
Beleidsplan  van de Stichting Het Licht des Levens 
 
Inleiding: 
Dit beleidsplan is geschreven en gepubliceerd als onderdeel van de nieuwe regelgeving van de Belastingdienst, ingaande 1 
januari 2014, om te voldoen aan de eisen voor de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI). 
 
Naam en zetel: 
De stichting draagt de naam: Stichting Het Licht des Levens en heeft haar zetel in de gemeente Alphen aan den Rijn. Het 
kantooradres is: Dr. Lovinklaan 3, 2405 CM Alphen aan den Rijn. 
Het RSIN (fiscaal nummer) is: 8040.74.549. 
Kamer van Koophandel: 41165086. 
 
Bestuursleden: 
Ds. H.G. Koekkoek is voorzitter. 
Mevrouw M.E. Latumanuwy-Hukom is secretaris.  
Mevrouw G.J. van Gils-Onrust is penningmeester. 
De heer R.G.C. Koekkoek is bestuurslid. 
  
Beschrijving van de taakverdeling en bestuurdersverhoudingen 
binnen het bestuur: 
Ds. H.G. Koekkoek treedt op als voorzitter en uitvoerend bestuurder. Hij is redacteur van het tweemaandelijks blad „Het Licht 
des Levens” en schrijver van de boeken en brochures. Hij zorgt voor de verspreiding van het blad. Hij verzorgt de contacten 
met de vriendenkring en is het aanspreekpunt van de stichting. 
Mevrouw M.E. Latumanuwy-Hukom is bestuurlijk secretaris en tevens webmaster.  
Mevrouw G.J. van Gils-Onrust is penningmeester. 
De heer R.G.C. Koekkoek is bestuurslid. Hij werkt in praktische zin mee en verzorgt de omzetting van de literatuur in e-pub 
uitgaven.  
 
Strategie 
 Kernprincipes en uitgangspunten van de stichting: 
 Statutaire doelstelling: 
 
In artikel 2 lid 1 en 2 van de statuten wordt het doel van de stichting als volgt beschreven: 
1. De stichting heeft ten doel: 

a. het verspreiden van het Evangelie en het bevorderen van evangelisatiewerk. 
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of 

daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:  

a. het uitgeven en verspreiden of het doen uitgeven en verspreiden van boeken, brochures, traktaten, 
evangelisatie- en ander Bijbelstudiemateriaal,  

b. het uitgeven of het doen uitgeven van Bijbelcursussen, het geven van Bijbelonderricht, zowel bij inrichtingen 
van onderwijs als door middel van daartoe georganiseerde bijeenkomsten,  

 c. het verlenen van steun aan anderen, die hetzelfde doel beogen,  
d. het organiseren of het doen organiseren van evangelisatiecampagnes,  
e. het wekken van belangstelling voor evangelisatiewerk door het beleggen van huisbijeenkomsten, het uitgeven 

of het doen uitgeven van periodieken en andere geschriften, 
f. alle wettige middelen, die tot het bereiken van het doel toegepast zouden kunnen worden.  

 
Opmerking: In de praktijk verwezenlijkt de stichting haar doel bijna uitsluitend door het uitgeven en verspreiden van bijbelse 
studies en evangelisatiemateriaal. 
 
In bredere zin wordt het doel van de stichting als algemeen belang als volgt samengevat: 
a. De verkondiging van het evangelie en het bevorderen van evangelisatiewerk, zodat mensen God (beter) leren kennen, 

in een levende relatie met God komen en leren op een Bijbelse wijze vanuit hun geloof te leven, zodat zij een 
evenwichtig leven zullen hebben. 

b. De opbouw van gelovigen, zodat zij meer kennis krijgen van de Bijbel en van de boodschap van de Bijbel en daardoor 
weten, hoe zij in bepaalde situaties moeten handelen en beslissingen moeten nemen. 

c. Mensen helpen om een harmonieus, blij en gelukkig leven te hebben in vrede met God, met anderen en met zichzelf.  
d. Karaktervorming van mensen, waardoor zij vanuit de Bijbel opgevoed worden om goede, vredelievende mensen te 

zijn, die ontdekt hebben, dat zijzelf als mensen waardevol zijn, maar ook geleerd hebben de mensen om hen heen als 
waardevolle en te respecteren schepselen te bezien. 



e. Mensen helpen om Bijbelse antwoorden te vinden op levensvragen en levensproblemen. Hierbij valt te denken aan 
ethische zaken als relaties, verkering, huwelijk, seks, echtscheiding, hertrouwen, enz., en psychische ondersteuning bij 
zaken als onzekerheid, angst, depressie, zelfmoord, rouwverwerking, lichamelijke en psychische ziekten. 

Hierdoor dient de stichting het algemeen belang van deze mensen.  
 
Afwezigheid van winstoogmerk: 
Artikel 5 lid 5 beschrijft de afwezigheid van winstoogmerk: De bestuursleden genieten geen salaris voor hun werkzaamheden. 
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 
 
Bestemming liquidatiesaldo: 
Artikel 14 lid 5 beschrijft de vereffening na ontbinding van de stichting: 
Een eventueel batig saldo bij vereffening zal zoveel mogelijk worden aangewend overeenkomstig de doelstelling van de 
stichting. 
 
Missie: 
Bij het beschrijven van de missie van de stichting, staat de Bijbel centraal. De stichting wil de verspreiding van de boodschap 
van de Bijbel actief bevorderen en uitvoeren, evenals de bestudering van de Bijbel. De stichting wil duidelijk maken wie de 
Bijbelse Jezus is en was, en wat Hij kan betekenen voor mensen in onze tijd. 
 
Werkzaamheden van de stichting: 
Om deze missie uit te voeren, wordt periodiek informatie verstrekt, zowel in gedrukte vorm als via internet. Via de 
internetsite zijn Bijbelse studies te lezen en te beluisteren. De gedrukte uitgave, die eenmaal per twee maanden verschijnt, 
wordt „Het Licht des Levens” genoemd. De e-mailstudies over Bijbelse onderwerpen worden als regel eenmaal per twee 
weken gezonden aan hen die zich hierop geabonneerd hebben. Zowel het tweemaandelijks blad als de e-mailstudies worden 
gratis verstrekt. Daarnaast wordt op de internetsite, eveneens gratis, de nodige informatie verschaft over diverse belangrijke 
Bijbelse en ethische onderwerpen. Tevens wordt op beperkte schaal schriftelijk en telefonisch pastorale zorg besteed aan 
hen die vragen en/of problemen hebben. 
 
Beleid: 
Te verrichten werkzaamheden van de stichting:  
Een overzicht van de toekomstige projecten en investeringen door de stichting:  
Naast de reeds beschikbare studies, boeken en brochures is het de bedoeling, dat er steeds nieuwe studies verschijnen. 
Kenmerkend voor deze studies is dat ze Bijbelgetrouw zijn en dat ze, waar mogelijk en waar nodig, zich baseren op het 
geloofsleven van Israël zoals dit was in de tijd dat de Heer Jezus op aarde was. 
Ook zullen op de internetsite Bijbelse studies te lezen en te beluisteren blijven.  
 
Werving van gelden: 
De wijze waarop de stichting gelden werft: 
De stichting heeft een vriendenkring, die financieel bijdraagt op basis van vrijwilligheid. Deze vriendenkring wordt via het 
hiervoor genoemde blad „Het Licht des Levens” op de hoogte gehouden van de activiteiten en de behoeften van de stichting. 
De vriendenkring wordt opgeroepen om in ieder geval de kosten voor de verspreiding van het blad te vergoeden. 
 
Beschrijving van de wijze waarop over het vermogen van de stichting wordt beschikt: 
De Stichting streeft een levensbeschouwelijk doel na en niet een commercieel belang.  
 
a. Al het werk van de Stichting moet geschieden zonder het oogmerk van het maken van winst. 
b. De Stichting dient het algemeen belang en welzijn van hen, die met haar in contact komen. De Stichting mag geen 

commercieel belang dienen. De Stichting mag geen ander belang dienen, dan het algemeen belang van de mensen, 
die haar om hulp vragen. 

c. Er worden geen salarissen uitbetaald, noch aan bestuursleden, noch aan medewerkers. 
d. Om de uitgaven te kunnen dekken worden als regel slechts eenmaal per jaar (rond de jaarwisseling) de mensen die 

door ons bereikt worden, gevraagd het werk van de Stichting financieel te steunen. Als de donateurs met deze gift 
voldoende financiële steun geven om het werk voor het komende jaar weer financieel draaiende te houden, zal in de 
loop van het nieuwe jaar geen herhaalde steun gevraagd worden. Daarnaast worden spontaan giften van donateurs 
ontvangen. 

e. Voorzitter en penningmeester hebben beperkte financiële tekenbevoegdheid, zodat het onmogelijk is, dat een van 
beiden zich geld zal toe-eigenen. Dit is bij de ABN-AMRO Bank en bij de ING Bank bekend. Deze beperkte 
tekenbevoegdheid houdt in, dat voor bedragen hoger dan € 5.000,00 zowel de voorzitter als de penningmeester 
dienen te tekenen. Beiden houden toezicht, dat de ander deze grens niet overschrijdt. 

f. Het bestuur houdt toezicht op het financiële beleid, dus ook op inkomsten en uitgaven van de Stichting. Voorzitter en 
penningmeester houden samen toezicht, dat de uitgaven niet hoger zijn dan de liquide middelen van de Stichting. De 



penningmeester zorgt er voor, zoals in art. 11 van de Statuten bepaald is, dat er jaarlijks een balans en een staat van 
baten en lasten over het geëindigde boekjaar beschikbaar zijn voor het bestuur, zodat het bestuur deze kan 
vaststellen.  

g. De donaties dienen gebruikt te worden om het werk van de Stichting in stand te houden en alle kosten te betalen. 
 
Vermogen van de stichting:  
Het vermogen bestaat uit de liquide middelen, die deels op een lopende rekening, deels op een rentedragende rekening bij 

de bank staan. Daarnaast zijn er kantoormachines (PC, printer en kopieermachine) en Bijbelstudie materialen 
(drukwerk). Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de Stichting. Dit vermogen mag niet gebruikt worden 
voor het aankopen van effecten e.d., maar alleen bij de bank op een rentedragende rekening ondergebracht worden. 
Dit vermogen dient gebruikt te worden in tijden dat de donaties lager uitkomen dan de onkosten van de Stichting zijn. 

Het vermogen mag niet buitensporig zijn omdat het bijeengebracht is uit giften van donateurs. Het vermogen moet minimaal 
de omvang hebben die nodig is om de continuïteit niet in gevaar te brengen. 

Daadwerkelijk zijn alleen de voorzitter en de penningmeester gemachtigd uitgaven te doen. Hierbij geldt de bepaling, dat 
voorzitter en penningmeester een beperkte bevoegdheid hebben voor wat betreft de besteding hiervan. 

Zoals in de Statuten bepaald, wordt de administratie bijgehouden en wordt jaarlijks door voorzitter, secretaris en 
penningmeester aan het bestuur verslag uitgebracht. Hierdoor hebben de bestuursleden inzicht in de aard en de 
omvang van de kosten voor werving en beheer alsmede van andere door de Stichting gemaakte kosten. 

 
Beschrijving van de wijze van het vermogensbeheer van de stichting en afstemming daarvan met de doelstelling en het 

uitkeringsbeleid: 
Er wordt niet gestreefd naar het opbouwen van een vermogen. De gelden die op de bankrekening bij ABN en ING wachten 

om gebruikt te worden, worden zo veel mogelijk rentedragend gemaakt, met dien verstande, dat ze onmiddellijk 
opvraagbaar zijn voor gebruik. Ze worden dus niet op lange termijn vastgezet. 

 
Kostenstructuur van de stichting:  
Verhouding van de wervingskosten en de beheerskosten ten opzichte van de bestedingen: 
Wervingskosten en beheerskosten vormen slechts een klein onderdeel van de kosten van de stichting. Er worden bijna geen 

kosten gemaakt voor advertenties in bladen. De meeste reclame wordt ‘van mond tot mond’ gemaakt, terwijl via de 
zoekmachines op internet ook nieuwe contacten gemaakt worden. 

 
Beloning beleidsbepalers:  
Beleid wordt bepaald door de bestuurders, waarvoor zij geen beloning ontvangen. 
 
Beschrijving administratieve organisatie:  
De administratie wordt in Alphen aan den Rijn gevoerd door de voorzitter. Alle contacten lopen via zijn adres.  
Hij houdt een overzicht bij van de inkomsten en uitgaven via de rekening bij ABN en ING. 
De financiële administratie wordt gevoerd door de penningmeester. 
 
 



 

 
 
 
 
 



Staat van baten en lasten - Stichting HET LICHT DES LEVENS

€ € € €
BATEN
Bijbelcursus 0,00 0,00
Blad 0,00 0,00
Boeken 7.435,02 5.230,38
Overige 0,00 1.456,75
Rente 312,81 379,61
Giften 11.965,33 9.307,91

19.713,16 16.374,65
LASTEN
Bijbelcursus 0,00 0,00
Blad 9.533,46 10.022,97
Boeken 6.169,77 6.827,05
Overige 3.061,84 4.839,11
Bankkosten 269,70 372,62
Afschrijving kantoormachines 0,00 60,00

19.034,77 22.121,75

SALDO 678,39 -5.747,10

2015 2014



Balans - Stichting HET LICHT DES LEVENS

ACTIVA PASSIVA

€ € € € € € € €

Inventaris 1,00 1,00 Kapitaal 31.903,79 37.650,89
Kantoormachines 1,00 1,00 Saldo boekjaar 678,39 -5.747,10

2,00 2,00 32.582,18 31.903,79

Voorraad 14.970,80 15.046,55

Liquide middelen 17.609,38 16.855,24

TOTAAL 32.582,18 31.903,79 TOTAAL 32.582,18 31.903,79

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014



Balans - Stichting HET LICHT DES LEVENS

ACTIVA PASSIVA

€ € € € € € € €

Inventaris 1,00 1,00 Kapitaal 32.582,18 31.903,79
Kantoormachines 1,00 1,00 Saldo boekjaar -157,24 678,39

2,00 2,00 32.424,94 32.582,18

Voorraad 13.351,00 14.970,80

Liquide middelen 19.071,94 17.609,38

TOTAAL 32.424,94 32.582,18 TOTAAL 32.424,94 32.582,18

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015



Staat van baten en lasten - Stichting HET LICHT DES LEVENS

€ € € €
BATEN
Bijbelcursus 0,00 0,00
Blad 0,00 0,00
Boeken 6.716,78 7.435,02
Overige 621,23 0,00
Rente 20,80 312,81
Giften 15.142,22 11.965,33

22.501,03 19.713,16
LASTEN
Bijbelcursus 0,00 0,00
Blad 8.132,19 9.533,46
Boeken 8.707,28 6.169,77
Overige 4.001,04 3.061,84
Bankkosten 197,96 269,70
Voorraadmutatie 1.619,80 0,00

22.658,27 19.034,77

SALDO -157,24 678,39

2016 2015


