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1 Inleiding
Stichting GlobalRize Nederland stelt zicht ten doel wereldwijd christenen helpen te
groeien in hun geloof en kerken te helpen zich te vermenigvuldigen.
In dit beleidsplan leest u hoe de stichting dit doelt tracht te verwezenlijken en welk
beleid daarvoor gevoerd wordt.

2 Strategie
2.1 Kernprincipes van de stichting
De statutaire doelstelling van de stichting luidt:
a)
wereldwijd christenen te helpen groeien in hun geloof en kerken te helpen
zich te vermenigvuldigen;
b)
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
Stichting GlobalRize Nederland heeft geen winstoogmerk.
Het liquidatiesaldo (in geval van opheffing van de stichting) dient te worden besteed ten
behoeve van een door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aan te wijzen algemeen
nut beogende rechtspersoon met een gelijksoortige doelstelling.
Indien en voor zover een dergelijke aanwijzing niet heeft plaatsgehad, wordt door de
vereffenaar(s) een besluit genomen teneinde het batig saldo te besteden ten behoeve
van een algemeen nut beogende rechtspersoon met een gelijksoortige doelstelling.
Indien en voor zover een dergelijke aanwijzing evenmin door de vereffenaar(s) heeft
plaatsgehad of niet meer uitgevoerd kan worden, wordt op verzoek van de
vereffenaar(s) het batig saldo besteed overeenkomstig een door de kantonrechter of een
andere rechter binnen wiens rechtsgebied de zetel van de stichting is gelegen, te
bepalen algemeen nut beogende rechtspersoon met een gelijksoortige doelstelling.

3 Beleid
3.1 Werkzaamheden van de stichting
De activiteiten die plaatsvinden om dit doel te bereiken, zijn onder andere:
• Internetevangelisatie;
• Inrichten van digitale bibliotheken;
• Aanleggen en onderhouden van databases met informatie over kerken
wereldwijd;
• Verrichten van onderzoek naar kerkgroei en –krimp.
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3.2 Werving en beheer van gelden
Op dit moment wordt nog geen actief wervingsbeleid gevoerd. In de toekomst zal hier
naar alle waarschijnlijkheid meer op gericht worden.
Met het oog op risicospreiding zijn de gelden van de stichting verdeeld over twee
bankrekeningen. Dit betreft de volgende bankrekeningen:
NL03 RABO 0300 5646 86
NL57 ABNA 0608 2952 64
3.3 Vermogen van de stichting
Het actuele vermogen van de stichting is terug te vinden in de laatst gepubliceerde
jaarrekening. Deze is te vinden op de website www.globalrize.nl.
De stichting streeft na om een beperkt vermogen aan te houden en ontvangen gelden zo
veel mogelijk binnen hetzelfde boekjaar te besteden. Een batig saldo aan het einde van
een boekjaar kan worden toegevoegd aan de algemene reserves als dit saldo op korte
termijn nodig is om nieuwe activiteiten te ontplooien.
3.4 Bestedingsbeleid
De binnengekomen donaties worden zo slechts besteed om de doelstellingen van de
stichting te realiseren.
3.5 Beschikken over het vermogen van de stichting
De voorzitter en de penningmeester kunnen beschikken over het vermogen van de
stichting. Voor grote uitgaven is unanieme goedkeuring van het bestuur vereist.

4 Overige
4.1 Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen salaris of beloning voor hun werkzaamheden.
Bestuursleden kunnen eventueel aanspraak maken op een vergoeding van de gemaakte
kosten die voortvloeien uit de uitoefening van hun functie. Tot op heden is van deze
mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
4.2 Beschrijving administratieve organisatie
De administratie van de stichting wordt gevoerd door vrijwilliger dhr. H. Dickhof in
overleg met de penningmeester.
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4.3 Publicatie
Publicaties van de stichting, waaronder jaarrekeningen, achtergrondinformatie,
contactinformatie en bankrekeningnummers, zijn te vinden op de website van de
stichting, www.globalrize.nl.
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