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1. Doelstellingen van Stichting Jezus Komt Spoedig  
 

Stichting Jezus Komt Spoedig is gevestigd aan de Evertsenstraat 4, 2665 AE Bleiswijk. 

 

Doelstelling van Stichting Jezus Komt Spoedig:  

“het verspreiden van het evangelie van de Heer Jezus Christus in algemene zin, waaronder in ieder 

geval is inbegrepen het uitvoeren van evangelische projecten alsmede het verzorgen van activiteiten 
en bijeenkomsten ter zake”.  

De Stichting onderneemt daartoe alle activiteiten die daarmee verband houden en die tot doel 

hebben om mensen het evangelie van de Heer Jezus Christus te vertellen en om de blijde boodschap 

daarvan uit te leggen.  

 

Op welke wijze realiseert Stichting Jezus Komt Spoedig onder andere het hiervoor 

aangegeven doel: 

- realiseren en verspreiden van evangelisatiemateriaal. Te denken valt aan: 

 evangelisatie-uitingen via: 

o billboards langs (snel)wegen; 

o lichtmasten; 

o reclamezuilen of andersoortige middelen; 

o de website: jezuskomtspoedig.nl; 

 fysieke folders, visitekaartjes, flyers e.d.; 

 fysiek Bijbelstudiemateriaal welke te downloaden is via de website Jezuskomtspoedig.nl; 

 enz. 

- organiseren, participeren en doen geven van Bijbelstudies en -lezingen welke specifiek zijn 

gerelateerd aan het besef dat we leven in de “Eindtijd”. Dat is de tijd zoals die in veel Bijbelse 

profetieën is gemeld/aangegeven. Deze studies en lezingen worden zowel verzorgd door online 

uitingen via internet als ook fysiek op verschillende locaties in geheel Nederland en daar waar de 

mogelijkheid zich voordoet ook in het buitenland. 
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2. Wijze van werving van gelden  
 

Stichting Jezus Komt Spoedig ontvangt haar inkomsten door middel van giften. Deze giften worden 
gegeven door hoofdzakelijk particulieren en bedrijven. 
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3. Beheer van het vermogen  
 

Bestuur  
Stichting Jezus Komt Spoedig heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het 

vermogen.  

Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een secretaris en een 
penningmeester.  

- Voorzitter is de heer K. J. Kerver; woonachtig te Bleiswijk, Evertsenstraat 4 (2665 AE); 

- Secretaris is de heer R. Talsma; woonachtig te Drachten, Walta 28 (9202 JN); 

- Penningmeester is de heer G. E. Harkema; woonachtig te Joure; It Hiem 11 (8502 CJ). 

 

Activiteiten bestuur  
- Vergaderen en overleggen. 

- Het bestuur komt tenminste eenmaal per kwartaal samen voor een bestuursvergadering. Hiervan 
worden notulen opgemaakt.  

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden onder andere de volgende activiteiten verricht: 

- het opzetten, begeleiden en organiseren van evangelisatieprojecten. 
- Het selecteren van (financiële-)bestemmingsdoeleinden. 

 

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. 

 

Vergoeding bestuursleden 

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor de door hen te verrichten bestuurs-

werkzaamheden. 
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4. Besteding van het vermogen  
Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Jezus Komt Spoedig.  

De inkomsten van de stichting worden gebruikt: 
- om de verwervingskosten van de verschillende evangelisatie-materialen en -activiteiten te kunnen 

financieren.  

- Om kosten in relatie tot de evangelisatie-activiteiten en -projecten te financieren. 

 

De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden 

om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe 
activiteiten te ontwikkelen en op te zetten. 

 

 


