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1. Werkzaamheden 
 
 

“Gaat dan heen, onderwijst alle volken, hen dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons,  
en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.”  

(Mattheus 28:19) 
 
Stichting “De Lichtkring” wil vanuit deze Bijbelse opdracht uit Mattheus 28 een bijdrage leveren aan 
de verspreiding van Gods Woord over de hele wereld, in het bijzonder op plaatsen waar het Licht van 
het Evangelie nog nooit eerder geschenen heeft. 
 
In Artikel 2 van de Statuten staan de uitgangspunten van Stichting De Lichtkring als volgt 
omschreven: 

 
Lid 1 
De stichting heeft ten doel: 
Het bevorderen van de tot standkoming van medische en onderwijskundige projekten in 
ontwikkelingsgebieden en het verstrekken en stimuleren van interkerkelijke hulpverlening, 
alsmede het verspreiden van Gods Woord en Bijbel-Evangelische lectuur ten behoeve van 
zendingsarbeid op Reformatorische grondslag, waar ook ter wereld, en voorts al hetgeen met 
een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in 
de ruimste zin des woords. 
 
Lid 2 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het zenden van geldmiddelen, 
medische hulp, goederen, Bijbels en andere Christelijke lectuur naar de doelgebieden alsmede 
het meewerken aan en/of het vervaardigen en verspreiden van Bijbels en Christelijke lectuur in 
bedoelde gebieden, een en ander uitsluitend op basis van Gods Woord, en volgens “De 
Westminster Geloofsbelijdenis”. 

 
 
Afwezigheid van Winstoogmerk 
 
Alle activiteiten die door Stichting De Lichtkring worden ontplooid, zijn uitsluitend gericht op het 
realiseren van de projecten die door de stichting worden gesteund. Stichting De Lichtkring heeft geen 
winstoogmerk. 
 
 
Bestemming Liquidatiesaldo 
 
Een groot deel van de inkomsten van de stichting is door de gevers gericht geschonken voor één van 
de projecten. Het bestuur van Stichting De Lichtkring draagt er zorg voor dat deze gelden ook 
daadwerkelijk de bestemming bereiken waarvoor ze geschonken zijn. 
 
 
 
 



2. Financiële Middelen 
 
Om financiële middelen te verkrijgen, waardoor de projectdoelen gerealiseerd kunnen worden, 
worden jaarlijks diverse activiteiten ontplooid.  
 
Diapresentaties 
De belangrijkste activiteit is het verzorgen van diapresentaties. Jaarlijks zijn er diverse scholen en 
verenigingen die vragen om over het zendingswerk te komen vertellen.  
 
N.a.v. deze presentaties worden vaak collectes gehouden of acties georganiseerd (meestal door 
kinderen en jongeren). De opbrengsten van deze collecten en acties gaan naar het project waar de 
presentatie over gehouden is. Ook is er gelegenheid om boeken of andere artikelen te kopen, 
waarvan de opbrengst, na aftrek van de kosten, naar de betreffende projecten gaat. 
 
Acties 
Stichting De Lichtkring heeft aankruiskaarten ontwikkeld waarmee kinderen bij familie of bekenden 
geld kunnen inzamelen voor de projecten. M.b.v. deze kaarten worden door scholen of verenigingen 
acties voor Stichting De Lichtkring gehouden. Op de kaart staat het actiedoel vermeld, geïllustreerd 
met een verduidelijkend plaatje (bijbels of varkentjes). De verkregen opbrengst gaat naar het doel 
waarvoor de actie gehouden is en de kinderen krijgen als dank voor hun inzet een boekje kado. 
 
Nieuwsbrieven 
Stichting De Lichtkring geeft ook een nieuwsbrief uit, waarin achtergrondinformatie over de 
projecten wordt gegeven en ook verantwoording wordt gedaan van de ontvangen giften en 
gehouden acties. Deze nieuwsbrief wordt per post verzonden naar ca. 2.000 adressen van 
geïnteresseerden die met enige regelmaat een gift schenken. Bij deze mailings is een acceptgiro 
bijgesloten voor een vrijwillige donatie.  
 
De nieuwsbrief wordt ook uitgedeeld tijdens de diapresentaties en op de scholen die voor Stichting 
De Lichtkring een actie organiseren. 
 
 



3. Beheer en besteding van het vermogen 
 
Voor zover de financiële middelen niet direct worden gebruikt voor de lopende projecten en overige 
uitgaven het werk van de stichting betreffende, worden zij op een spaarrekening bij een Nederlandse 
bank gezet. Het bestuur van de Stichting is bevoegd om te beslissen wat er met dit reservekapitaal 
gebeurt. 
 
Het bestuur van Stichting De Lichtkring telt 3 personen. 
Thans zijn dat: 
Voorzitter:  Dhr. A. Riezebos te Genemuiden 
Secretaris:  Mw. M.J.C. de Jong – Mijnders te Amersfoort 
Penningmeester: Mw. M.A. Mijnders – van Woerden te Lisse 
 
Ten minste éénmaal per jaar wordt een bestuursvergadering gehouden, waarin de financiële status 
van de lopende projecten wordt besproken en beslissingen worden genomen t.a.v. de bestemming 
van het reservekapitaal. 
 
De bestuursleden van Stichting De Lichtkring ontvangen geen vergoeding voor het uitoefenen van 
hun bestuurstaken. 
 

 


