
 

Beleidsplan 2021 st. Equity 

 

Bestuurssamenstelling: Marcel Bernhard van Dongen (Voorzitter) 

   Johannes Jan Poel (Penningmeester) 

   Egbert Bok (Secretaris) 

   Peter Johannes van Wijgerden (Algemeen bestuurslid) 

 Er worden geen wijziging in de bestuurssamenstelling verwacht in het 

komend jaar 

 

Statutaire doelstelling: De stichting heeft ten doel: 

 A Het bestrijden van fysieke en emotionele armoede op grond van de 

Bijbelse roeping aan de allerarmsten wereldwijd 

 B Het brengen van Het Evangelie van Jezus Christus in Woord en Daad 

C Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in 

de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Tot dit 

doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die 

deel uitmaken van organen van de stichting. 

De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang en 

beoogt niet het maken van winst. 

Werkzaamheden: De werkzaamheden van de stichting zijn om de ontvangen gelden te 

besteden aan de verschillende goede doelen welke we ondersteunen 

 Er is voor 2021 geen wijziging te verwachten in de statutaire doelstelling en 

werkzaamheden 

  

Geplande projecten: Voor 2021 staat in ieder geval het verder maandelijks ondersteunen van 

Janeth Mendoza gepland, een groot project wat uitgevoerd zou moeten 

plaatsvinden is een betere huisvesting voor de familie Mendoza. De 

financiering is hiervoor al binnen. 

In Oeganda staat de verder ondersteuning van  Blessed Hill Community 

gepland. 

De uitbetaling voor de inzamelingsactie van voedselhulp in Oekraïne zal 

gedaan worden. 

Daarnaast blijft de stichting Equity opstaan voor acties en projecten zolang ze 

in lijn liggen met de statutaire doelstelling. Er zal op dat moment gekeken 

moeten worden hoe stichting Equity de financiering voor elkaar krijgt. 



Er worden nooit op voorhand verplichtingen aangegaan als de financiering 

niet is afgedekt. Dit kan of door toezeggingen vanuit financiers of er is 

genoeg buffer vanuit het eigen vermogen. 

 

Financiering Er kan er van worden uitgegaan dat de maandelijkse financiering vanuit de 

EGB gecontinueerd wordt voor de ondersteuning van Janeth Mendoza en 

haar werk in de Bolvia. 

 Verder blijven we afhankelijk van giften welke gestort worden op onze 

rekening of via de Ideal betaling op website gedaan worden. 

 

 


