
 

 

 

 
Meerjaren beleidsplan 

 
Stichting Tjongerhûs te Bantega 

 
 

Naam van de stichting:  

Op 14 maart 1979 is de Stichting De Schuilplaats, gevestigd te 8538 RH Bantega, Bandsloot 38 

opgericht.  

Het bestuur heeft met algemene stemmen besloten de statuten van de stichting gewijzigd vast te 

stellen en met name de naam van de stichting te wijzigen.  

Sinds 30 december 2004 draagt de stichting de naam Tjongerhûs, gevestigd 8538 RH Bantega, 

Bandsloot 38. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.  

Per 1 januari 2008 heeft de Belastingdienst de stichting aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde 

Instelling (ANBI).  

Het RSIN of fiscale nummer van de stichting betreft 813937851.  

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord Nederland onder nummer 

41000697.  

 

Doelstelling:  

De doelstelling van de genoemde stichting is:  

Het uitdragen en bevorderen van het evangelie 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.  

 

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:  

• Subsidies en donateurs;  

• Schenkingen, erfstellingen en legaten;  

• Alle andere verkrijgingen en baten.  

 

Informatie en werkzaamheden:  

De stichting is eigenaar van het Tjongerhûs, gevestigd te 8538 RH te Bantega, Bandsloot 38. Het 

betreft een evangelisch centrum voor vorming en recreatie. De stichting beheert en onderhoudt deze 

gebouwen, die bestaan uit een woonhuis, een moderne horecakeuken, een ontmoetings-, een 

recreatie- en een slaapruimte.  

 

Het centrum is voor iedereen die door middel van bijbelstudie, schoolkampen en conferenties 

willen vormen en recreëren in de accommodatie en omgeving.  

De stichting verhuurt het Tjongerhûs tegen een geringe vergoeding voor één of meer weken, 

weekenden of midweken.  



Door de stichting is een beheerdersechtpaar aangesteld die verantwoordelijk is voor de dagelijkse 

gang van zaken in en bij het evangelisch centrum. Zij bewonen het woonhuis tegen een geringe 

vergoeding.  

Met diverse vrijwilligers, die een vrijwilligersvergoeding ontvangen, worden schoonmaak-, 

onderhouds- en tuinwerkzaamheden uitgevoerd. De vergoeding van de vrijwilligers bevinden zich 

binnen de door de Belastingdienst vastgestelde grenzen.  

 

De stichting beschikt over een eigen website, namelijk http://www.tjongerhus.nl. Deze website 

wordt beheerd door het beheerdersechtpaar.  

 

Het bestuur van de stichting komt minimaal twee maal per jaar in Bantega of elders bij elkaar om de 

gang van zaken met betrekking tot het Tjongerhûs te bespreken. Tevens zijn er minimaal twee maal 

per jaar ook besprekingen met het beheerdersechtpaar.  

Van deze vergaderingen worden notulen gemaakt.  

 

De stichting verzendt in samenwerking met het beheerdersechtpaar een voor- en najaarsmailing. 

Deze nieuwsbrieven worden verzonden naar belangstellenden voor het werk wat plaatsvindt in het 

Tjongerhûs te Bantega.  

Zie voor de volledige activiteiten het activiteitenplan van de stichting.  

 

Werving, beheer en besteding van de fondsen:  

Door het verzenden van nieuwsbrieven aan belangstellenden worden inkomsten geworven. Tevens 

worden inkomsten verworven van de verhuur van de accommodaties.  

De binnenkomende gelden worden gestort op een bankrekeningnummer van de ING-bank te 

Amsterdam. Het rekeningnummer is gekoppeld aan de stichting.  

De penningmeester van de stichting beheert deze bankrekening. De jaarlijkse inkomsten zijn 

afhankelijk van het aantal groepen dat gebruik maakt van het evangelisch centrum.  

Op de te houden vergaderingen geeft de penningmeester een overzicht van de binnengekomen en 

uitgegeven gelden. Jaarlijks wordt een overzicht van de financiën gemaakt.  

 

Samenstelling van het bestuur:  

Voorzitter: P. Groen  

Penningmeester: P. Bras  

Secretaris: K. Pul  

Bestuursleden: J. de Haan, H.P.L. de Haan 


