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Inleiding 

 

Voor u treft u het beleidsplan van Stichting Face to Face Jongerenevents van 2017. De 

stichting is opgericht op 4 november 2016. Het komende jaar staat onder andere in het teken 

van het organisatorisch opzetten van onze stichting. In dit beleidsplan treft u veel 

doelstellingen aan.  

 

Dit document is een ANBI-beleidsplan en wordt op onze website gepubliceerd. Eind januari/ 

begin februari 2018 zal dit beleidsplan geactualiseerd worden met een financiële 

verantwoording over het jaar 2017. Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering 

van 30 januari 2017 en door alle leden goedgekeurd: 

 

 

 

 

 

  
Dhr. Sebastiaan Vogel 
 Voorzitter 

 
  
Dhr. Lauren van der Sar 
 Secretaris 

 
  
Dhr. Stefan de Wild Penningmeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De overige leden van het bestuur hebben ook hun goedkeuring gegeven: 
 

Mevr. Sanne Peters-Bel Lid 

Dhr. Dennis van den Bosch Lid 

Mevr. Ada Bax-van Herwaarden Lid 

Dhr. Bas Gravendeel Lid 

Mevr. Leanne Bart Lid 
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Strategie 

Statutaire doelstelling 

De doelstelling van stichting Face to Face Jongerenevents is opgenomen in artikel 3.1 van 

de statuten en luidt als volgt: ‘Het organiseren van interkerkelijke evenementen gericht op 
christelijke jongeren uit de regio Rijnmond. Zij worden geïnspireerd door muziek, sprekers en 

gebed.’ 

Afwezigheid van winstoogmerk 

Stichting Face to Face Jongerenevents heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 3.3 

van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst 

omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat Stichting Face to Face Jongerenevents de, 

met de activiteiten behaalde, opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling, zoals 

de resultaatrekening ook laat zien. 

Bestemming liquidatiesaldo 

Zoals blijkt uit artikel 16.6 van de statuten zal een batig liquiditeitssaldo worden besteed ten 

behoeve van een nationale of internationale ANBI-instelling met een soortgelijke doelstelling 

als de doelstelling van Stichting Face to Face Jongerenevents.  

Missie 

De missie van Stichting Face to Face Jongerenevents is als volgt geformuleerd:  

 

Stichting Face to Face Jongerenevents wil (christelijke) jongeren uit de regio Rijnmond 

inspireren door het organiseren van interkerkelijke evenementen vol muziek, een actuele 

boodschap en ruimte voor gesprek en gebed. 

Werkzaamheden van de stichting 

De voornaamste werktaak van de stichting is het organiseren van jongerenavonden. Dit 

doen wij vier keer per kalenderjaar. In de periode november 2016 tot november 2017 zijn de 

jongerenavonden op 26 november 2016, 25 februari 2017, 20 mei 2017 en 30 september 

2017 geweest. Daarna zal op 16 december 2017 ook nog een Face to Face jongerenavond 

worden georganiseerd. 

 

Activiteiten die horen bij de organisatie van een jongerenavond zijn: 

- Inhuur locatie 

- Inhuur spreker 

- Inhuur muziekgroep 

- Promotieactiviteiten 

- Uitvoeren activiteit 

- Financiële administratie 
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Beleid 

Te verrichten werkzaamheden van de stichting 

In 2017 stonden en staan de volgende activiteiten gepland: 

 

25 februari 2017 Face to Face avond (2) 

6 mei 2017 Concert Reyer 

20 mei 2017 Face to Face avond (3) 

30 september 2017 Face to Face avond (4) 

16 december 2017 Face to Face avond (5) 

 

Werving van gelden 

Zoals in artikel 4 van de statuten is te lezen ontvangen wij gelden van de volgende bronnen: 

- Contante collecte op activiteiten 

- Eenmalige giften ‘Vrienden van’ 
- Terugkomende giften ‘Vrienden van…’ 
- Subsidies 

 

Op onze activiteiten wordt aandacht besteedt aan de mogelijkheid om ‘Vriend van Face to 
Face’ te worden. Hiermee ondersteunen aanwezigen ons eenmalig of terugkomend met een 

bepaald geldbedrag per maand. Deze mogelijkheid wordt geïnd met een automatische 

incasso-opdracht. 

 

▪ Vriend van Face to Face 

Door de machtigingskaart in te vullen die op de avonden wordt uitgereikt of op de website 

staat vermeldt kunnen bezoekers of geïnteresseerden ons financieel steunen met een 

vrijwillige gift. Dit kan eenmalig of terugkomend. Wij geven aan dat dit bedrag bedoeld is om 

in de toekomst avonden mogelijkheid te maken. Het bedrag van de gift is door de debiteur 

zelf te bepalen. Wij hebben de machtigingskaart voorbedrukt met de bedragen van € 5, -,  
€ 7,50, -, € 10, -, € 15, - en € 25, -. Uiteraard is er ook een mogelijkheid zelf een bedrag te 

kiezen. Dit gekozen bedrag is de enige kostenpost voor de debiteur. 

 

▪ Tegenprestatie 

Er is geen afspraak over een tegenprestatie die wij als stichting leveren. Uiteraard is er wel 

de verwachting dat wij met de gift het geld besteden aan de organisatie van 

jongerenavonden. Dit maken wij transparant door het jaarverslag naar de giftgevers toe te 

sturen of te publiceren op onze website. Ook kunnen giftgevers op de hoogte blijven door op 

de machtigingskaart aan te geven dat ze onze nieuwsbrief willen ontvangen. 

 

Beschikken over het vermogen van de stichting 

Stichting Face to Face Jongerenevents heeft 3 leden in het bestuur met eigen 

verantwoordelijkheden: 

 

Dhr. S. (Sebastiaan) Vogel – Voorzitter 

Dhr. L. (Lauren) van der Sar – Secretaris 

Dhr. S. (Stefan) de Wild – Penningmeester 
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Alle beslissingen worden gezamenlijk (en in het bijzijn van de andere leden) genomen. 

Daarnaast is afgesproken dat de voorzitter zorg draagt voor alle financiële inkomsten en 

uitgaven. Elk kwartaal wordt in een ledenvergadering een financiële update besproken. Elk 

bestuurslid heeft wel toegang en machtiging om uit naam van de stichting op te treden als 

financieel verantwoordelijke. 

 

Elke twee weken komt het bestuur en haar leden bij elkaar om te vergaderen. Na elke 

activiteit (4 per jaar) wordt geëvalueerd over het verloop. Eénmaal per jaar (oktober 2017) 

wordt het hele jaar en de situatie van de stichting geëvalueerd. 

 

Vermogen van de instelling 

Na elke activiteit worden facturen die om een uitkering vragen verzameld door de voorzitter. 

Deze gaat na een correctheidscontrole over tot uitbetaling aan de crediteuren. Maandelijks 

worden onze debiteuren door middel van automatische incasso benaderd tot betaling van de 

afgesproken gift. 

 

Hieronder vindt u een cijfermatig overzicht, als voorbeeld voor de uitkeringen die vanuit een 

activiteit worden gedaan: 

 

 
 

 

Beheer 

Vermogen van de instelling 

Bij het overzicht op de volgende pagina moet opgemerkt worden dat de stichting in 

november 2016 is ontstaan. Hierdoor is dit overzicht ‘slechts’ op twee maanden gebaseerd. 
Ook waren er in 2016 hoge eenmalige opstartkosten.  

 

Het overzicht is bijgewerkt tot eind juli 2017. Hierdoor zijn er geen inkomsten en uitgaven 

opgenomen voor de tweede helft van 2017. In dat deel van het jaar vinden nog 2 activiteiten 

plaats. In 2017 zijn subsidies ontvangen die voor het hele jaar gebruikt moeten worden; 

daarom is een bedrag toegevoegd aan de reserves. 
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Kostenstructuur van de instelling 

Zoals in het overzicht op de vorige pagina is te zien, zijn de wervingskosten in verhouding 

met de beheerskosten. Dit komt omdat wij trachten niet meer geld te werven dan 

noodzakelijk voor de organisatie van de activiteiten die voortvloeien uit onze doelstelling. 

 

Wel hopen we in de toekomst de subsidies te kunnen vervangen door inkomsten vanuit 

giftgevers, bij voorkeur maandelijkse giftgevers. Zij zorgen dan voor een constante 

inkomstenbron. Zo lang het benodigde bedrag nog niet bij elkaar gebracht wordt door onze 

giftgevers zullen we proberen aanspraak te blijven maken op subsidies. 

 

Beloning beleidsbetalers  

Er is binnen onze organisatie geen beloning voor beleidsbepalers. 

Beschrijving administratieve organisatie 

De administratieve organisatie van de stichting wordt uitgevoerd door de voorzitter. De 

andere bestuursleden richten zich meer op de externe organisatie, afspraken en contracten. 

 

Iedere maand worden door middel van een tussenpersoon automatische incasso-opdrachten 

verstrekt aan onze giftgevers. Daarnaast wordt na elke activiteit een overzicht gemaakt van 

alle kosten en baten en worden overzichten bijgewerkt. 


