Vereniging Rust en Kracht, Voorburg
Hoofdlijnen beleidsplan 2022 en verder
Inleiding:
Hieronder volgt een korte weergave van de doelstelling van onze vereniging alsmede
een korte opsomming hoe we deze doelstellingen willen verwezenlijken. We geven
aan hoe we aan inkomsten komen, hoe we vermogen beheren en hoe we onze
gelden besteden.
Doelstelling:
De Vereniging Rust en Kracht is een kerkelijke instelling met als doel het faciliteren
van diensten en andere activiteiten van christenen, die in Voorburg samenkomen
onder de naam “Vergadering van Gelovigen”.
Het vanuit christelijk standpunt ondersteunen van maatschappelijke opbouwende
activiteiten, zoals evangelisatiewerk, jongerenwerk, ouderenzorg en hulp aan
mensen in nood.
Het werk dat de vereniging doet:
De Vereniging Rust en Kracht geeft uitvoering aan haar doelstelling op de volgende
manieren:
• Ter facilitering van de activiteiten van de vereniging beheren en onderhouden
we een in ons bezit zijnd pand aan de Van Horvettestraat 1 in Voorburg;
• We organiseren en houden wekelijks samenkomsten (Erediensten en
Woordbediening op zondag. Bidstonden, Bijbelstudies, Jeugdbijeenkomsten,
Activiteiten voor ouderen door de weeks). Daar waar nodig of gewenst zijn de
bijeenkomsten Corona-veilig of online georganiseerd.
• We proberen mensen te bereiken en te dienen in onze omgeving (of verder
weg) door middel van kerstdiensten, het verzorgen van Alpha-cursussen, het
ondersteunen van zendelingen zowel in Nederland als het buitenland en het
ondersteunen van diaconaal- en maatschappelijk werk.
Fondswerving:
De Vereniging werft geld op de volgende manieren:
• De leden steunen de vereniging door jaarlijks een bijdrage te geven.
• Onder de leden houden we wekelijks collectes waar de leden zowel contant
als giraal aan kunnen bijdragen. Het collecteschema wordt jaarlijks
vastgesteld en gepubliceerd op onze site (www.jezusgeeftrust.nl). Indien
mogelijk worden aan specifieke doelen gelieerde sprekers uitgenodigd dan
wel doelen extra toegelicht door de koster.
Beheer van gelden:
De vereniging kent twee penningmeesters die samen de gelden beheren. Ze doen dit
in overleg met de overige leden van het bestuur, met de collectecommissie en de
broedervergadering. Jaarlijks wordt de jaarrekening met daarin begrepen alle
inkomsten en uitgaven van de vereniging gecontroleerd door twee leden van een
speciaal hiervoor aangestelde commissie (kascommissie). Deze doen schriftelijk
verslag aan de leden tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering, op grond
waarvan aan de penningmeesters decharge kan worden verleend.

Besteding van het vermogen van de instelling:
Al het geld wat binnenkomt, wordt volledig besteed in het kader van de doelstelling.
Er is niemand in dienst van onze vereniging, al het werk wordt gedaan door
vrijwilligers (zie hiervoor ook de financiële verantwoording).

