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Dit document bevat de gegevens die t.b.v. de ANBI registratie dienen te worden gepubliceerd.
1 Naam
Stichting B'ulah
2 RSIN / Fiscaal nummer
8061.27.405
3 Contactgegevens
Stichting B'ulah
Onderduikersweg 6
8346 KP DE BULT
Tel: 0521 514792
E-mail: info@bulahhoeve.nl
4 Doelstelling
De volledige doelstelling is verwoord in de statuten. De samenvatting van de statutaire
doelstelling:
1. Het leveren van een bijdrage aan het maatschappelijk, sociaal en moreel welzijn van mensen
en wel met name door het verspreiden van de werkelijkheid van het Evangelie en een ieder in
aanraking te brengen met de liefde van Jezus Christus.
2. Het (doen) stichten en instandhouden van communiteiten, waarin men in een gezonde sfeer
van leven en werken kan verblijven om tot geestelijke ontspanning en ontplooiing te komen
5
5.1

Beleidsplan (samenvatting)
Achtergrond en doelstelling

Den Haag, verder uit te kunnen bouwen. D
Algemene doelstelling
Doel van de stichting en haar werkzaamheden zijn: het algemeen belang te dienen door het
leveren van een bijdrage aan het maatschappelijk, sociaal en moreel welzijn van mensen en wel
met name door het verspreiden van de werkelijkheid van het Evangelie en een ieder in aanraking
te brengen met de liefde van Jezus Christus en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Dit wordt hoofdzakelijk via 2 lijnen gerealiseerd:
a.
b.

te Steenwijk als huis voor opvang en vorming;

Structuur
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vorming.
5.2

De werkzaamheden

Opvang en zorg
korte of langere tijd de draad in hun eigen leven weer op kunnen pakken. De zorg die wordt
gegeven is vanuit het besef dat alleen God een mens echt kan genezen. De zorg wordt aan een
ieder verleend ongeacht geloofsovertuiging of geaardheid. De zorg wordt heel praktisch verleend
en bestaat vooral uit het in liefde ontvangen van de persoon, het luisteren naar zijn/haar verhaal,
het aanbieden van een vast leefpatroon via dagelijkse werk en het geven van reactie en begeleiding
op zijn of haar gedrag.

het ritme van de dag. De zorg wordt gegeven door een vaste groep medewerkers, die er voor
gekozen hebben hun leven in te zetten voor het doel van de Stichting. Zij wonen permanent op de
Hoeve en zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de verleende zorg.
Vorming
mensen die een geestelijke vorming willen ontvangen om de
daarmee ook een geestelijk centrum, waar mensen periodiek kunnen komen om geestelijk gevoed
te worden. De vorming is gericht op de eigen relatie met God.

hoeve, waar naast een patroon van huishoudelijke taken ook een vast ritme is van
bezinningsmomenten: stille tijd, dagopening, Bijbellezing en dagsluiting. Naast deze algemene
vorming kan worden deelgenomen aan speciale vormingsactiviteiten:






er wordt een vormingsjaar (of periode) aangeboden aan jongeren (de zgn. Levensschool). Dit
vormingsjaar is vooral bedoeld voor jonge mensen die, na afronding van een studie of
levensfase (vervolgopleiding of werk), een jaar van bezinning willen.
daarnaast zijn er samenkomsten op zondag, er worden maandelijks toerustingsavonden
gehouden en er zijn bijzondere (meerdaagse) bezinningsbijeenkomsten. Al deze bijeenkomsten
staan open voor iedereen.
activiteiten en vakantiekampen voor jongeren (van brugklas tieners). Hierbij wordt met
besproken.

Ontwikkelingen
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In 2017 is gestart met het organiseren van retraite dagen. Dit heeft zich in de loop van 2018
verder ontwikkeld en is geprofessionaliseerd tot een regelmatig aanbod. Via een specifieke website
kan men zich aanmelden voor stilte

langer meer ond
Een van de oorspronkelijke doelstellingen van de stichting, het oprichten en ontwikkelen van
bedrijven, is mede hierdoor onder druk komen te staan. Het bestuur van de stichting zal de
komende periode een besluit moeten nemen of deze doelstelling nog passend is.
Communicatie
Voor het in aanraking brengen van mensen met de werkelijkheid van het Evangelie en het werk
van de Stichting worden diverse communicatiemiddelen ingezet:








regelmatig wordt een Nieuwsbrief uitgegeven, waarin verslag gedaan wordt van de activiteiten
www.bulahhoeve.nl.
er verschijnt maandelijks een Bijbels dagboek (bijbellezing met toelichting), dat ook via
internet is te lezen: www.bijbelsdagboek.nl. Het Bijbels dagboek is ook als compleet boek
uitgegeven.
op iedere derde zaterdag van elke oneven maand is er een open dag. Deze dag is speciaal
bedoeld voor kennismaking met de leef- en werkgemeenschap en de daaruit voortgekomen
activiteiten.
op uitnodiging worden voorlichtings- en informatiebijeenkomsten in het land gehouden.
krijgen.

5.3

Financieel beleid

Het beheer van de financiële middelen dient te passen bij de doelstelling. Zorgvuldigheid en
transparantie zijn daarom belangrijke uitgangspunten. Het is Bijbelse realiteit om datgene wat je
zonder tegenprestatie van God ontvangen hebt, ook zonder tegenprestatie weer uit te delen. De
lah
draagt zorg voor alles wat deze medewerkers (en de gasten) nodig hebben.





Voor het financieel beheer wordt gestreefd naar een sluitende exploitatiebegroting, die voor
het begin van het begrotingsjaar door het bestuur wordt vastgesteld.
De financiële administratie is ingericht volgens de richtlijnen van het Centraal Bureau
Fondsenwerving, voor de jaarrekening wordt een samenstellingsverklaring van de accountant
gevraagd.
De bestuursleden ontvangen geen beloning, maar kunnen uitsluitend een vergoeding
ontvangen voor gemaakte onkosten.
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Om de continuïteit ook in perioden van tegenslag zoveel mogelijk te kunnen waarborgen is het
beleid van het bestuur gericht op de opbouw van een weerstandsvermogen ter grootte van
tenminste één maal de jaarkosten.
Overige beschikbare middelen worden ingezet voor realisering van de doelstelling.
Het bestuur kan besluiten een deel van het weerstandsvermogen tijdelijk aan te wenden voor
de realisatie van een concreet project.
Voor investeringen in bestaande en nieuwe projecten wil het bestuur bij voorkeur geen
vreemd, rentedragend vermogen aantrekken. Dit legt een ongewenste druk op de ontplooiing
van medewerkers en gasten. De consequentie van het voorgestane beleid is dat
bedragen/fondsen voor nieuwe projecten over meerdere jaren liquide gehouden worden tot
voldoende middelen beschikbaar zijn om van start te gaan.

Fondsenwerving:
Omdat de Stichting voor een belangrijk deel afhankelijk is van giften en schenkingen van
donateurs wordt aan fondsenwerving gedaan.


Via Nieuwsbrieven worden mensen regelmatig gevraagd het werk te steunen als donateur.
Verder is op open dagen en andere evenementen een informatiefolder beschikbaar over
mogelijkheden om het werk te steunen.
 Bij een speciaal project of een speciale activiteit wordt gericht aan fondswerving gedaan, door
in brede kring aandacht te vragen voor het project of de activiteit en de benodigde financiën.
 Fondsen worden verkregen via dividenden
 Ook wordt in toenemende mate onderzocht welke subsidiemogelijkheden en steunfondsen er
zijn. Als deze geen belemmering zijn voor het realiseren van de doelstelling van de stichting
wordt bij een concreet project actief subsidie of steun gevraagd.
Het beleid is erop gericht de kosten voor fondsenwerving ruim beneden 10% van de baten te
houden.
Vergoedingen van kosten:
niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet".





wonen daar en ontvangen geen loon of uitkering.
Huisvesting en levensonderhoud komen voor rekening van de stichting.
Medewerkers van de bedrijven
hoeve wonen, betalen een reële vergoeding voor kost en inwoning.
Voor zover mogelijk vergoeden gasten hun kosten van huisvesting en levensonderhoud. Voor
zover dat niet kan, blijven de kosten voor rekening van de stichting.
De hoogte van de bijdrage in de kosten voor kost en inwoning / huisvesting en
levensonderhoud worden berekend op basis van gegevens van het Nibud.
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6 Bestuurssamenstelling
Het bestuur van stichting B'ulah bestaat uit ten minste drie personen, waaronder een voorzitter,
secretaris en penningmeester, eventueel aangevuld met één of meerdere algemene leden.
7 De namen van de bestuurders
Per 1 juni 2019 is de samenstelling van het bestuur als volgt:
De heer S. Sonke, voorzitter
secretaris
De heer H. Schouten, penningmeester
De heer G. van Kerkvoorde, algemeen lid
voor de functie van een algemeen lid is er een vacature.
8 Beloningsbeleid
Bestuurders krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Er kan een kostenvergoeding wordt
gegeven voor daadwerkelijk gemaakte kosten.
9
9.1

Verslag over het afgelopen jaar (2018)
Algemeen

In 2018 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd in het kader van de verkondiging:






Ruim 742 overnachtingen door mensen die zorg nodig hadden
-hoeve, gemiddeld 90 bezoekers.
Begeleiding van 2 stagiaires
Openbare vieringen van Paasfeest, Pinksterfeest, Kerstfeest.
Vieringen 4 huwelijksfeesten en 1 doopdienst.












maand.
Dagelijkse verspreiding van een bijbeloverdenking aan ongeveer 3350 ontvangers per dag.
Digitaal beantwoorden van vragen omtrent de dagelijkse Bijbeloverdenking.
Openbare maandelijkse toerustingsavond over een actueel thema in de Bijbel.
Regelmatig bijeenkomsten of weekenden voor scholieren uit brugklas en tieners, en
jongvolwassenen, vooral gericht op samen omgaan met jongeren in een veilige sfeer.
Tienertocht met ouders georganiseerd.
Begeleiden van jongere die een seizoen heeft meegedraaid in het dagelijks leven op de
zijn vervolgopleiding.
Drie (openbaar toegankelijke) meeleefweekenden. Hierin worden rondom een Bijbels thema

Organisatie van 2 meeleefweekenden met Bijbels thema, gericht op jonge gezinnen en
twintigers.
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-hoeve. Hierin was
ook de Jubileum Open Dag opgenomen om 45G
j het werk van de stichting.

















onderhoud van
Diverse bezoeken van groepen uit de maatschappij voor rondleiding en kennismaking.
Begeleiden en adviseren transitie bedrijven uit ulahgroep
Veiligstellen van financiële belangen stichting in deelnemingen
Informatiemomenten voor betrokkenen over ontwikkeling rondom Huis ten Wolde, Bijzonder
land en Bijzonder druk (in het verleden ontstaan uit de stichting).
Organisatie van een openbare informatieavond over Israël
Update website www.bulahhoeve.nl
o 6354 gebruikers, 8071 sessies, 16787 pageviews (andere structuur website)
Update en onderhoud website www.kleinehoeve.nl
o 11.755 gebruikers, 12.978 sessies, 14.090 page views
Update en Onderhoud website www.bijbelsdagboek.nl
o 73.084 gebruikers, 327.417 sessies, 678.903 pageviews
o Aantal abonnees per e-mail was in 2018 3.350
Update en Onderhoud website www.breadforourhearts.org (eerste jaar)
o 30.393 gebruikers, 48.394 sessies, 93.534 pageviews
Vakantieweek of weekend voor (jonge) gezinnen.
Aanbieden, begeleiding en faciliteren van stilte-retraites, ruim 67 overnachtingen
Faciliteren van accommodatie voor stilte-retraites.
woners.
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10 Financiële verantwoording (concept, definitieve gegevens volgens z.s.m.)
Balans, Activa:
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Balans, Passiva:

Onderduikersweg 6 - 8346 KP De Bult/Steenwijk - telefoon: (0521) 51 47 92 - e-mail: info@bulahhoeve.nl
IBAN NL50 RABO 0149 0037 65 t.n.v. Stichting B’ulah, Steenwijk - kvk Zwolle 41 02 22 15

ANBI-gegevens stichting B'ulah
Versie 1 juli 2019 (update 09-12-2019)

Staat van Baten en Lasten:
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