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DOEL VAN DE STICHTING
●
●
●

Het organiseren, stimuleren en faciliteren van gebed en aanbidding
Het geven van trainingen, in de gemeente Den Haag en omstreken, in overeenstemming met
de visie zoals vastgesteld door het Justice House of Prayer.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

In onze overtuiging is het de bedoeling dat elke christen en elke kerkelijke gemeente groeit in de relatie
die we met onze Heer Jezus mogen hebben. Dat we ernaar toe groeien Hem gelijk te zijn, waardoor de
mensen om ons heen Hem in ons zullen herkennen. In onze beleving is “gebed” in de eerste plaats het
onderhouden en doen groeien van deze relatie, zowel voor onszelf als voor de mensen om ons heen.
Het beleid voor 2018 en verder is:
● Verdere uitbouwen van uren die gevuld worden om te bidden en aanbidden
● Aanbieden van Trainingen
● Organiseren conferenties
● Samenwerken met lokale kerken en organisaties
Het Huis van Gebed moet een plek zijn waar alle christenen zich thuis kunnen voelen. Een plek van
verbinding over kerkmuren heen. Ieder die de Here Jezus van harte liefheeft is welkom.

HOE BEREIKEN WIJ ONS DOEL?
●
●
●

door het organiseren van gebeds- en aanbiddingssamenkomsten;
door het trainen en onderwijzen van mensen op het gebied van geloof en gebed;
en al hetgeen met dat alles verband houdt in de ruimste zin van het woord.We willen dit doel
bereiken door diverse activiteiten die op gebed gericht zijn, onder andere:
●
●
●
●
●

het doen van voorbede met en voor verschillende groepen met diverse onderwerpen;
individueel bidden in een gezamenlijke setting;
het ontvangen/geven van persoonlijk voorbede;
het organiseren we gebedsbijeenkomsten. Op dit moment doen we dit een paar keer in
de week. We streven er naar om dit de komende tijd/jaren uit te kunnen breiden. Zowel
wat betreft tijden als doelgroepen.
het geven van trainingen. We willen beginnen met een aantal keer per jaar, maar we
verlangen ernaar dit een structureel karakter te geven.

CONCRETE PROJECTEN
Op dit moment lopen de onderstaande projecten:
●
●
●
●
●

Worshipavonden
Netwerkbijeenkomsten
All-in Christ Training ter toerusting
Diverse gebedsbijeenkomsten i.s.m. diverse groepen
Ketting van gebed: prayforthehague.nl
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FINANCIËLE VERANTWOORDING
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van
de stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en
lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, indien het bestuur dit besluit
vergezelt van een rapport van een deskundige, binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar aan het
bestuur worden aangeboden. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. Behoudens
bijzondere omstandigheden wordt bij de vaststelling van de jaarstukken door het bestuur aan de
penningmeester decharge verleend.
Tijdens de eerstvolgende algemene vergadering wordt een kascontrolecommissie ingesteld, welke
vanaf aanstelling een jaarlijkse kascontrole doet. De uitkomsten van de daaropvolgende controles
worden medegedeeld tijdens de daaropvolgende algemene vergadering.

BELONING BESTUURDERS
Bestuur: Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben
gemaakt voor de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden.
Personeel: Zodra er sprake zal zijn van personeel zal een salarisreglement worden gemaakt met als
richtlijn cao Sociaal Werk. Op dit moment is hiervan nog geen sprake.

FONDSENWERVING
We zijn een stichting zonder winstoogmerk en houden de kosten zo laag mogelijk. Bestuursleden en
coördinatoren doen het werk vrijwillig en krijgen indien van toepassing alleen een onkostenvergoeding.
Door middel van collecten, fondsenwerf-brieven (bijv. naar de kerken in Den Haag e.o.), het bekend
maken op de website e.d., verwachten we voldoende middelen binnen te krijgen om de lopende kosten
te kunnen betalen.

VERMOGENSBEHEER
Uit de financiële administratie blijkt een adequate administratie van de ons toevertrouwde middelen. Elk
jaar wordt een begroting en een jaarrekening gemaakt.
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