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Inleiding 

 

 

Dit is het beleidsplan van Stichting By Design voor 2022 t/m 2026. In dit plan staan de 

uitgangspunten en mechanismen die betrekking hebben op het functioneren van de 

stichting. 

 

Vanuit dit beleid wordt een integere en transparante manier van werken geborgd richting 

alle belanghebbende partijen. 
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Strategie 

 

Kernprincipes en uitgangspunten van de stichting 
 

Statutaire doelstelling 

De stichting verricht haar activiteiten in de overtuiging dat het geloof in Jezus Christus 

heil is voor de gehele mensheid. Dat heil leidt tot gelijkvormigheid aan Jezus Christus.  

De Bijbel is het geïnspireerde en onfeilbare woord van God.  

De stichting heeft de overtuiging dat ieder mens is geroepen om vanuit zijn relatie met 

Jezus Christus invloed in de samenleving uit te oefenen, zodat het Koninkrijk van God 

binnen de Bijbelse kaders in de maatschappij gestalte krijgt en hij daarmee een 

ambassadeur van het Koninkrijk van God is.  

De stichting wil faciliteren en ondersteunen in het zichtbaar maken van het Koninkrijk 

van God in de ruimste zin van het woord. 

 

De Stichting By Design tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het oprichten 

en financieren van rechtspersonen, het verwerven van fondsen, het betrachten van 

sturing en supervisie van deze rechtspersonen en andere rechtspersonen welke dezelfde 

overtuiging hebben zodat de uitgangspunten van de stichting onderschreven en 

gerealiseerd kunnen worden. 

 

Afwezigheid van winstoogmerk 

De stichting heeft geen winstoogmerk. 

 

Bestemming Liquidatiesaldo 

1. Bij ontbinding van de stichting zal een eventueel batig saldo worden besteed ten 

behoeve van een algemeen nut beogende instelling, of aan een buitenlandse 

instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt. (Art 14.7) 

 
Missie 
 

De missie van stichting By Design is om in de komende 3 jaar de onderliggende 

entiteiten te versterken zodat zij beter in staat zullen zijn om de uitganspunten van de 

stichting te realiseren. 

 
Werkzaamheden van stichting By Design 
 

De werkzaamheden van stichting By Design bevinden zich in de volgende gebieden: 

 

Sturing en supervisie onderliggende rechtspersonen 

Er wordt minimaal 2 maal per jaar overleg gevoerd met de besturen en directie van 

onderliggende rechtspersonen aangaande de uitvoering van de uitgangspunten van de 

stichting 

 

Organiseren netwerk events 

Met organisaties die eenzelfde doelstelling hebben wordt samengewerkt door 

netwerkbijeenkomsten te organiseren die de onderlinge samenwerking bevorderen. 

 

Toerusten en trainen externe entiteiten 

Andere entiteiten die niet onder de stichting vallen worden getraind in de visie en de 

uitgangspunten van de stichting. 
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Beleid 

 

De uitvoering van het beleid is overeenkomstig de strategie van de stichting. 

 

Voor de komende 3 jaar betekent dit: 

- Minimaal 2 maal per jaar overleg met onderliggende entiteiten. 

- Minimaal 3 maal per jaar netwerk bijeenkomsten  

- Regelmatig training bijeenkomsten voor andere entiteiten. 

 

Dit wordt ondersteund door promotie via: 

- E-mailings 

- Website www.by-design.eu   

 

Alle activiteiten van de stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers. Voor evenementen 

zullen waar nodig professionele krachten worden ingehuurd (audiotechnici, 

artiesten/sprekers, etc.) 

 

Werving van gelden 
 

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: 

- Subsidies en donaties 

- Schenkingen, erfstellingen en legaten; 

- Financiële vergoedingen en bijdragen verkregen uit door de stichting 

georganiseerde activiteiten; 

- Alle andere verkrijgingen en baten. 

 
Beschikken over het vermogen van de Stichting 
 

Het bestuur bestaat uit drie personen: 

- Dhr. D.B. Westerhof (voorzitter) 

- Dhr. G. Keizer (Secretaris) 

- Dhr. G.C. van der Heijden (penningmeester) 

 

Het vermogen wordt overeenkomstig de jaarlijkse strategie en het vastgestelde budget 

besteed. Dit budget wordt door het gezamenlijke bestuur vastgesteld. 

 

Kostenstructuur van de Stichting 
 

De stichting heeft geen vaste personeelskosten. Er is (nog) geen personeel in de stichting 

werkzaam. Activiteiten die ontwikkeld worden, vinden plaats op basis van afzonderlijke 

financiering, of wanneer deze gedragen kunnen worden, door het vermogen van de 

stichting. 

 
Beloning beleidsbepalers 
 

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht 

op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. (Art. 

4.7) 

 
Beschrijving administratieve organisatie 

http://www.by-design.eu/
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Boekhouding 

Financiële boekhouding vindt plaats in het boekhoudpakket Exact 


