
Beleidsplan Stichting Vrienden van Mbuma 

1. Algemene gegevens: 
Statutaire naam: Stichting Vrienden van Mbuma 

Rechtsvorm:  Stichting 

Opgericht:   15 april 2022 

KVK-nummer:  86134450 

RSIN:   863873741 

Rekeningnummer: NL32 RABO 0199 1104 09 

 

E-mail:   mbumamarkt @ outlook . com  

Website:  www . vriendenvanmbuma . nl 

 

2. Doelstellingen van Stichting Vrienden van Mbuma 
De stichting Vrienden van Mbuma heeft als doel om de Stichting Mbuma jaarlijks financieel te 

ondersteunen.  

De Mbuma zending ondersteunt de zending en verschillende instellingen van de Free Presbyterian 

Church of Scotland. De instellingen betreft een ziekenhuis, weeshuis, middelbare school en 

verschillende basisscholen en gezondheidsklinieken. 

3. Wijze van werving van gelden 
De stichting Vrienden van Mbuma ontvangt haar inkomsten door middel van giften, schenkingen, het 

organiseren van markten en het maken van een advertentieboekjes. De giften worden door 

particulieren en bedrijven gegeven. 

4. Beheer van de stichting 

Bestuur 
Het bestuur van de stichting Vrienden van Mbuma is verantwoordelijk voor het beheer van het 

vermogen van de stichting. 

Het bestuur bestaat uit 7 personen: 

• Voorzitter is de heer J.J. van den Brink* 

• Secretaris is mevrouw E.W. van Engelenhoven* 

• Penningmeester is mevrouw E.M. Hazenboom* 

• Bestuurslid is de heer H. van den Berg  

• Bestuurslid is de heer H.W. de Jong 

• Bestuurslid is mevrouw G.H. Teunissen  

• Bestuurslid is mevrouw R.M. Top-Teunissen 

*Bij de Kamer Van Koophandel geregistreerde bestuurders. 



Activiteiten bestuur 

Vergaderen 
Het bestuur komt minimeel 1 keer per kwartaal samen voor een bestuursvergadering. Hiervan 

worden notulen gemaakt.  

Activiteiten 
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht: 

• Het organiseren van markten 

• Het maken van een advertentieboekjes 

• Het werven van giften 

Financiën 
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn: 

• Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren. 

• Beheren van gelden. 

• Besteden van gelden en het organiseren van activiteiten om gelden te creëren. 

• Op een dusdanige manier administratie voeren dat de rechten en plichten van de stichting 

kunnen worden gekend.  

Vergoeding bestuursleden 
De bestuursleden ontvangen geen beloning of vergoeding van hun bestuurswerkzaamheden. 

5. Besteding van het vermogen 
Het vermogen van de stichting Vrienden van Mbuma wordt conform de doelstellingen als volgt 

besteed: 

• Zo veel als mogelijk worden de inkomsten van de stichting Vrienden van Mbuma aan het 

eind van elk jaar overgemaakt naar de stichting Mbuma. 

• Daarnaast worden inkomsten gebruikt om uitgaven te compenseren. 

• De stichting houdt ieder jaar een kleine buffer over om komende uitgaven te compenseren 

en het opstarten van een nieuwe markt te vergemakkelijken. 

• Bij het opheffen van de stichting wordt het resterende bedrag dat op rekening staat 

overgemaakt naar de stichting Mbuma. 


