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Het doel van de vereniging is: 
 

1. Het exploiteren van een gebouw ten behoeve van 
geloofsgemeenschappen om mogelijkheden te scheppen tot 
kerkelijke bijeenkomsten en ten behoeve van maatschappelijke 
instanties om bijeenkomsten te houden, mits niet strijdig met de 
door de leden beschouwde christelijke levensstijl. 

  
2. Het uitvoeren van diaconale taken om ondersteuning te verlenen 

aan hen die hulp behoeven zowel binnen als buiten de eigen 
geloofsgemeenschap. 

 
3. Het ondersteunen van zendelingen en evangelisatie arbeid zowel 

binnen als buiten de eigen geloofsgemeenschap. 
 

De vereniging wordt gevormd door de leden van de eigen 
geloofsgemeenschap.  

 
Het genereren van inkomsten 
 

Inkomsten worden gegenereerd via de leden van de “Vereniging 
voor het Beheer van het Vergaderlokaal en de gelden van de 
Vergadering van Gelovigen te Delft” hierna te noemen 
Lokaalcommissie. Inkomsten worden in drie klassen verdeeld: 

 

 Gelden bestemd voor de exploitatie van het gebouw 

 Gelden bestemd voor diaconie, hieronder valt allerlei 
maatschappelijke hulpverlening vanuit Christelijke achtergrond. 

 Gelden bestemd voor ondersteuning van zendelingen en 
evangelisatie. 

 
Alle gelden die verkregen worden, worden aangewend voor 
bovenstaande doelen. Gelden worden verkregen door middel 
van vrijwillige bijdragen. De gelden worden zowel in contant 
geld(collectes) als giraal geld geregistreerd. Contant geld wordt 
wekelijks geteld en door minimaal twee personen afgetekend. 

 
Doelstelling voor de betreffende periode: 
 

Het mogelijk maken dat de doelstelling wordt bereikt, door exploitatie 
van een gebouw, het diakonale werk en de ondersteuning van de 
zending en evangelisatie 
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Dagelijks bestuur: 
 

Voor het dagelijks bestuur van de vereniging zijn een drietal mensen 
verantwoordelijk die daartoe zijn aangezocht door de 
geloofsgemeenschap. 
De vereniging (Lokaal Commissie Delft) kent een voorzitter, een 
penningmeester en een secretaris De penningmeester legt jaarlijks 
rechtstreeks rekening en verantwoording af van de inkomende en 
uitgaande gelden aan de leden van de vereniging en indirect aan de 
geloofsgemeenschap. 
De jaarlijkse rekening wordt door een kascommissie gecontroleerd en 
gedechargeerd. 
 

Criteria voor besteding van gelden: 
 

De beslissing over de besteding van inkomende gelden is gedelegeerd 
aan een commissie bestaande uit tenminste drie leden van de 
vereniging. De penningmeester is één van de leden. 
Inkomende giften kunnen worden geschonken vrij van bestemming of 
met bestemming. Elke gift met bestemming wordt getoetst op de 
doelstelling van de stichting. Indien deze niet overeen stemt met de 
doelstelling dient de commissie overleg te plegen met het bestuur van 
Vereniging en de oudsten van de geloofsgemeenschap. In onderling 
overleg wordt besloten hoe om te gaan met de gift. 
Giften vrij van bestemming worden verdeeld onder de bekende doelen 
door de daartoe benoemde financiële commissie  
Gelden worden besteed op basis van informatie van bestuursleden, 
commissieleden en oudsten.   
Privacy is gewaarborgd doordat geen vastlegging plaatsvindt van de 
motieven die de omvang van de gift bepalen. 
 

Onkosten en vacatiegelden: 
 
  De vereniging kent geen toekenning van vacatiegelden. 
 Feitelijke kosten kunnen desgevraagd vergoed worden na overlegging 

van facturen. 
Werkzaamheden door de leden, voortvloeiende uit besluiten van het 
bestuur worden om niet verricht. 
 
 


