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De doelstelling en de verrichten werkzaamheden van de instelling:
Het organiseren van bijeenkomsten, conferenties, cursussen en dergelijke; Het
uitgeven van tijdschriften, boeken, brochures en andere literatuur en het gebruik van
elektronische media.
Op welke wijze de inkomsten worden verkregen:
Gelden worden verkregen via donaties en collectes tijdens bijeenkomsten. De
donaties zijn veelal incidenteel, enkele donaties worden periodiek geïnd via een
incasso machtiging. Indien de incasso niet succesvol is, volgt geen herinnering. Alle
bijdragen zijn vrijwillige stortingen.
Voor deelname aan conferenties en cursussen wordt een eigen bijdrage gevraagd,
voor zover deze door de deelnemers kan worden opgebracht.
Hoe het vermogen wordt beheerd en besteed:
Het vermogen van de stichting wordt zo klein mogelijk gehouden. Dit omdat het doel
is, de ontvangsten zo veel mogelijk in te zetten om doelgroepen te helpen en de
exploitatiekosten te betalen. Gelden worden aangehouden op een IBAN rekening en
een PayPal rekening. Voor dagelijkse uitgaven wordt een beperkt bedrag contant
aangehouden. Er zijn verder geen bezittingen of schulden.
In juli (na het eind van ons financiële jaar) wordt 10% van alle inkomsten afgedragen
aan de internationale Aglow organisatie. De overige inkomsten worden gebruikt om
toekomstige bijeenkomsten te organiseeren; conferenties te organiseeren en
vooruitbetaling aan conferentiecentra te kunnen doen indien dit nodig is en
cursussen te financieren. Daarnaast worden de inkomsten gebruikt als aanvulling op
de eigen bijdragen of als gehele bijdrage indien deelnemers niet in staat zijn om de
eigen bijdragen te betalen.
Indien er voldoende middelen beschikbaar zijn worden deze ingezet om (nieuwe)
Aglow afdelingen of activiteiten financieel te ondersteunen.
Verdere inkomsten worden besteed aan reiskosten van leiders om groepen te
bezoeken, bankkosten, websitebeheer en abonnement Zoom mediaplatform en
internetadress publicatieverplichting van ANBI en aanschaffen van lesmateriaal.
Er is geen betaald personeel en alle functies zijn vrijwillig.

