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Stichting Vrienden van Lichtpunt  

 Belangrijke gegevens: 

* De officiële naam van de Stichting is "Vrienden van de Lichtpuntloods'. 

Opgericht bij notariële acte bij notaris Beks op 15 maart 2017. 

RSIN nummer:  857384806. 

*Contactgegevens: 

Postadres: Harm Smidswei 6, 

      9298 RD Kollumerzwaag 

Telefoon: 0511-441212. 

 
Vergoeding bestuursleden  

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden en hebben wel recht op de 

vrijwilligersvergoeding als door de belastingdienst is vastgesteld.  
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1. Doelstellingen van 'Stichting Vrienden van de Lichtpuntloods.'  

Deze stichting wordt gezien als een vermogensfonds en heeft tot doel in jaren dat het financieel goed gaat 

reserves voor de toekomst op te bouwen. 

De stichting heeft ten doel: 

a. het beheren en verkrijgen van kapitaal en goederen voor het ondersteunen van het vrijwilligerswerk van de 

Lichtpuntorganisatie in Kollumerzwaag.. 

b. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn  

c. financiële steun verlenen aan projecten, activiteiten en werkzaamheden van de Lichtpuntorganisatie waar dat 

nodig is. Ook ondersteuning van andere organisaties is beperkt mogelijk als er sprake is van vrijwilligerswerk. 

d. de stichting beoogt het algemeen nut; 

e. de stichting heeft geen winstoogmerk. 

f.  de stichting beheert het verkregen stamvermogen en het bestuur kan jaarlijks besluiten daar gelden aan toe te 

voegen. Het stamvermogen wordt minimaal jaarlijks verhoogd met 2 % om het waardevast te houden. 

De stichting heeft als missie zich inzetten voor mensen die het moeilijk hebben  om staande te blijven. 

Hoofddoel is altijd: 

- Zich inzetten voor de in nood verkerende medemens. 

 

 2. Wijze van werving van gelden  

'Stichting Vrienden van Lichtpunt' ontvangt haar inkomsten door middel van giften en donaties. Deze giften 

worden gegeven door hoofdzakelijk particulieren en bedrijven. 

Ter stimulering kunnen er acceptgiroacties worden gehouden en kan er actief aan fondswerving gedaan worden  

  

3. Beheer van het vermogen. 

De penningmeester behartigt de financiële zaken van de stichting. Hij kan worden bijgestaan door een 

administrateur/boekhouder. Jaarlijks wordt er een verslag gemaakt. 

 

4. Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen 

Artikel 3 

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal 

van ten minste drie bestuurders en ten hoogste negen bestuursleden.— 



2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet 

zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden— 

een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.- 

3. De bestuurders worden benoemd voor een tijd van vier jaar met eenmaal demogelijkheid 

met vier jaar te verlengen. Voor de eerste keer gaat het in op de— 

datum van wijziging.- 

4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.- 

5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.- 

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hunfunctie 

gemaakte kosten.- Mocht het beslist niet mogelijk zijn een opvolger te vinden dan kan de termijn maximaal twee 

keer verlengd worden met een jaar, mits alle andere bestuurders daar mee akkoord gaan. 

6. Ten hoogste de helft van het aantal bestuurders mag met een andere bestuurder 

een familieband hebben.- 

Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde 

graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of ander 

levensgezel.- 

 

5. Activiteiten bestuur:  

Vergaderen  

Het bestuur vergadert meestal samen met andere delen van de Lichtpuntorganisatie, inzonderheid met de leden 

van het bestuur van de St. Lichtpuntloods.   

Activiteiten worden steeds gepland in overleg met  alle bestuursleden. 

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:  

1. Het opzetten en begeleiden van projecten;  

2. Het selecteren van bestemmingsdoeleinden.  

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.- 

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de secretaris gezamenlijk dan wel 

aan de voorzitter en de penningmeester gezamenlijk. 

Bij belet of ontstentenis van de voorzitter wordt de stichting vertegenwoordigd door de secretaris en de 

penningmeester gezamenlijk- 

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de 

grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.- 

Boekjaar en jaarstukken.- 

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.- 

 

6. Financiën  

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:   

1. Jaarlijks een begroting opstellen;  

2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;  

3. Beheren van de gelden;  

4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen. 

 

Er is een ruime bijdrage gegeven aan de vervanging van de door brand verwoeste boerderij. 

In 2019 is reeds € 50.000,00 bijgedragen aan het herstelfonds. In 2020 opnieuw. 

Giften via rekeningnummer: NL 80 RABO 0318 1469 75 

Financiële gegevens vindt u in het ANBI verslag. 

 

 


