioneel advies op het
gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen,
• donaties,
• subsidies en sponsorgelden,
• verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift,
• inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en
de exploitatie van haar bezittingen
• overige baten.
Sinds 1 januari 2008 is Stichting Gabriel door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut
Beogende Instelling. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan
een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Bestuur
De verdeling van de giften wordt beheerd door Stichting Gabriёl.
Het stichtingbestuur bestaat uit:
Andries Knevel (presentator Evangelische Omroep),
Joop Gankema (oud-directeur Stichting Opwekking), voorzitter
Gerald Troost (gospelartiest)
Paulien Vervoorn (trainingsbureau Geloofwaardig Spreken)
Natasja Naron (directeur Gabriël Financiële Bescherming), secretaris/penningmeester

Aandragen van doelen
Ideële doelen of projecten kunnen worden aangedragen door klanten van het eerder genoemde
Gabriёl Financiёle Bescherming of door bestuursleden van stichting Gabriёl.
De doelen of projecten moeten aan bepaalde criteria voldoen.
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Criteria voor beoordeling van goede doelen/projecten
1. De projecten kunnen zowel organisaties als personen zijn.
2. Een christelijk doel heeft sterk de voorkeur boven een seculier project. Het is een eis dat
een project de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus in woord en/of daad
moet bevorderen, zoals ook is vastgelegd in artikel 2 van de statuten.
3. Het heeft de voorkeur dat een project minimaal twee jaar bewezen heeft goed te
functioneren en het project dient een transparant bestuur te hebben.
4. Activiteiten op het gebied van evangelisatie en zending, in combinatie met
maatschappelijk nut hebben de voorkeur.
5. Getracht zal worden de gelden te verdelen over verschillende doelen. In principe is het
maximum per doel daarom ook 5.000 euro.
6. De voorkeur gaat uit naar ondersteuning van goede doelen die gerichte projecten hebben.
7. Wanneer bestaande organisaties de giften van Stichting Gabriёl willen gebruiken voor
overheadkosten wordt dat niet toegejuicht. We zijn van mening dat de bedrijfsvoering van
dergelijke organisaties op orde moet zijn, waardoor overheadkosten zelf gedragen kunnen
worden.
8. Verzoeken van nieuwe en onbekende doelen zullen eerst worden gevraagd om
aanlevering van een algemene omschrijving, wat ze concreet met het aan ons gevraagde
sponsorbedrag willen doen, wat ze zelf al hebben gedaan ter financiering van het project,
het meest recente jaarverslag, het 1e blad van de statuten en indien aanwezig het websiteadres.
9. Alleen doelen die zijn aangedragen door bestuursleden van Stichting Gabriël of klanten
van Gabriël Financiële Bescherming zullen in behandeling worden genomen.
10. De doelen waaraan geld gedoneerd is, zullen wij verzoeken een ontvangstbevestiging te
sturen en een (kort) verslag wat ermee gedaan is.
11. Kleinere doelen hebben de voorkeur boven doelen die, door hun bekendheid, al veel geld
krijgen. Voor kleinere projecten van grote organisaties wordt maximaal 20 % van het
beschikbare bedrag aan deze projecten te geven.
12. De keuze of een doel wordt ondersteund en voor welk bedrag, wordt bepaald door de
meerderheid van de stemmen van de bestuursleden.
13. Het is het verlangen na iedere vergadering minimaal 5.000 euro te bewaren om weg te
kunnen geven als een urgent en bijzonder doel zich voor doet. Als een van de
bestuursleden een aan te raden urgent doel heeft, kan hij het doel met omschrijving en
een voorstel omtrent het te doneren bedrag, e-mailen naar de overige bestuursleden.
Indien de meerderheid van de bestuursleden deze e-mail positief beantwoordt, zal de
penningmeester direct geld overmaken naar dit doel.
14. Om ruimte te creëren voor nieuwe doelen is er de voorkeur om een pauze in te lassen
als een doel al twee jaar achter elkaar een gift heeft ontvangen.

Vergaderingen bestuur Stichting Gabriel
Het bestuur van Stichting Gabriёl streeft er naar minstens eenmaal per jaar bij elkaar te komen en
anders zo dikwijls als de voorzitter of 2 of meer andere bestuursleden dit gewenst achten.
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Goedgekeurde doelen/projecten
Wanneer een doel door het bestuur van Stichting Gabriёl is goedgekeurd, zal een gift
overgemaakt worden op het rekeningnummer van de betreffende organisatie of project. Op de
website van Gabriёl Financiёle Bescherming (www.gabrielfinancielebescherming.nl) wordt
vermeld welke organisatie of welk project een geldbedrag heeft ontvangen, zodat de aandragers
van het doel op de hoogte kunnen zijn.

Financiële administratie
Het bestuur van de stichting zorgt jaarlijks voor een financieel jaarverslag. Dit jaarverslag is een
weergave van de inkomsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar en het vermogen per
ultimo. Dit verslag moet binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de stichting door
het bestuur zijn vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de begroting voor het dan lopende jaar.
Controle van de jaarstukken gebeurt in beginsel door Van Voren Accountants, Hoogstraat 3 4515
AP IJzendijke tel: 0117-302874 Fax: 0117- 302954

3

