Stichting Therapeia
Beleidsplan

1. Inleiding
In het onderstaande beleidsplan legt het bestuur van Stichting Therapeia het actuele beleid vast. Dit
beleidsplan is opgesteld na de oprichting van de stichting, op tweeduizend zeventien door mr. Arjen
Jacob Fanoy met plaats van vestiging De Ronde Venen en goedgekeurd door het bestuur. Indien
nodig zal het beleidsplan jaarlijks aangepast worden. Eind 2017 zal in een bestuursvergadering
geëvalueerd worden of het nodig is om het beleidsplan aan te passen. Omdat de stichting verkeert in
een oprichting en een opstartfase, zijn er geen cijfers van voorgaande jaren.

2. Strategie
2.1 Kernprincipes en uitgangspunten van de stichting
Statutaire doelstelling
De kernprincipes en uitgangspunten van Stichting Therapeia zijn verwoord in de doelstelling, vermeld
in artikel twee van de statuten, deze luiden als volgt:
1. De stichting stelt zich ten doel:
a. het zichtbaar maken van het Koninkrijk van God op aarde;
b. het verspreiden van Gods woord met de bijbel als uitgangspunt;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Tot dit doel behoort niet het
doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van
de stichting.
2. De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang en beoogt niet het maken
van winst.
3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a.
b.
c.
d.

Het toerusten van mensen met de principes van het koninkrijk van God.
Het bieden van onderdak voor mensen die een periode van rust nodig hebben.
Raadgeven aan mensen in het nemen van juiste beslissingen.
Echtparen of alleenstaande ouders toerusten voor de opvoeding en raadgeven in de
opvoeding.
e. Het toerusten van mensen om te leven overeenkomstig de principes uit de bijbel.
f. Het organiseren van studie avonden of weekenden voor grotere groepen op het
gebied van persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling en voor de opvoeding van
kinderen.
g. Het tijdelijk uitvoeren of doen uitvoeren van praktische zaken die het herstel van
cliënten kunnen bevorderen.

D.m.v. van deze doelstelling, en de daarbij behorende activiteiten, willen wij de samenleving dienen
en positief beïnvloeden. Wij geloven dat deze activiteiten een positieve invloed hebben op
mensenlevens waardoor zij tot persoonlijk herstel komen en zodoende beter gaan functioneren en
tot hun betstemming komen. Met deze doelstelling en activiteiten beogen wij het algemene belang
te dienen.

2.2 Afwezigheid van winstoogmerk
Stichting Therapeia heeft geen winstoogmerk.
De stichting zal de door haar ontvangen inkomsten, gebruiken om activiteiten te ontplooien of
andere organisaties te ondersteunen, die bijdragen om de doelstelling van de stichting te
verwezenlijken.
Het bestuur ontvangt geen beloning voor de werkzaamheden die betrekking hebben op het besturen
van de stichting.

2.3 Bestemming liquidatiesaldo
In artikel 12 lid 2 van de statuten staat dat bij ontbinding van de stichting het batig saldo wordt
besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling. In een dergelijk geval zal het batig
saldo geschonken worden aan Andrew Wommack Ministries Nederland, gevestigd in Naarden en
geregistreerd bij de KvK onder nummer 34384289.

3. Beleid
3.1 Te verrichten werkzaamheden van Stichting Therapeia
De stichting verricht de volgende werkzaamheden/activiteiten:
ü Stichting Therapeia geeft onderdak voor een korte periode aan mensen, echtparen en
ü
ü
ü

ü

gezinnen.
Stichting Therapeia belegd studie dagen –avonden en weekenden.
Stichting Therapeia geeft onderwijs vanuit Gods woord aan mensen, echtparen en gezinnen
Stichting Therapeia geeft raad aan mensen, echtparen en gezinnen.
Stichting Therapeia bevordert de persoonlijke groei van mensen, echtparen en gezinnen
door middel van bemoediging, gebed en gesprekken met als uitgangspunt, Gods woord.

3.2 Werving en beheer van gelden
Stichting Therapeia werft geen gelden ten behoeve van de doelstelling.
ü Stichting Therapeia ontvangt losse giften en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten

van rechtspersonen en individuen.
ü Stichting Therapeia ontvangt verblijfsvergoedingen en opbrengsten van studies en seminars.
Het beheer van de verkregen inkomsten vindt als volgt plaats:
Stichting Therapeia werkt met een jaarbegroting en -rekening die door de penningmeester zijn
opgesteld en door een extern deskundige worden beoordeeld. De extern deskundige doet hier
verslag van aan het bestuur waarna de jaarstukken worden vastgesteld door het bestuur.
Binnen deze goedgekeurde begroting is het bestuur zelfstandig bevoegd om de gelden te beheren.
De beheerskosten worden zo laag mogelijk gehouden.

De stichting streeft ernaar om de beheerskosten niet meer te laten bedragen dan 2 % van alle
ontvangen bedragen in een jaar.

3.3 Vermogen van Stichting Therapeia
Stichting Therapeia besteed haar vermogen in overeenstemming met de statutaire doelstelling. De
stichting houdt geen vermogen aan zonder daar een bepaalde bestemming aan te geven, of meer
vermogen dan redelijkerwijs nodig voor de continuïteit van de Stichting. Stichting Therapeia houdt
vermogen aan voor geplande activiteiten, alsmede voor voorziene werkzaamheden. Tevens houdt de
Stichting vermogen aan dat wordt gereserveerd voor de aanschaf van activa benodigd voor geplande
activiteiten. In de administratie vermelden wij wat het doel van het vermogen is dat wordt
aangehouden en geven wij een motivering betreffende dit doel.

3.4 Bestedingsbeleid
Stichting Therapeia hanteert het volgende beleid betreffend de besteding van de inkomsten:
ü 10 procent van de inkomsten gaat naar stichtingen of ministries die werkzaam zijn in, en
bouwen aan het koninkrijk van God.
ü De doelstelling zoals vastgelegd in de statuten in artikel 2.1 – 2.3 van stichting Therapeia.

3.5 Beschikken over het vermogen van de instelling
Geen enkele (rechts)persoon heeft doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting. Aldus kan
geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de Stichting als ware het eigen
vermogen.

4. Overige
4.1 Beloningsbeleid
Stichting Therapeia hanteert het volgende beleid betreffende beloningen:
ü Bestuursleden van stichting Therapeia ontvangen conform de bepalingen in artikel 4.6 uit de
statuten voor de door hen in hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen beloning.
Bestuursleden hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun
functie gemaakte kosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld.
ü Personeel, werkzaam binnen de stichting Therapeia wordt beloond volgens maatstaven die
maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut
beogende instellingen. De hoogte van de beloning is afhankelijk van leeftijd, ervaring, functie
en opleiding. Op basis van deze eigenschappen wordt de hoogte van de beloning bepaald.
Vooralsnog is er geen personeel werkzaam binnen de stichting.
ü Stagiaires ontvangen, naast eventuele kost en inwoning (indien nodig), een passende
beloning voor hun stage periode.

4.2 Beschrijving administratie organisatie

De administratie van de stichting wordt gevoerd door het bestuur van de stichting i.c.m. de heer R.C.
Bal. De begroting en jaarrekening van de stichting wordt opgesteld door de penningmeester van de
stichting en gecontroleerd door een externe deskundige.
De begroting en jaarrekening van de stichting wordt vastgesteld door het bestuur, na controle en
verslag van de bevindingen door de externe deskundige.

4.3 Publicatieplicht
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website, momenteel bevinden wij
ons in een opstartfase waardoor er geen cijfers van vorige jaren zijn. Website:
www.stichtingtherapeia.nl

5. Bestuur
Het bestuur van Stichting Therapeia bestaat uit:
ü Voorzitter: De heer Rudolf Cornelis Bal, geboren op twintig januari negentienhonderd

zesenzestig te Rotterdam, wonende te 5305CS Zuilichem, Poortwegje 23, Nederlands
paspoort nummer NP622F5K2, gehuwd in gemeenschap van goederen.

ü Secretaris: De heer Antonius Arnoldus Maria Maas, geboren op zes november

negentienhonderd zestig te Oisterwijk, wonende te 4264ST Veen, Willem de Zwijgerstraat
25, Nederlands paspoort nummer NXR1H78H9, gehuwd onder huwelijkse voorwaarden.

ü Penningmeester: Mevr. Jacoba Bal van Hattum, geboren op twee februari negentienhonderd

eenennegentig te Nieuw-Beijerland, wonende te 4268GG Meeuwen, Dorpstraat 93,
Nederlands paspoort nummer NTRRB2H11, gehuwd in gemeenschap van goederen.

