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Inleiding:
Dit is het beleidsplan van Stichting Bron Lachai Roi voor 2020-2022. De stichting is notarieel opgericht
in 2015 en statutair gevestigd te Amersfoort. De inschrijving in het handelsregister is geschied bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 64610543. In dit plan is omschreven waar Stichting Bron
Lachai Roi voor staat, waar de stichting naar streeft en hoe de stichting haar doelstelling wil
realiseren. Het beleidsplan zal indien nodig jaarlijks worden aangepast.

Gegevens:
Adres
: Klavermeen 34, 3844 PS HARDERWIJK
Email
: bronlachairoi@gmail.com
Website
: www.lachairoi.nl
Sociale media : twitter: @bronlachairoi, facebook.com/bronlachairoi, instagram @bronlachairoi
KvK
: 64610543
RSIN
: 855742793
Bankrekeningnr. : NL 74 TRIO 0391 0691 44, Triodosbank
Bestuursleden : De heer J. Wendt (voorzitter), mevrouw B.M. Martens (secretaris),
de heer R.E.A. van Herwijnen (penningmeester).

Doelstelling:
De doelstelling zoals in de statuten is verwoordt luidt als volgt:
Met het verspreiden van het Evangelie in het algemeen en Gods liefde voor ieder in het
bijzonder een bijdrage leveren aan het geestelijk, maatschappelijk, psychisch en/of sociaal
welzijn van mensen. En voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt,
daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Met deze doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.
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Uitwerking doelstelling:
De doelstelling willen we verwezenlijken op de volgende manier(en):
- Het doen stichten en in standhouden van één of meer gemeenschapshuizen waar mensen die uit
balans zijn kunnen verblijven om te komen tot rust, bezinning en herstel.
- Het verlenen van hulp aan mensen in nood gericht op verbetering van hun levenssituatie.
- Het ontplooien van pastorale en/diaconale en/of missionaire activiteiten om mensen te helpen hun
identiteit in Christus te ontdekken en te versterken.
- En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

We willen mensen de ruimte geven voor levens-/zingevingsvragen als:
-

Wie ben ik?
Waar kom ik vandaan?
Waar ga ik naartoe?
Wie is God (voor mij)?

Gemeenschapshuis:
Een ieder die verlangt naar een gezond zelfbeeld en een waardevolle eigen bijdrage in gezin,
gemeenschap en samenleving is welkom. Iedereen die tot rust wil komen, een pas op de plaats wil
maken, afstand wil nemen van het soms jachtige bestaan, afstand van een lastige thuissituatie wil
nemen. We hebben geen specifieke groep mensen op het oog, we richten ons op een ieder die een
beroep op ons doet. Het kan zijn dat de verhouding tussen draagkracht en draaglast is verstoord,
bijv. mensen die uit evenwicht zijn geraakt of mensen die zich bezinnen op zingevingsvragen /
levensvragen.
Wij zijn zelf christen. Als gast hoef je niet gelovig of christen te zijn. Wel vragen we van onze gasten
dat ze onze christelijke identiteit respecteren. Binnen de grenzen van het haalbare verlangen wij
ernaar dat een ieder zich ongeacht leeftijd, geaardheid, identiteit, nationaliteit of geloofsovertuiging
thuis kan voelen.
Als een gast komt vinden we het fijn en belangrijk als er een betrokken achterban is die tijdens
haar/zijn verblijf, op afstand, meeleeft. Dit is geen voorwaarde, er kunnen situaties zijn waarin dit
niet het geval is of kan zijn.
We voelen ons verbonden met het Joodse volk, Gods volk en wij weten ons geroepen om het Joodse
volk te dienen en te zegenen.
Contra-indicatie: we bieden geen hulpverlening en om deze reden kunnen we mensen met een
chronische psychiatrische achtergrond en/of verslaving niet helpen en ontvangen.
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Huis van zegen en retraite:
Het gemeenschapshuis is naast het meewonen van gasten ook een “Huis van Zegen en Gebed”.
Vanuit dit huis willen we naast de meewoners ook de buurtbewoners geestelijk zegenen en ook
praktisch tot zegen zijn. Door oplettend te zijn, tijd en aandacht te nemen voor mensen in de buurt,
een gesprek, een luisterend oor, een bemoediging zijn we present en tot zegen.
We zijn verbonden aan het gebedshuis Ffald-y-Brenin te Wales en hun gebedsbeweging Local Houses
of Prayer (LHOP) welke wereldwijd actief is.
Ons verlangen is dat er op meerdere plekken In Nederland Huizen van Zegen en Gebed gaan
ontstaan, door relationele en organische groei. Binnen de visie zijn er enkele kernwaarden maar is er
veel ruimte voor eigen invulling, rekening houdend met de initiatiefnemers en de context waarin
men woonachtig is. Om elkaar te bemoedigen, te ondersteunen en van elkaar te leren zullen we
jaarlijks een inspiratie/trainingsdag rond zegenen en gebed organiseren. Deze dag is bedoeld voor
bestaande Huizen van Zegen en Gebed maar ook voor nieuwe belangstellenden. Het is ons gebed en
verlangen dat Gods Koninkrijk op deze wijze meer en meer zichtbaar zal zijn.

Financiën:
De Stichting is opgezet vanuit een ideële doelstelling en heeft geen winstoogmerk. We streven naar
een gezonde financiële huishouding en zullen met de aan haar toevertrouwde middelen zorgvuldig
omgaan en zullen deze beschikbaar stellen voor het algemeen nut binnen de geformuleerde
doelstelling.
Baten: De baten van de stichting komen uit giften en donaties van sympathisanten van de
doelstelling. Het streven is om deze groep sympathisanten jaarlijks te vergroten door onder andere
een groeiende bekendheid van onze activiteiten en gerichte PR. Vooralsnog richten we ons op
particulieren, ondernemers en vermogensfondsen ter dekking van te maken kosten en ter
financiering van de kosten van een geschikte locatie en de activiteiten. In beginsel zullen hiervoor
reeds bij de Stichting bekende particulieren, ondernemers en vermogensfondsen/foundations
worden benaderd, zowel in persoonlijke contacten als via gerichte schriftelijke verzoeken. In de
nieuwsbrieven zal ook in het algemeen aandacht worden besteed aan het werven van middelen en
de mogelijkheid financieel te participeren.
Lasten: De kosten zullen zo laag als mogelijk worden gehouden. De begroting voor 2020-2022 is als
bijlage 1 opgenomen.
Jaarrekening: Jaarlijks zal er een jaarrekening worden opgesteld en vastgesteld. Deze jaarrekening is
beschikbaar voor publicatie, onder andere op de website. Verder zal er een jaarlijkse begroting
worden gemaakt ten behoeve van jaarlijkse activiteiten.
Verantwoording: Er zal regelmatig een overzicht worden gegeven van de activiteiten en de
financiering daarvan.
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Bestemming liquidatiesaldo: Een eventueel liquidatie saldo zal besteed worden overeenkomstig het
doel van de stichting zoals weergegeven in de statuten van de stichting.

Werving gelden en administratie:
Gelden komen binnen door donaties van betrokkenen van de stichting. Dit zijn particulieren,
bedrijven en vermogensfondsen. Voor het vermogen is een renterekening beschikbaar. De
penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële administratie en het financieel beheer, zorgt
voor opmaak van de jaarstukken en legt verantwoording af aan het bestuur.

Beloningsbeleid:
De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel kunnen
in het kader van hun functie als bestuurslid gemaakte onkosten worden vergoed.

Vermogen:
Het bestuur streeft ernaar ten behoeve van de continuïteit een eigen vermogen van ongeveer 50%
van de jaarlijkse kosten op te bouwen. Voor het vermogen is een renterekening bij Triodos bank
geopend.

Communicatie:
De Stichting zal op diverse manieren naar buiten treden om haar doelstelling kenbaar te maken
onder andere op de volgende manieren:
-

-

-

Website. Op de website www.lachairoi.nl zal alle relevante informatie worden weergegeven;
nieuwsbrieven, activiteiten, contactgegevens en mogelijkheden om financieel te
ondersteunen.
Nieuwsbrieven. De Stichting zal regelmatig een nieuwsbrief (digitaal) rondsturen naar
belangstellenden en donateurs. De bedoeling is om de achterban goed van informatie te
voorzien en om een grotere vorm van betrokkenheid en meeleven te ontwikkelen en te
versterken.
Sociale Media. Middels de diverse uitingen op sociale media zal de Stichting proberen
bekendheid en betrokkenheid te vergroten.
PR-materiaal. Indien nodig zal er drukwerk worden ontwikkeld ter verspreiding aan
belangstellenden.
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Activiteiten 2020-2022:
-

-

-

-

-

Zoektocht naar een geschikte locatie/centrum als gemeenschapshuis. Het streven is om in
2020 een nieuwe locatie te vinden zodat het gemeenschapshuis verder kan groeien. Het
uitblijven van een andere grotere locatie belemmert echt verdere groei.
Huis van Zegen wat vorm krijgt binnen gemeenschapshuis verder ontwikkelen.
Concept van Huis van Zegen in Nederland verder vorm geven door middel van
trainingsdagen, cursussen en netwerkmomenten met als doel meerdere Huizen van Zegen in
Nederland te laten ontstaan.
Organiseren van diverse activiteiten (Leef!-Weekenden, Onderwijs, Bezinningsmomenten)
binnen de doelstelling. Zodra er een grotere locatie is gevonden kunnen deze activiteiten
verder worden ontwikkeld.
Present zijn in de wijk en directe leefomgeving door middel van een luisterend oor, een
bemoediging, een pastoraal gesprek (tot zegen zijn).
Creëren van draagvlak, het onderhouden en aangroei van donateurs voor het werk van de
Stichting.
Het opbouwen van financiële ondersteuning, concreet in de vorm van een
bestemmingsfonds dan wel in het verkrijgen van concrete toezeggingen in financiële
ondersteuning wanneer zich een geschikte locatie voordoet.
Het verwerven van inkomsten voor een betaalde kracht.
Jaarlijks worden de activiteiten geëvalueerd en eventuele nieuwe activiteiten bepaald.

Ten slotte:
Dit beleidsplan is het derde plan van de Stichting. Hoe de ontwikkeling van het beleid van de
Stichting zich zal ontwikkelen zal met name afhangen van het vinden van een geschikte locatie voor
verdere uitbreiding van de activiteiten. Afhankelijk van het soort locatie (ligging en omvang etc.) en
de verwervingsvorm (huur of koop) zullen de activiteiten van de stichting (versneld) kunnen groeien.
Voorts zal het afhangen van het beschikbaar komen van voldoende financiële middelen om een
geschikte locatie te kunnen huren of kopen. Het is voor de Stichting van belang dat zij een
bestemmingsfonds vormt ten behoeve van een passende locatie voor de te starten gemeenschap
met mogelijkheid van opvang, het laten mee wonen van gasten en et verder vorm geven van andere
activiteiten.
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Bijlage 1:
Financiële begroting 2020-2022

(Uitgaande van huidige huisvesting. In geval van een nieuwe locatie/centrum zal een nieuwe gemaakt worden passend bij
de situatie.)

Begroting 2020
Lasten

Baten

Organisatiekosten

400,-

Giften

1.800,-

Kosten activiteiten

2.000,-

Bijdragen deelnemers

1.500,-

Bijbelverspreiding

700,-

Bijdragen meewoners

800,-

Kosten meewoners

1.000,-

Totaal kosten

4.100,-

Totaal ontvangsten

4.100,-
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