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Stichtingsnaam

Stichting Reach Beyond Nederland
Voorheen bekend als: Stichting HCJB Nederland

RSIN/Fiscaal Nummer 807596942
Postadres

Van de Burghstraat 8
3341 GT H.I. Ambacht

Website

www.reachbeyond.nl

E-mail

info@reachbeyond.nl

Doelstelling

Het bevorderen van de prediking van het Evangelie aan de hele
wereldbevolking.

Missie

Het bevorderen van deze prediking door gebruikmaking van radio, televisie
en audio- respectievelijk audiovisuele hulpmiddelen en de verspreiding van
gedrukte teksten van zodanige programma’s, van Bijbels, Bijbelgedeelten en
Bijbelcursussen.

Bestaansreden

Deze missie wordt in het bijzonder uitgevoerd door mee te werken aan
dergelijke activiteiten alsmede medische arbeid van “Reach Beyond”,
(voorheen bekend als “HCJB Global”). Dit wordt gedaan in samenwerking met
instellingen die Reach Beyond vertegenwoordigen in andere landen.

Beleidsplan

Zie separaat document op de website

Statutaire bestuurders Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter
Bevoegdheden en plichten: Uitvoeren van de besluiten van het bestuur en
het vertegenwoordigen van de stichting in en buiten rechte.
Secretaris en plaatsvervangend secretaris
Bevoegdheden en plichten: Uitvoeren van besluiten van het bestuur en het
vertegenwoordigen van de stichting in en buiten rechte.
Penningmeester en tweede penningmeester
Bevoegdheden en plichten: Aannemen van aan de Reach Beyond Nederland
gedane schenkingen en legaten, zonder dat daaraan voor de stichting
bezwarende lasten of voorwaarden zijn verbonden, en om de akten tekenen
en alles te verrichten wat ten voorschreven einde vereist mocht worden.
Bestuur
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, de
bouw, het vervreemden of bezwaren van registergoederen.
Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de
stichting zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich tot een zekerheidstelling voor een schuld van een
derde verbindt.
Bestuursleden

S. van der Goot

[Algemeen bestuurslid]

W. Lagendijk
J. M. de Groen

[Penningmeester]
[Voorzitter]

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun diensten.

Jaarverslag

Zie separaat document op de website

Financieel Jaarverslag Zie separaat document op de website

