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Stichting Steunfonds CGJO
055-3556257
801536911
www.cgjo.nl
jeugdbureau@cgjo.nl
Watermanstraat 35-B
7324 AJ
Apeldoorn
Watermanstraat 35-B
7324 AJ
Apeldoorn
NL82INGB0005520075

De stichting is opgericht op 18 december 1992.
B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door leden van verschillende Christelijke
Gereformeerde Kerken in Nederland.
Plaatsvervangend Voorzitter
Bestuurslid Algemeen

Dhr. K.J. Segers
Dhr. M. van der Veen

C. Doelstelling
De stichting heeft ten doel en tracht dit doel te verwezenlijken door het ondersteunen van het
werk en de activiteiten die plaatsvinden binnen de doelstellingen van de Christelijke
Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie (CGJO) met KvK nr. 40101244 gevestigd te Apeldoorn, en
voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

D. Beleidsplan.
De stichting verricht geen andere activiteiten dan het financieel ondersteunen van de
werkzaamheden die door de vereniging worden verricht. Wij verwijzen u naar het beleidsplan van
de vereniging. Dit beleidsplan kunt u vinden via deze link:
https://cgjo.nl/webpagina_onderdelen/documenten/92_Beleid,diensten,dromen.pdf
E. Beloningsbeleid.
De leden van het bestuur van de stichting verrichten hun werkzaamheden belangeloos.
Wel kunnen de gemaakte reiskosten worden vergoed.
F. Verslag Activiteiten.
Er worden geen separate activiteiten verricht ter ondersteuning van de vereniging dan die in het
jaarverslag van de vereniging worden genoemd. Een uittreksel van die belangrijkste activiteiten
treft u aan in het jaarverslag van de vereniging die te vinden is via onderstaande link.
https://cgjo.nl/webpagina_onderdelen/documenten/106_CGJOJaarverslag2019.pdf

G. Voorgenomen bestedingen.
Er is geen begroting. De stichting is afhankelijk van giften. De bestedingen zijn afhankelijk van de
tekorten van de vereniging.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
De inkomsten zijn tevens de realisatie en geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde
ontvangsten en bestedingen. Deze kunt u vinden in het jaarverslag stichting steunfonds CGJO.
https://cgjo.nl/webpagina_onderdelen/documenten/106_CGJOJaarverslag2019.pdf

I. Toelichting
De Stichting is afhankelijk van de ontvangen bijdrage van donateurs en overige giften, collectes en
schenkingen. De stichting ontvangt geen overheidssubsidie in Nederland. De ontvangsten zijn
geheel ten bate van de vereniging.

