ANBI-STATUS STICHTING REGIOPASTOR

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Stichtingen met de ANBI-status mogen onbelast
giften en legaten ontvangen en schenken. Vanaf 1 januari 2014 zijn stichtingen met een ANBI-status
wettelijk verplicht om onderstaande gegevens te publiceren:

Naam van de instelling
Stichting Regiopastor (Jahweh passie kerken)

Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat?
Jahweh passie kerken Of stichting Regiopastor

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / Fiscaal nummer
00000

Postadres
Parallelweg 20-26

7941HH Meppel
Bezoekadres
Parallelweg 20-26

7941HH Meppel

Doelstelling Stichting Regiopastor

·

·

Bevorderen van de levensbeschouwelijke of religieuze relevantie van het christelijke geloof .

·

·

In stand houden van de Telefonische hulplijn .

Ervoor zorg te dragen dat de pastorale vrijheid worden vervuld.

Het Bevorderen van het geestelijke welzijn van allen, die in haar dienst zijn en van hen op wie
zij haar dienstverlening richt.

Stichting Regiopastor is in het leven geroepen als aanvulling op bestaande telefonische hulpdiensten.
Stichting Regiopastor heeft een lage drempel en biedt aan alle mensen een luisterend oor.
Regiopastor is er voor iedereen! Regiopastors is meer dan een telefonische hulplijn: Regiopastor is
een vriendin of vriend die er altijd voor je is…

Hoofdlijnen beleidsplan
De stichting Regiopastor onderscheidt zich duidelijk van alle andere {christelijke hulporganisaties} die
binnen de hulpverlening online aanwezig zijn wij hebben een team van counselors pastors en
professionals op het gebied van zielszorg die getrainde specialisten zijn De medewerkers hebben het
verlangen om vanuit een persoonlijke relatie met Jezus Christus het Goede Nieuws van Gods
Koninkrijk vorm te geven en door te geven. Vanuit dit verlangen wil de Regiopastor zoveel mogelijk
mensen bereiken en bouwen aan de samenleving. Wij presenteren geen kerk of religie maar de
liefde van God voor de mens.

Statutair vastgelegde bestuursfuncties
Voor de Stichting Regiopastor zijn dat een voorzitter en penningmeester .

Namen van de bestuurders
De namen van de bestuurders Hans Blaauw - Director – Uitvoerend directeur, Erna Blaauw
Hoolsema - Administrative direteur . Dr . Henderik jan van mourik – Regiomanager – Director,
pastor . willem Duijn – Regiomanager – Director .

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur bepaalt het beleid van , pastorale zorg onderwijs. De Raad van Bestuur voert
zijn (eind)verantwoordelijkheid uit onder toezicht van de Stichting regiopastor .

Beloningsbeleid
De statuten bevatten geen beloningsbeleid voor het bestuur. In praktijk wordt dit beleid bepaald
door de kaders van de stichting regiopastor

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
In het Balans zijn de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording van Regiopastor lezen.

Balans / verlies rekening stichting Regiopastor 31-12-2012
Activa
Vorderingen en overlopende activa

€ 00,0 € -0

Liquide middelen

€ 00,0

Totaal activa

€ 00,0 € -0

Passiva
Bestemmingsreserve

€ 00,0 € -0

Kortlopende verplichtingen

€ 1650 € - 1650

Totaal Passiva

€ 00.0 € - 0
Balans per 31 december 2013

2013 budget
Baten
Baten uit eigen fondsenwerving

€ 00,0

€ 00,00

Totaal baten

€ 00.0

€ 00,00

€ ,000

€ 8800.,00

Lasten
Bestedingen aan doelstelling
Kosten fondsenwervende organisatie

€00 -

€ -00

Totaal lasten

€ 8800,00

Resultaat

€ 00,9 € -

€ 8800,00

Toevoeging/ ontrekking aan:
Bestemmingsreserve

€ 00.0 € Totaal € 00,0 € -0

Grondslagen van waardering

Algemeen
De jaarrekening van de stichting is opgesteld conform richtlijn 650 “Fondsenwervende instellingen”
van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Grondslagen van waardering
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders
wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten
worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen
die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een
voorziening voor oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de vorderingen.

Reserves en fondsen
Het vermogen is gevormd uit overschotten van baten en lasten. De bestemmingsreserve bestaat uit
dat deel van het vermogen ter besteding aan het specifiek doel van “regiopastor”, namelijk de
Stichting Regiopastor

Verplichtingen
De kortlopende verplichtingen betreft de verplichting aan doelstelling en/of de verplichting inzake
het organiseren van het studie dag of evenement voor het volgende jaar.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Rekening houdend met de waarderingsgrondslagen wordt het resultaat bepaald als het verschil
tussen baten uit eigen fondsenwerving, verminderd met het totaal van de lasten. Tenzij anders
vermeld worden de baten en lasten verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.

Baten uit eigen fondsenwerving
Onder baten uit eigen fondsenwerving zijn verantwoord de baten uit donaties die de deelnemers aan
regiopastor bijeen hebben gebracht. Donaties worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking
hebben.

Bestedingen aan doelstelling
Onder bestedingen aan doelstelling zijn verantwoord alle donaties die door de deelnemers aan het
evenement zijn bijeengebracht en in het verslagjaar zijn doorgestort aan de doelstelling.

Kosten fondsenwervende organisatie
Onder kosten fondsenwervende organisatie zijn verantwoord alle operationele out-of-pocketkosten
die zijn gemaakt om het evenement te kunnen organiseren, alsmede de inschrijfgelden van de
deelnemers en de sponsorbedragen van naamsponsors. Het doel van de organisatie is om deze
kosten volledig te dekken vanuit de inschrijfgelden en sponsorbedragen van naamsponsoren.

Toelichting op de Balans

Het totaal aan liquide middelen (€ 0,00) staat op de algemene betaalrekening van
de stichting. Alle liquid
Toelichting op de Balans

Het totaal aan liquide middelen (€ 00,0) staat op de algemene betaalrekening van de stichting. Alle
liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting en
betreffen direct opeisbare vorderingen bij ING.

De bestemmingsreserve zorgt ervoor dat er voldoende liquide middelen beschikbaar zijn om direct
na het evenement te kunnen starten met de organisatie voor het opvolgende jaar. Zodra voldoende
donatiegelden voor het nieuwe jaar zijn ontvangen, wordt de bestemmingsreserve uitgekeerd aan
de doelstelling.

31-12-2013
Activa
Nog te ontvangen inschrijf en sponsorgelden

€ 00,00 € -0

Overige vorderingen

€ -0

Totaal vlottende activa

€ 00,0 € -0

€ -0

Liquide middelen
Kas

€ - 00, € -0,

ING

€ 0.00 € -0

Totaal Liquide middelen

€ 00,0 € -0
Vlottende activa per 31 december 2013

31-12-2013
Bestemmingsreserve
Stand begin boekjaar

€ -0 € -0

Mutatie: resultaatverdeling

€ 0.00

Stand einde boekjaar

€ 0.00 € -0.00

Reserves per 31 december 2014
31-12-2013
Vooruit ontvangen donaties 2014

€ 00.0, € -00.0

Vooruit ontvangen inschrijfgelden 2014

€ 0,00

€ -0,00

Totaal kortlopende schulden

€ 1650

€ - 1650

Toelichting op de staat van baten en lasten

2014 budget

Besteding aan doelstelling / Stichting regiopastor

€ 0,00

€ 0,00

Internet/ telefoon kosten hulpverleners / Stichting regiopastor

€ 8800,00

Kosten fondsenwervende organisatie
Personeelskosten

€ 0,00

€ 0,00

Publiciteit en communicatie

€ 484,68

€ 484,00

Kosten organisatie studie

€ 227,00

€ 227,00

Transactiekosten

€ 100,00

€ 100,00

Overige kosten

€ 28,99 € -

Donatie gelden en sponsorbedragen

€ -545,00

€ -545,00

Totaal kosten fondsenwervende organisatie

€ 0,00

€ 0,00

Totaal lasten organisatie

€ 00,00

€ 9611,00

Totaal hebben we een formeel een tekort van

- € 9066,00

De Stichting REGIOPASTOR is een niet-gesubsidieerde instelling.

totaal € 0,000

Door uw financiële bijdrage of donatie kunnen wij gratis hulp verlenen voor uzelf of uw medemens.
Misschien wel voor iemand die u kent of uit uw eigen familiekring. Veilig doneren! Hieronder kunt
een keuze maken uit bedragen die u aan ons kunt doneren. Door eenvoudig met uw linkerrmuisknop
op de afbeelding van het bedrag te klikken wordt u naar het online, beveiligd donatie systeem
gebracht.
KIES HIER UW BEDRAG VOOR UW DONATIE

http://www.regiopastor.nl/donatie/

