Beleidsplan Stichting House of Victory
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1. Algemene informatie
Stichting House of Victory is een christelijke rehabilitatiehuis, statutair gevestigd op Koggestraat 2, 1335
SK Almere. R.A. van den Berg is directeur van de Stichting.
Statutaire bestuurders
R.H. van Rooij (voorzitter)
S.W.H. Boonstra
D. Darko
Bezoldiging bestuurders
Niet van toepassing.
2. Doelstelling van de stichting
De Stichting begeleidt mensen die aan de afgrond van het leven hebben geleefd als gevolg van verslaving,
criminaliteit of prostitutie. Deze mannen en vrouwen worden in een intensief programma met God’s
liefde begeleid. Deze liefde uit zich in een warm onthaal door de gemeente. Wij geloven sterk in de
familiewaarden en de positieve gevolgen van discipelschap op iemands leven.
3. Wijze waarop de stichting fondsen wil werven
De financiering van de activiteiten vindt grotendeels plaats met huurinkomsten van de inwoners van het
rehabilitatiehuis en donaties van derden (in mindere mate). De continuïteit van de Stichting hangt daarom
in hoge mate af van het vermogen van de inwoners om de huur te betalen. Het bestuur verwacht een
positieve ontwikkeling in de huurinkomsten, gegeven de groei van het aantal huur betalende inwoners.
Het bestuur ziet geen onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen
bestaan over de continuïteit van het geheel van de activiteiten van de Stichting. De in de deze jaarrekening
gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de
veronderstelling van continuïteit van de Stichting.
4. Wijze waarop de stichting fondsen en vermogen zal besteden
De fondsen en vermogen zullen hoofdzakelijk worden besteed aan de volgende zaken:
 Huurverplichtingen pand rehabilitatiehuis aan de hoofdverhuurder;
 Kosten nutsvoorzieningen pand; en
 Algemene kosten die noodzakelijk zijn voor de activiteiten van de Stichting binnen en buiten het pand.
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