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Vooraf 

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Impact World Tour. Het plan omvat een overzicht van de 

doelstellingen en de activiteiten, ook het geeft inzicht in de werving en het beheer van fondsen. Het 

plan is opgesteld in het kader van de ANBI regeling (Zie: 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_

regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/ ) en wordt jaarlijks geactualiseerd.  

Het plan is goedgekeurd in de vergadering van het bestuur van de stichting op ... dec 2019  

Steve Smith, 

Directeur 

Januari 2020   

  

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/


Strategie 
 

Kernprincipes en uitgangspunten van de instelling  

Stichting Impact Wold Tour (IWT) is een intekerkelijke organisatie die zich bezighoudt met training, 

evangelisatie en hulpverlening. De stichting beoogt het bieden van geestelijke en praktische hulp aan 

mensen in Nederland en daarbuiten, ongeacht hun geaardheid, culturele, maatschappelijke of 

godsdienstige achtergrond. Training draagt in belangrijke mate bij aan het bekwamen van de 

medewerkers en de groei van het werk. Statutiair is de stichting gevestigd te Bleskensgraaf.  

IWT is onderdeel van de in 1960 opgerichte internationale zendingsorganisatie Youth With a Mission 

(YWAM). Internationaal is YWAM werkzaam in ongeveer 180 landen en telt zo’n 1.200 locaties van 

waaruit wordt gewerkt.  

IWT Nederland is opgericht in 2000. De Nederlandse organisatie telt één locatie. Zo’n 70 vrijwilligers 

zijn bij IWT betrokken. Medewerkers komen uit verschillende landen. De werkzaamheden zijn zeer 

uiteenlopend.  

De doelstelling: Het stimuleren van een interkerkelijke beweging van christenen in Nederland en in 

andere landen van Europa, gericht op de verkonding van het Koningkrijk Gods voor alle leeftijden 

door middel van methoden die relevant zijn voor de beoogde doelgroepen, waarbij met name 

aandacht gegeven zal worden aan de jongeren; en voorts hetgeen rechtstreeks of zijdeling daarmee 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

Missie:  God kennen en hem bekend maken. Impact World Tour inspireerd een extreme generatie 

om betrokken te zijn in Gods koninkrijk en om  het evangelie van Jezus Christus te verkondigen in 

hun plaatselijke omgeving tot het einde van de aarde.  

 

Personeelsbeleid 

Alle medewerkers van IWT dienen een Discipelschap Training School (DTS) te hebben gevolgd. Deze 

training van vijf en een halve maand kan op vele locaties in de wereld worde gevolgd. De 

fundamentele waarden en de cultuur van de organisatie worden op deze manier opgedaan waardoor 

deze training ook een orientatie op IWT biedt voor een kandidaat-medewerker. Veel sollicitaties zijn 

´open sollicitaties´. Er is een aanmeldingsprocedure met referenties.  

Wanneer een persoon mee wilt werken met IWT als vrijwilliger, is hiervoor een 

aanmeldingsprocedure. De toewijding van vrijwilligers is op projectmatige basis.  

Geen van de IWT leiders, medewerkers of vrijwilligers ontvangt een vergoeding of salaris vanuit de 

organisatie. Verreweg de meesten worden voorzien in hun levensonderhoud door giften uit een 

persoonlijke achterban (sponsors).  

 

Alle medewerkers ondertekenen een vrijwilligerscontract en het child protection policie.  

Voor medewerkers uit het buitenland, en in het bijzonder van buiten de zgn. Schengen-landen´, is 

een geldig visum nodig.  

Werkzaamheden van de instelling :  IWT organiseerd interkerkelijke activiteiten, trainingen en 

projecten in Nederland. IWT neemt ook individuen en teams uit naar andere landen in Europa en 



daarbuiten. 

 

IWT georganiseerd: 

1. IWT organiseerd interkerlijke evangelisatie evenementen in Nederland en in het buitenland.  

2. IWT organiseerd bijbel scholen en bijbelstudie om christenen toe te rusten om het evangelie uit te 

dragen op een relevante manier.  

3. IWT geeft seminars om jongeren toe te rusten om het evangelie te verkondigen. 

4. IWT publiceerd regelmatig een nieuwsbrief via de website.  

5. IWT organiseerd activiteiten om jongeren uit te dagen om interkerkelijk en evangeliserend bezig te 

zijn.  

6. IWT organiseerd  seminars en trainingen voor kerken om hen uit te dagen om interkerkelijk en 

evangeliserend bezig te zijn. 

7. IWT ontwikkeld discipelschapsmodellen die past bij de cultuur bij jong gelovigen.  

 

 

 

  



Beleid  

Werkzaamheden 

1. Impact Breakers  

Impact Breakers voert het tweede doel van IWT uit zoals omschreven  in de statuten.  

Imapct Breakers: Christelijke artiesten zijn getraind om het evangelie te verkondigen en om 

workshops te leiden voor jongeren. Het optreden van een uur gebruikt elementen van de 

jongerencultuur om hun aandacht te trekken en om de waarheden van het christelijk geloof over te 

brengen. Het team is opgebouwd uit 6 tot 20 leden. De optredens zijn afhankelijk van uitnodigingen 

van plaatselijke kerken, scholen en organisaties. Tijdens het optreden worden mensen uitgedaagd 

om Jezus te volgen en betrokken te zijn bij plaatselijke kerken.  

 

Eén show neemt ongeveer zes werkdagen in beslag van het voorbereidingsteam. Hierbij moet u 

denken aan contact met kerken, inkoop, gereed maken van het team, laden en lossen van de 

materialen, schoonmaak enz.  

 

Plannen 

In 2020 verwachten we dat we ten minste 5 optredens zullen uitvoeren. Op dit moment zijn er 8 

artiesten en 10 supportstaf. Maandelijks worden er teamtrainingen gehouden in het 

trainingscentrum in Bleskensgraaf. Staf is getraind in het interkerkelijk/intercultureel evangelie 

verkondigen. In 2020 zullen er minimaal 4 trainingsdagen gehouden worden om de vaardigheden te 

verbeteren.  

 

Middelen en faciliteiten 

Trainingscentrum: Er zal gebruik gemaakt worden van het trainingscentrum voor teamvergaderingen 

en trainingen.  

 

Auto’s: Voor elk optreden zijn er tenminste vier auto’s nodig voor het vervoer van de teamleden en 

de materialen die gebruikt worden in de show.  

Show: Voor elke show zijn volgende benodigheden nodig – Geluidsapparatuur, opsluitbanden, 

dansvloer, honkbalknuppels, stalen staven, kruiken, telefoonboeken, pannen, handboeien, biervaten, 

melkbussen en kleine materialen. 

Begroting  

Kosten voor de verwachten optredens:     1000,00 euro  

Verwachting eventbijdragen:     1500,00 euro 

 

 

 

 

 



2. Discover Your Destiny / Alpha Youth 

Discover Your Destiny en Alpha voert het  eerste en derde van doel IWT uit zoals omschreven in de 

statuten. 

Alpha Youth: Is een cursus waar jongeren hun vragen kunnen stellen over het leven en geloof. In tien 

weken en een weekend gaan ze met een groep jongeren en leiders op zoek naar de betekenis van 

het christelijk geloof.  

Discover Your Destiny: Is een cursus waar jongeren hun vragen kunnen stellen over het leven en 

geloof. In acht weken en een weekend gaan ze met een groep jongeren en leiders op zoek naar de 

betekenis van het leven, en hoe een relatie met God kan invloed hebben in hun leven. 

De cursus is gepland van september tot november. 10 donderdagavonden + 1 weekend. De 

donderdagavonden zullen gehouden worden op het trainingscentrum in Bleskensgraaf. Het weekend 

zal elders gepland zijn. Er is een staff team van minimaal 10 personen 

Plannen 

In 2020 plannen we opnieuw een Discover Your Destiny cursus te organiseren.. We verwachten 

minimaal 20 deelnemers. 

Middelen en faciliteiten 

Trainingscentrum: Er zal gebruik gemaakt worden van het trainingscentrum voor teamvergaderingen, 

mentorgesprekken en de donderdagavonden. 

Het trainingsmateriaal en promotiemateriaal is afkomstig van Alpha Nederland en Impact World 

Tour. 

Voor elke avond is er nodig: Maaltijd voor deelnemers en stafmedewerkers, hapjes en 

versnaperingen, frisdrank, geluidsapparatuur, beamer, pennen en papier, drukwerk.  

Voor het weekend is het gebruik van de IWT auto’s nodig.  

Begroting 

Discover Your Destiny 

 

Verwachtte kosten voor de cursus    4500,00 euro 

Verwachtte bijdrage van deelnemers    2000,00 euro  

Verwachtte bijdrage staff      1500,00 euro 

Verwachte giften van derden         1000,00 euro  

 

 

 

 



3. Take Off  

Take Off voert het  eerst, tweede en derde doel van IWT uit zoals omschreven in de statuten. 

Take Off: Take Off is een discipelschap avondschool. Tijdens 10 vrijdagavonden en 3 zaterdagen 

verspreidt over een half jaar behandelen sprekers uit heel Nederland. Naast deze lessen is er training 

in bijbelstudie, aanbidding en voorbede. De verwerking van de lessen vindt onder andere plaas door 

middel van thuisopdrachten en mentorgesprekken. De nadruk ligt op de praktische toepassing. De 

actiedag is ook een onderdeel van de TakeOff. Het doel van deze dag is studenten in te zetten in een 

interkerkelijke en dienstbare houding en het evangelie te verkondigen.  

Plannen 

In 2020 zal er een TakeOff school zijn. We verwachten minimaal 12 mensen in het staf team en 10 

studenten voor deze school.  

Middelen en faciliteiten 

Trainingscentrum: Er zal gebruik gemaakt worden van het trainingscentrum voor teamvergaderingen, 

mentorgesprekken en de schooldagen en avonden.  

Voor elke avond is er nodig: Maaltijd voor deelnemers en stafmedewerkers, hapjes en 

versnaperingen, frisdrank, geluidsapparatuur, beamer, pennen en papier, drukwerk.  

Voor de actiedag is het gebruik van de IWT auto’s nodig.  

Sprekers krijgen een sprekershonorarium en reiskosten. 

Begroting 

Verwachtte kosten cursus     2500,00 euro 

Verwachtte bijdrage studenten    3060,00 euro   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Verdiepings bijbelstudies en seminars 

De verschillende bijbstudies en seminars voeren het  eerst en derde doel van IWT uit zoals 

omschreven in de statuten. 

IWT organiseert maandelijks verdiepings bijbelstudies/seminars voor mensen die betrokken zijn bij 

andere activiteiten en projecten van IWT. Voorbeelden hiervan zijn de vrouwenbijbelstudie, 

vlieglessen, Youth Alhpa thema avonden, evangelisatie trainingsseminars.  

Plannen 

In 2020 hopen wij twee keer per maand één van de bovenstaande activiteiten te organiseren in het 

trainingscentrum te Bleskensgraaf. Wij verwachten zo’n 60 deelnemers verspreid over de 

verschillende programma’s.  

Middelen en faciliteiten 

Trainingscentrum: Er zal gebruik gemaakt worden van het trainingscentrum voor de bijbelstudies en 

seminars 

Maaltijd, koffie of snacks: Per activiteit verschilt het aanbod.  

Benodigdheden: Geluidsapparatuur, beamer, pennen en papier, drukwerk.  

Begroting 

Verwachte kosten studies en seminars    1000,00 euro 

Verwachte bijdrage deelnemers    1000,00 euro 

  



5. Project 1  - Zomer Toer 

De projecten voeren het eerst en tweede doel van IWT uit zoals omschreven in de statuten. 

 

IWT organiseerd in de zomervakantie de zomertour. Dit is een project om de leden van de Impact 

Breakers en gasten een interculturele en interkerkelijke zendingservaring te geven. Onze doellanden 

zijn binnen de grenzen van Europa. Waar mogelijk proberen wij samen te werken met lokale kerken, 

YWAM, instellingen of contacten vanuit Nederland zodat het nazorg traject op langere termijn wordt 

voortgezet.  

Het verkondigen van het evangelie en te leven in een interkerkelijke christelijke gemeenschap zijn 

centraal in deze reis.  

Plannen 

In 2020 hopen wij met minimaal 25 deelnemers op reis te gaan naar een land binnen de EU.  

Middelen en faciliteiten 

Trainingscentrum: Er zal gebruik gemaakt worden van het trainingscentrum voor teamvergaderingen 

en trainingen.  

 

Auto’s: Voor elk optreden zijn er tenminste zes auto’s nodig voor het vervoer van de teamleden en 

de materialen die gebruikt worden in de show. Er is ten minste één vrachtauto en bestelbus nodig 

voor het vervoer van alle goederen.  

Show: Voor elke show zijn volgende benodigheden nodig – Geluidsapparatuur, opsluitbanden, 

dansvloer, honkbalknuppels, stalen staven, kruiken, telefoonboeken, pannen, handboeien, biervaten, 

melkbussen en kleine materialen.  

Verblijfslocatie: Per land zal er gekeken worden  naar een geschikte verblijfs en ontmoetingslokatie 

voor het team.  

Eten: Elk jaar zal er een kookteam aanwezig zijn die de maaltijden in samenwerking met het team 

verzorgd. Het meeste voedsel wordt vanuit Nederland meegenomen.  

Begrotingen 

Team reis & verblijf kosten   8500,00 euro 

Deelnemers bijdrage    9000,00 euro 

Kosten optredens    Zie: Impact Breaker  

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Project 2  

De projecten voeren het eerst en tweede doel van IWT uit zoals omschreven in de statuten. 

 

IWT organiseerd in de loop van het jaar een internationaal evangelistatie reis. Dit is een project om 

de leden van de Impact Breakers een interculturele en interkerkelijke zendingservaring te geven. 

Onze doellanden zijn binnen de grenzen van Europa. Waar mogelijk proberen wij samen te werken 

met lokale kerken, YWAM, andere IWT bediendingen uit Europa zodat het nazorg traject op langere 

termijn wordt voortgezet.  

Het verkondigen van het evangelie en te leven in een interkerkelijke christelijke gemeenschap zijn 

centraal in deze reis.  

Plannen 

In 2020 hopen wij met minimaal 12 deelnemers op reis te gaan naar een land binnen de EU.  

Middelen en faciliteiten 

Trainingscentrum: Er zal gebruik gemaakt worden van het trainingscentrum voor teamvergaderingen 

en trainingen.  

 

Auto’s: Voor elk optreden zijn er tenminste twee auto’s nodig voor het vervoer van de teamleden en 

de materialen die gebruikt worden in de show. Er is ten minste één bestelbus nodig voor het vervoer 

van alle goederen.  

Show: Voor elke show zijn volgende benodigheden nodig – Geluidsapparatuur, opsluitbanden, 

dansvloer, honkbalknuppels, stalen staven, kruiken, telefoonboeken, pannen, handboeien, biervaten, 

melkbussen en kleine materialen.  

Verblijfslocatie: Per land zal er gekeken worden  naar een geschikte verblijfs en ontmoetingslokatie 

voor het team.  

Begrotingen 

Team reis & verblijf kosten   3500,00 euro 

Deelnemers bijdrage    3500,00 euro 

Kosten optredens    Zie: Impact Breaker  

 

 

 

  



7. Project 3 Goede Doel 

Dit project voert het eerste doel van IWT uit zoals omschreven in de statuten. 

Elk jaar organisseerd IWT een goededoelen project. Om leden van het staffteam, deelnemers  en 

betrokken van IWT meer bewustzijn van onrecht in deze maatschappij en onrecht in de wereld te 

geven. Hierbij de rol van mercy ministries/liefdadigheids werk een rol te geven in verkondigen van 

het evangelie.  

Plannen 

In 2020 hopen wij 1000,00 euro op te halen voor een goed doel.  

Middelen en faciliteiten 

Trainingscentrum: Er zal gebruik gemaakt worden van het trainingscentrum voor teamvergaderingen 

en training.  

 

Overige benodigdheden zullen per project en doel verschillen.  

Begrotingen 

Te verwachte organisatie kosten    250,00 euro 

Te verwachte sponsors kosten     250,00 euro 

Te verwachte schenkingen    1000,00 euro  

 

 

 

 

 

  



8. Persoonlijke coaching en mentoring 

Persoonlijke coaching en mentoring beoogt doel één en doel drie van van IWT zoals omschreven in 

de statuten. 

Stafleden van IWT coachen en mentoren verschillende personen die betrokken zijn bij de activiteiten 

van IWT. Hierbij is aandacht in de persoonlijke groei en ontwikkeling van hun talenten en gaven. De 

meeste coaching en mentor gesprekken lopen gelijk aan het project waar aan wordt deelgenomen. 

Doelgerichte afspraken zijn gemaakt met de betreffende personen wanneer er sprake is van langere 

termijn coaching.  

Coaching plannen zijn goedgekeurd met deskundigen binnen het stafteam.  

Plannen 

Er zal maximaal drie personen per coach of mentor worden toegewezen.  

Middelen en faciliteiten 

Er wordt gebruik gemaakt van het trainingscentrum in Bleskensgraaf. 

 

Begroting 

Zie kantoor kosten 

 

 

 

  



9. Externe trainingen en seminars 

De verschillende trainingen, workshops en seminars voeren het  eerste, tweede en derde doel van 

IWT uit zoals omschreven in de statuten. 

IWT faciliteert trainingen, workshops en seminars voor kerken, scholen en organisaties. Voorbeelden 

hiervan zijn de evangelisatie, nazorg, jongerencultuur, dansworkshops, discipelschapsmodellen.   

Plannen 

In 2020 verwachten we vier seminars/workshops te organiseren.  

Middelen en faciliteiten 

IWT auto, geluidsapparatuur, drukwerk en beamer 

Begroting 

Verwachte kosten      1500,00 euro 

Verwachte bijdrage      1500,00 euro 

  



10. JmeO  

IWT is een onderdeel van JmeO. Steve Smith is een onderdeel van de directie van het Nationale 

Regioleidersschapsteam. Het portfolio van Steve binnen het leiderschapssteam zijn de 

ontwikkelingen van de nieuwe projecten in Nederland, evangelisatie en de TakeOff.  

Van de IWT staff wordt verwacht dat er deelname is aan de landelijke en West-Europese YWAM 

bijeenkomsten.  

Plannen 

In 2020 ontmoet het NLLC ( Regionaal leiderschapsteam)  drie keer op Heidebeek gelegen in Heerde. 

Er wordt 1 staff conferentie georganisseerd. Er zal twee keer een ontmoeting zijn met het landelijk 

TakeOff team. Er zal twee keer ontmoeting zijn met het landelijke evangelisatie van JmeO.  

Middelen en faciliteiten 

De IWT auto zal gebruikt worden om de bijeenkomsten te kunnen bereiken.  

Drie landelijke vergaderingen zullen plaatsvinden op het kantoor van IWT.  

Begroting 

Verwachtte reis en conferentiekosten   2000,00 euro 

Verwachte bijdrage deelnemers     800,00 euro   



11. Kantoor / facilitaire diensten 

De werkzaamheden op het kantoor ondersteunen alle drie de doelen van IWT zoals omschreven 

staat in de statuten.  

De stafleden op het kantoor zijn er om al de werkzaamheden van IWT te faciliteren en voor te 

bereiden. Het kantoor team bestaat uit zes mensen. Verschillende werkzaamheden worden 

uitgevoerd zoals archivering, communicatie, events, financiën, ICT, onderwijs, schoonmaken van het 

trainingscentrum, secretaresse van directie en andere algemene zaken.  

Het kantoor is open van maandag t/m vrijdag. Werkdagen zijn van 09.00 tot 17.00 uur.  

Plannen 

In 2020 zal het kantoor team bezig zijn met het voorbereiden en faciliteren van boven genoemde 

projecten en werkzaamheden (zie punt 1 t/m 11). In 2020 zal er gekeken worden of het kantoor 

versterkt kan worden met mederwerkers die ervaring hebben in fondswerving en media productie.  

Middelen en faciliteiten 

Kantoor, ICT, auto’s, kantoor artikelen, fitness apparatuur, schoonmaakmiddelen. 

Begroting 

Verwachtte huur       5800,00 euro 

Verwachtte kosten     14.400,00 euro 

Verwachtte inkomsten algemene giften IWT    8300,00 euro 

 

 

 

 

 



Beheer 

bestuurdersverhoudingen  

Het bestuur is opgebouwd uit drie gelijke segmenten: 1/3 vertegenwoordiging uit IWT Nederland 

zelf, 1/3 vertegenwoordigd uit JmeO en 1/3 vertegenwoordigd uit mensen die IWT een warm hart 

toedragen.  

Naam   Functie in bestuur 

Romkje Fountain Voorzitter 

Stephen Smith  Secretaris 

Erik vd Elst  Penningmeester 

Paul Donders  Lid 

Menno Gort  Lid 

 

Rooster voor aftreden / selectie voor bestuursleden Stichting Impact World Tour 

Naam Functie Datum van aftreden/ her selectie 

Menno Gort Voorzitter Oct 2025 

Stephen Smith Secretaris April 2024 

Erik van de Elst Penningmeester Oct 2023 

Paul Donders Alg. lid April 2021 

Sitje Tollenaar 
Lennard Visser 

Alg. lid 
Alg. lid 

Oct 2024 
April 2023 

 

Beschrijving van de wijze waarop het vermogen van IWT wordt beschikt 

Het bestuur over ziet periodiek de financien, activiteiten en de plannen van de stichting. De 

uitvoering van het dagelijks beleid is onder de directie van Steve Smith.   

Vermogen van de instelling  

De stichting is een charitatieve instelling zonder winstoogmerk. Geen van de bestuurders of 

vrijwilligers ontvangt enige vorm van vergoeding.  

Het bestuur ziet er op toe dat de verschillende geldstromen (verschillende projecten) goed worden 

beheerd en worden aangewend om de doelstelling van de stichting te bevorderen. Het bestuur laat 

jaarlijks een finanacieel jaarverslag van de totaliteit van het werk van IWT samenstellen.  

 Het bestuur waakt er ook over dat enerzijds steeds een passende omvang van besteedbare 

liquiditeiten aanwezig is om fluctaties in de kasstroom op te vangen en dat anderszijds bestemde 

middelen in bestemmingsreserves en –fondsen binnen een periode van circa twee jaar tot feitelijke 

besteding komen. 

Werving van gelden Inkomsten van IWT komen uit twee verschillende categorieen. Ten eerste komt 
een deel uit bijdragen van deelnemers aan activiteiten/trainingen/reizen. De tweede categorie is die 
van giften, schenkingen en legaten.  
 
Werving: Elke project is verantwoordelijk voor haar eigen fondsenwerving. De activiteiten benaderen 
hun eigen netwerken (vriendenkring) om financieel te participeren d.m.v. giften en donaties. De 



meest gangbare manier voor deze vorm van werving is het met enige regelmaat uitgeven van 
nieuwsbrieven door het project. Wel is er afstemming tussen de projecten in verband met overlap 
van achterbannen.  
 
Vermogen van IWT Het vermogen IWT wordt besteed aan investeringen van materialen om de 
activiteiten gerelateerd aan het doel van de stichting uit te breiden, aan tekorten voor projectmatige 
zaken van IWT en eventueel uitkeringen aan andere stichtingen met dezelfde doeleinden.  
Bestemming Liquidatiesaldo: Bij beeindiging van de stichting wordt het vermogen overeenkomstig de 
statuen, besteed aan een doel dat zo nauw mogelijk overeenkomt met de doelstelling van de 
stichting IWT.  
 
Cijfermatig overzicht De uitkeringen voor de plannen, projecten en activiteiten zijn beschreven in de 
jaarrekeningen. Een cijfermatig overzicht is te vinden in de jaarrekening welke ieder jaar wordt 
opgesteld.  
 
Beschrijving administratieve organisatie  
De primaire registratie van de activiteiten wordt gevoerd door dhr. Smith of bij afwezigheid door zijn 
vrouw. Dhr. Smith boekt deze zaken in de financiële administratie.  
 
De penningmeester kijkt de financiële administratie periodiek na aan de hand van de primaire 
registratie.  
 
Tevens zijn er binnen het bestuur afspraken gemaakt over de betalings bevoegdheden en / of inkoop 
bevoegdheden.  
 
Vrijwilligers en staf max bestedingsruimte tot 100 euro.  
Directie max bestedingsruimte 1000 euro.  
Bestellingen over 1000 euro met goedkeuring van bestuur.  
Daarnaast wordt er periodiek een bestuursvergadering gepland, waarbij de actuele stand van zaken 

wordt besproken, inclusief de financiële administratie. 


