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Beleidsplan Stichting Galilea Inleiding: In dit beleidsplan legt het bestuur van Stichting Galilea het 
actuele beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in een ingelaste vergadering op 5 januari 2022 per 
Zoom. Dit vanwege Corona en de Lockdown. Het beleidsplan is op 28 maart 2023 aangepast daar 
waar nodig. Er zijn bestuursleden afgetreden en er is een nieuwe voorzitter en penningmeester. Ook 
wordt er gewerkt aan een nieuw project.  
                                                                                                                                                                        
Oprichting: Stichting Galilea, statutair gevestigd in de gemeente Kampen, is opgericht op 8 juli 2003 
bij notariële akte door notaris H. Herweijer van notariskantoor IJsseloevers te kampen.  
  

Bestuurssamenstelling: Voorzitter dhr. K. van Olst, Krabbescheer 26, 8281 KV Genemuiden, lid van 

de Hervormde Gemeente in Genemuiden. Penningmeester dhr. Sjors Burger, Lange Rille 1, 8266 JV 

Kampen, lid van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Kampen. Secretaris mevr. E. Riezebos-Zwiers, 

Baan 27, 8271 BD IJsselmuiden, lid van de Ned. Hervormde Gemeente IJsselmuiden/Grafhorst te 

IJsselmuiden. Bestuurslid zonder functie, dhr. A.T. Heldoorn, Apeldoornsestraat 57, 8266 AK, 

Kampen, lid van de Hervormde gemeente in Kampen.                                                                                                                                 

Strategie Statutaire doelstelling: Het financieren van hulp- en ontwikkelingsprojecten in 3e 
wereldlanden, het financieel en moreel ondersteunen van zendelingen en ontwikkelingswerkers  
(met inbegrip van hen die daartoe in opleiding zijn), die zich met woord en daad willen inzetten voor 
de verkondiging van het evangelie en die zich – daarbij geïnspireerd door de Bijbel – willen inzetten 
voor de verbetering van de leefomstandigheden van de medemens in hun directe leefomgeving, dat 
in de meeste ruime zin van het woord. 
                                                                                                         
Afwezigheid winstoogmerk: Stichting Galilea heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 4.2 van 

de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. Dit blijkt uit het feit dat Stichting Galilea de met de 

activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.  

Bestemming liquidatiesaldo: Een eventueel batig saldo na het ontbinden van Stichting Galilea wordt 

besteed overeenkomstig het doel van de stichting.  

Beleid: Te verrichten werkzaamheden  Stichting Galilea verricht de volgende werkzaamheden: Ze is 

het aanspreekpunt in Nederland voor veldwerker Carolien Zijda in Kenia, doet aan fondsenwerving, 

onderhoud het contact met sponsors, verzorgt PR en voert een juiste administratie welke voldoet 

aan de aan een ANBI instelling gestelde eisen. Door de veldwerker met raad en daad te 

ondersteunen vanuit Nederland zorgt de stichting dat zij zich op haar taken in Kenia kan focussen. 

Door het werven van fondsen bij bedrijven en particulieren en contact met hen te onderhouden 

helpt de stichting zorgdragen voor de benodigde financiële middelen. Behoud van de ANBI-status 

draagt bij aan de welwillendheid van sponsors om te (blijven) geven. De stichting draagt op deze 

manier bij aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 3.1 van de statuten.  

De website van Stichting Galilea ondersteunt de communicatie tussen de stichting en de sponsors, de 

communicatie tussen de veldwerker en de sponsors en is op dit moment het digitale visitekaartje van 

de stichting.                                                                                                                                                                           

  



Werving en beheer van gelden: De instelling werft gelden ten behoeve van de doelstelling door 

middel van de volgende wervingsactiviteiten: - Werving van donateurs - Stichting Galileadag – 

Verkoopacties, zoals een jaarlijkse rookworstenactie - Benefietconcert - Collecterooster van kerken, 

het geven van presentaties enz. Het beheer van de verkregen inkomsten vindt plaats door het 

voltallige bestuur. Uitgaven worden door de penningmeester slechts uitgevoerd na instemming van 

het bestuur. Aan het beheer van de verkregen gelden zijn geen kosten verbonden.      

Vermogen van de stichting: Stichting Galilea houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig 
is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de 
stichting. 
                                                                                                                                                       
Bestedingsbeleid: Stichting Galilea besteed de verkregen inkomsten conform de doelstelling van de 
hieronder genoemde projecten. Als onderdeel hiervan ontvangt onze veldwerker in Kenia een vaste 
maandelijkse vergoeding om aan onderstaande projecten te kunnen werken. Lopende projecten: - 
Educatiefonds – HHD programma – ‘Groente voor Gezondheid’ met een schaduwnet in Olturot – 
Zahara Farm in Nakuru en ‘Water voor Welzijn’, een ‘borehole’ voor Olturot dit alles in Kenia.  
 
Beschikking over het vermogen van de instelling: Op grond van de artikelen 6 en 7 van de statuten 
van de stichting en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende 
zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het 
vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.     
                                       
Overige Beloningsbeleid: De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun 

werkzaamheden, conform artikel 5.6 van de statuten. Onkosten, gemaakt in het kader van het 

uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen 

personeel in dienst.   

Beschrijving administratieve organisatie: De financiële administratie van de stichting wordt gevoerd 

door penningmeester Sjors Burger. De jaarrekening wordt ook opgesteld door penningmeester Sjors 

Burger. De jaarrekening wordt door het bestuur gecontroleerd en vastgesteld.    

Publicatieplicht: Stichting Galilea voldoet aan haar publicatieplicht door het beleidsplan, de 

jaarrekening en uitgeoefende activiteiten te publiceren op de volgende websites: 

www.stichtinggalilea.nl, www.transparante-anbi.nl/Product/Stichting-Galilea/7130.                                              

Keurmerk: Het bestuur heeft er voor gekozen vooralsnog niet het CBF-keurmerk aan te vragen, 

omdat de jaarlijkse kosten te hoog zijn in verhouding tot het bedrag aan donaties die de stichting 

ontvangt. Stichting Galilea voldoet ruimschoots aan de norm dat de overheadkosten niet meer dan 

25% mogen bedragen. Het streven is voor deze periode de overheadkosten te beperken tot 

maximaal 10%. Het bestuur hecht echter wel aan transparantie. De jaarrekening van Stichting Galilea 

wordt jaarlijks gepubliceerd op bovengenoemde websites. Mocht u vragen hebben over de financiën 

van de stichting neemt u dan gerust contact met ons op. We kunnen u dan een toelichting geven op 

de financiën zolang dit niet de privacy schendt van onze veldwerker of onze donateurs.  

IJsselmuiden (NL) 28 maart 2023  – secretaris E. Riezebos-Zwiers 

Nakuru (Kenia), 28 maart 2023   - project manager Carolien Zijda                        


