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Beleidsplan stichting DWN
Introductie
Stichting DWN (hierna: DWN) is een fondsenwervende vrijwilligers organisatie ten behoeve van
de geloofsgemeenschap Christelijke Gemeente Nederland (hierna: CGN). De stichting is
opgericht in 2002 en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een stabiele fondsenwerver voor CGN.
Voor meer informatie en achtergronden over DWN wordt verwezen naar haar website:
www.dwn.nl

Statutaire doelstelling
De statutaire doelstelling van de stichting is als volgt:
a) De stichting heeft een ideëel-christelijke grondslag.
b) De stichting heeft als doel het in de ruimste zin behartigen van de belangen van de
geloofsgemeenschap Christelijke Gemeente Nederland op vermogensrechtelijk en
financieel gebied, in het bijzonder door het verlenen van financiële ondersteuning aan
de binnen deze geloofsgemeenschap werkzame stichtingen, en het daartoe verwerven
van geldmiddelen, in het bijzonder door het tegen betaling uitvoeren van
werkzaamheden hetzij op basis van aanneming van werk hetzij op uurloonbasis.
c) De stichting beoogt niet het vormen van eigen vermogen en zal de ontvangen baten, na
aftrek van de daarop vallende kosten, besteden op de wijze als hiervoor onder sub b) is
omschreven.

Zeggenschap
Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie bestuurders. Het bestuur is gezamenlijk
verantwoordelijk voor de activiteiten die de stichting uitvoert.
Er is geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon die over het vermogen van de stichting
kan beschikken. Elke bestuurder is autonoom, maar alleen gezamenlijk bevoegd te
vertegenwoordigen, en kan binnen de statutaire bepalingen besluiten nemen. Vanuit het
bestuur worden één of meer bestuursleden aangewezen om de dagelijkse activiteiten te
verrichten.

Eigen vermogen
De stichting houdt geen vermogen aan dan alleen om noodzakelijke activiteiten te kunnen
financieren. Er is dan ook slechts sprake van het kortdurend beheren van fondsen.
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Besteden vermogen
DWN keert haar netto resultaat in zijn geheel uit aan Stichting Christelijke Gemeente Nederland,
een in Nederland gevestigde ANBI-stichting. Deze uitkeringen vinden altijd plaats binnen zes
maanden na het betreffende boekjaar.

Beloningen
DWN is een vrijwilligersorganisatie, derhalve vindt er door DWN geen beloning plaats van
bestuursleden voor hun taak als bestuurslid en/of de vrijwilligers. Indien het bestuur dit nodig
acht, kan zij een betaalde kracht aanstellen voor directievoering. Daarnaast wordt er, wanneer
gewenst, een reiskostenvergoeding uitbetaald voor daadwerkelijk gereden kilometers. Er wordt
geen gebruik gemaakt van de vrijwilligersvergoeding.

Administratie
De administratie wordt gevoerd door een extern administratiekantoor.
De administratie is zodanig ingericht dat duidelijk inzage bestaat in o.a.
• de aard en omvang van eventueel uitbetaalde onkostenvergoedingen;
• de aard en omvang van de wervingskosten voor het genereren van inkomsten;
• de aard en omvang van de inkomsten;
• de omvang en samenstelling van het vermogen.

Liquidatie
Statutair is bepaald dat bij liquidatie het vermogen van een stichting wordt uitgekeerd aan een
der stichtingen die men nu steunt dan wel een stichting met eenzelfde doelstelling.
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Activiteitenverslag stichting DWN
Feitelijke activiteiten
De feitelijke activiteiten van DWN (voorheen DWN Service) bestaan uit het verwerven van
fondsen voor Christelijke Gemeente Nederland. Het verwerven van fondsen wordt gedaan door
het uitvoeren van werk waarbij veel handen nodig zijn. De uitvoering van de werkzaamheden
wordt gedaan door vrijwilligers die verbonden zijn met de geloofsgemeenschap CGN.
DWN richt zich, door de aard van de organisatie en de inzet van de vrijwilligers, voornamelijk op
werkzaamheden en projecten die buiten normale kantoortijden uitgevoerd kunnen worden,
waarbij er doorgaans een groter aantal personen nodig is om het project uit te voeren. Hierbij
kan gedacht worden aan uiteenlopende activiteiten, zoals inpakwerk, schoonmaakwerk en
eenvoudige productiewerkzaamheden.
DWN rekent voor haar werkzaamheden marktconforme tarieven. De baten gaan, na aftrek van
de kosten, door naar stichting CGN. Dit is als zodanig ook vastgelegd in een overeenkomst van
schenking.
Indien het bestuur van DWN dit nodig acht, kunnen ten behoeve van de acquisitie,
projectvoorbereiding en projectleiding betaalde krachten worden ingezet. Hierdoor is het
mogelijk om de vrijwilligers effectief en efficiënt in te zetten.
Voor meer informatie over DWN Service: www.dwn.nl.
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