
Beleidsplan Stichting Bridging Nations and Persons Nederland 

De naam is Stichting Bridging Nations and Persons Nederland.  

Het RSIN nummer is 8600.63.045 

Het postadres is Prins Hendriklaan 10 A 

3701 CM Zeist 

E mail adres  info@bridging-nations.org 

Adres website   www.bridging-nations.org 

KvK nummer 7488 8404 

De Stichting Bridging Nations and Persons Nederland is opgericht op 20 mei 2019 te Zeist bij Notaris 

Kool.  

De Stichting Bridging Nations and Persons Nederland is opgericht ter realisatie van haar doelstelling 

en om samenwerking met andere stichtingen mogelijk te maken met een soortgelijke doelstelling. 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen. 

 A.C. van Alphen, voorzitter 

 C. Randewijk, secretaris 

 P.J. Keijmel, penningmeester 

Het bestuur is eindverantwoordelijk ten aanzien van het te voeren beleid van de Stichting.  

Het bestuur keurt de jaarplannen (inclusief het budget), de jaarrekening en het jaarverslag goed en 

ook de af te leggen verantwoording. 

Binnen de goedgekeurde jaarplannen is of wordt een bestuurslid mandaat gegeven tot 

handelingsvrijheid met achteraf verantwoordingsplicht. 

Missie/Visie 

De Stichting Bridging Nations Nederland draagt vanuit haar doelstelling bij aan de ontwikkeling van 

mensen vanuit een christelijke holistische mensvisie. 

Zij doet dit in verbondenheid met de Association Bridging Nations (Zwitserland). 

De Stichting ziet als haar grootste opdracht: onderwijs alle volken, zoals verwoord in Mattheus 28:19. 

Doelstelling 

De stichting ondersteunt personen of mensen en organisaties die zich inzetten voor de grote 

opdracht; “Onderwijs alle volken “ 

De stichting verwezenlijkt haar doel vanuit een Christelijke holistische mensvisie. 

Taken 

De stichting begunstigt christelijk Bijbelgetrouw onderwijs wereldwijd op alle niveau’s 

De stichting ondersteunt christenen en christelijke organisaties die het doel van de stichting kunnen 

bevorderen en uitdragen. 
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De stichting bevordert de dialoog , het delen van ideeën en culturele uitwisseling vanuit haar 

mensvisie 

De stichting kan daartoe in samenwerking met anderen trainingen, conferenties  en evenementen 

organiseren 

De stichting stimuleert wederzijdse hulp door samenwerking van organisaties en kan projecten 

ondersteunen of starten iom de doelstelling in verschillende landen 

Middelen 

De stichting wil haar middelen als volgt verwerven; 

 Gezamenlijke deelname en verdeling van de revenuen van de recent opgerichte 

kringloopwinkel Het Goede Doel Zeist 

 Donaties en Giften 

 Erflatingen 

 En andere soortgelijke zaken  

Aanvragen tot ondersteuning 

Aanvragen tot ondersteuning worden beoordeeld en wel of niet toegekend, de beslissing 

hieromtrent is volledig aan het bestuur. 

De Stichting heeft nog geen middelen.  

In deze startfase wordt eerst aandacht gegeven aan het verwerven van middelen.  

Naar gelang de stichting middelen ontvangt, zal de procedure voor de aanvragen tot ondersteuning 

worden ontwikkeld.  

Beleid. 

De Stichting is opgericht en verkeert in de startfase. 

Dit houdt met name in het verkrijgen van de ANBI-status en al wat daartoe noodzakelijk is. 

De Stichting participeert actief in de Stichting Kringloopwinkel Het Goede Doel Zeist als een van de 

drie participanten. 

In de loop van 2019 zal een procedure/reglement tot aanvraag van ondersteuning van de Stichting 

worden opgesteld. 

Eind 2019 zal het jaarplan voor 2020 opgesteld worden inclusief de financiële paragraaf. 

Organisatie. 

De organisatie is beperkt tot het bestuur c.q. bestuursleden met uitvoerende taken. 

De winkel wordt gedaan door vrijwilligers.   

De Stichting heeft geen medewerkers in dienst, waardoor de overheadkosten worden beperkt. 

Kosten zullen alleen vergoed worden op basis van werkelijk gemaakte reis- of onkosten. 

Het bestuur is onbezoldigd en bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. 



Dit beleidsplan is opgesteld op 18 juli 2019.  


