
Beleidsplan BN 

Doelen 

BN heeft statutair als doel (het ondersteunen van) de verlening van christelijk Bijbelgetrouw 

onderwijs in de meest ruime zin van het woord. 

Dit betekent dat BN een missionaire focus heeft: onderwijs alle volken. In de meest ruime zin 

betekent dat BN de gehele mens op het oog heeft en daarmee ook andere dan geestelijke noden. 

Missionair, pastoraal en diaconaal, in die volgorde én met elkaar verbonden. Het bestuur zet de 

verworven middelen op die wijze in, en stelt ook op die wijze prioriteiten. 

BN ondersteunt (financieel) christenen en christelijke organisaties die het doel van de stichting 

kunnen bevorderen en uitdragen. 

Middelen 

BN is één van de oprichters van stichting Kringloop het goede doel. BN verkrijgt met regelmaat 

gelden van deze stichting. Daarnaast kan BN een beroep doen op (vermogens)stichtingen om 

projecten mogelijk te maken. BN financiert projectaanvragen in de eerste plaats uit haar eigen 

middelen en beziet vervolgens of projecten die zij niet zelf kan financieren, door het aantrekken van 

middelen van andere stichtingen mogelijk is. 

Projecten 

BN nodigt uit tot / ontvangt projectaanvragen van derden die door het bestuur beoordeeld worden 

op passendheid. Hierbij laat het bestuur zich leiden door de statutaire beschrijving zoals kort 

uitgewerkt onder Doelen.  

Het bestuur legt niet op voorhand beperkingen op in het aangaan van projecten qua regio’s en / of 

inhoudelijke ondersteuningen.  

Het bestuur streeft gelet op de impact die zij beoogt naar orde grootte maximaal 10 projecten per 

jaar. Een individueel project kan maximaal 25% van het geschatte jaarbudget van BN ontvangen. Eén 

aanvrager kan met meerdere projecten per jaar ten hoogste 49% van het geschatte jaarbudget van 

BN ontvangen.  

De aanvragen van aan bestuursleden verwante aanvragers worden door de overige 2 bestuursleden 

inhoudelijk beoordeeld, waarna de mening van het derde bestuurslid wordt gevraagd. Het bestuur is 

- ook in meer algemene zin - alert op de schijn van belangenverstrengeling  

Het bestuur beziet samenwerking / uitvoering met andere verwante stichtingen om de impact van 

haar inzet te vergroten positief.  

Per project besluit het bestuur op de aanvragen en koppelt haar beslissing terug aan de aanvragers.  

Bij meerjarige projecten spreekt het bestuur haar intentie tot financiering van het geheel uit en 

neemt zij in beginsel per jaar een besluit tot feitelijke toekenning. Dit op basis van tussentijdse 

voortgangsverslagen. 

De laatste 10% van door BN toegezegde middelen wordt beschikbaar gesteld bij het ontvangen van 

een (voorlopig) eindverslag van het project. 

 

 



Vermogen en beleggingsbeleid 

BN heeft geen vermogensdoelstelling anders dan het aanhouden van een werkkapitaalbuffer. Dat 

betekent dat BN per jaar 80 – 100% van de ontvangen bijdragen beschikbaar heeft om in te zetten.  

Gelet op deze werkwijze heeft BN geen beleggingsbeleid geformuleerd en houdt zij haar middelen in 

liquide vorm aan.  

Vaststelling beleidsplan 

Dit beleidsplan is in de huidige vorm vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 november 2022. 

Jaarlijks vindt evaluatie en waar nodig aanpassing plaats.  
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