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1. Algemene informatie    
 
Stichting Christelijke Boekwinkel De Fakkel Leerdam is gevestigd aan de 
Kerkstraat 6, 4141 AW Leerdam.  
Bij notariële akte opgericht op 1 november 2018. Ingeschreven bij de K.V.K. 
onder nummer 73001554 
  
 
2. Doelstelling van Stichting Christelijke Boekwinkel De Fakkel Leerdam    
 
De doelstelling van Stichting Christelijke Boekwinkel De Fakkel Leerdam zijn:  
 

- Een actieve bijdrage leveren aan de ondersteuning en opbouw van 
christenen in Leerdam en omgeving en het verbreiden van het Evangelie 
van Jezus Christus.  

Dit doen wij onder andere concreet door: 

-  Leveren aan verspreiding van begrijpelijke Bijbelvertalingen voor jong en 
oud 

-  Steun verlenen aan kerken en scholen door verkoop van 
 verantwoorde lectuur. 
    (Promoten voor een breed scala aan mensen in de maatschappij) 
 
- Eventuele financiële positieve resultaat is bestemd voor organisaties / 

instellingen met een vergelijkbaar doel. 
 
 
3. Investeringen  
 
De winkel in Leerdam is in november 2018 onttrokken uit een groter verband 
van winkels door heel Nederland. De overkoepelende stichting ging ermee 
stoppen. Daarom hebben wij als vestiging Leerdam besloten zelfstandig verder 
te gaan. Om deze doorstart mogelijk te maken is een nieuwe stichting met 
bestuur opgericht en zijn de nodige investeringen gedaan (overname voorraad, 
oprichtingskosten etc.)  
Primair is dit tot stand gekomen door renteloze leningen.  
 
Om deze leningen terug te betalen en investeringsruimte voor de toekomst te 
genereren, hopen we een reserve op te kunnen bouwen.  



4. Werving van gelden  
 
Stichting Christelijke Boekwinkel De Fakkel Leerdam ontvangt haar inkomsten 
door:  

- primair het verkopen van verantwoorde lectuur, CD's , DVD,s  en andere   
    christelijk boodschap dragende artikelen.  

- Giften van particulieren en bedrijven.  
- (Leden)werving via participerende kerkgenootschappen en diaconieën 
- Kerkcollectes 
- Nalatenschappen 

 
 
5. Verdeling van activiteiten en beheer vermogen 
 
a. Stichting Christelijke Boekwinkel De Fakkel Leerdam heeft een Raad van 
toezicht en bestaat uit 2 personen : 
 
- De heer J.Ph.M. Middag 
 
- De heer R. van Rangelrooy 
 
Zij zijn ondersteunend aanwezig bij vergaderingen en houden toezicht op de 
hoofdlijn van beleid.  
 
b. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen.  
 
Daarnaast houd het bestuur zich bezig met de operationele leiding van de 
organisatie. 
 
c. Het bestuur bestaat uit vijf personen, te weten  : 
 
- Voorzitter   : De heer J. Roth 

- Secretaris    : Mevrouw J.W. van Esch-de Greef 

- Penningmeester   : De heer P.A. Veenstra 

- Algemeen adjunct : Mevrouw J.K. Matsinger-Breen 

- Algemeen bestuurder  : Mevrouw G.J. Bron-Hovestad  



d. Activiteiten bestuur : 

Vergaderen  
Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een 
bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt.  
 
Activiteiten  
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten 
verricht:  
 
1. Het opzetten en begeleiden van verkoopactiviteiten winkel;  

2. Het vaststellen van het jaarresultaat voor bestemmingsdoeleinde.  
 
Financiën  
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die 
hierbij horen zijn onder meer:  
 
1. Jaarlijks een begroting opstellen;  

2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;  

3. Beheren van de gelden;  

4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.  
 
 
Vergoeding bestuursleden  
De bestuursleden van Stichting Christelijke Boekwinkel De Fakkel Leerdam 
doen hun werk op vrijwillige basis. Zij ontvangen geen vergoeding voor hun 
taak als bestuurslid.  
 
e. Naast het bestuur is een groep van 22 vrijwilligers werkzaam. Zij zorgen voor 
de continuïteit in de winkel en ook zij ontvangen voor hun werkzaamheden 
geen vergoeding. 
 

 

 



6. Commissie van financiële zaken  

Commissie geeft advies aan bestuur over de financiële zaken van de stichting. 
Bestaat uit  3 leden, de penningmeester uit het bestuur is voorzitter. De heer 
P.A. Veenstra, De heer J.Ph. M. Middag en mevrouw G. de Lange. 

 
7. Vrijwilligersadviesraad 

De vrijwilligersadviesraad is een overleg orgaan voor de winkelvrijwilligers en 
adviseert waar nodig het bestuur. Zij hebben regelmatig overleg met 
coördinatoren over reilen en zeilen binnen de winkel. Hier wordt verslag van 
gemaakt, zodat de vrijwilligers weten wat er is besproken. 
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8. Besteding van het vermogen  
 
Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling Stichting Christelijke 
Boekwinkel De Fakkel Leerdam. 
 

1.  De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de 
 uitgaven te compenseren en een noodzakelijke reserve te vormen om 
toekomstige investeringen te kunnen doen. 

2.  De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden 
 aangewend om andere stichtingen of initiatieven te steunen die een 
 vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen stichting.  

  

 

 


