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DOELSTELLINGEN
1LIFE heeft ten doel:
a. God lief te hebben boven alles, en alle mensen om ons heen als onszelf, zoals Jezus Christus
ons geleerd heeft;
b. het koninkrijk van God laten doorbreken door de kracht van de Heilige Geest in het leven van
elke persoon, familie, dorp, stad, land en wereldwijd;
c. het samenbrengen van mensen, die God zeven dagen in de week gepassioneerd willen dienen;
d. ruimte te geven aan jong en oud om hun volle potentieel van gaven en talenten in te zetten voor
de opbouw en uitbreiding van Gods koninkrijk;
e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
1LIFE bereikt haar doelen door:
a. het houden van samenkomsten voor jong en oud;
b. het houden van huiskringen (zn. connect-groepen);
c. het ontwikkelen en geven van opleidingen, studies en (leiderschap) training;
d. het organiseren van evenementen en activiteiten met een wervend karakter;
e. het verlenen van pastorale zorg;
f. handreiking met woord en daad naar de minder bedeelden in de wereldwijde
samenleving;
g. het uitgeven en verkopen van boeken en muziek;
h. het (financieel) ondersteunen van het stichten van gemeenten en andere
apostolische missies;
i. ruimte te geven voor bedieningen.
FINANCIËN
Afwezigheid winstoogmerk
1LIFE heeft niet ten doel om winst te maken. 1LIFE bestaat om het evangelie te verspreiden van
Jezus Christus, die voor de zonden van de mensen is gestorven en weer is opgestaan, vertaald in
hedendaagse taal en beleving.
Werving en beheer van gelden
De geldmiddelen van 1LIFE worden als giften door particulieren en bedrijven geschonken en
bestaan specifiek uit:
a. Tienden en giften;
b. Collecten, te houden tijdens de samenkomsten;
c. Erfstellingen, legaten en geschenken waaraan geen bezwaarlijke lasten of verplichtingen
verbonden mogen zijn;
d. Subsidies en donaties;
e. Overige baten.
Bestedingsbeleid
Het bestuur stelt jaarlijks een begroting op van alle inkomsten en uitgaven. De definitieve
begroting wordt uiterlijk samen met het jaarverslag van het voorgaande jaar vastgesteld door het
bestuur. Een boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar. Uitgangspunt die het bestuur hanteert voor

de begroting is dat circa een tiende deel van de uitgaven zijn bestemd voor hulp in
ontwikkelingslanden, drie-vierde deel voor huisvesting voor het organiseren van activiteiten en dat
collecten ingezameld tijdens evenementen direct worden besteed aan goede doelen die vooraf
aan de collecte worden benoemd. 1LIFE heeft in grote lijnen de volgende inkomsten en uitgaven:
Inkomsten
• Vaste giften á €40.800 per jaar
• Collecten á €7.200 per jaar
Uitgaven
• Huur pand á €36.000 per jaar, incl. gas, water en licht
• Het pand wordt voor algemeen nut ingezet, zoals voor evenementen, diensten,
workshops, high tea’s, verjaardagen en feesten. In de toekomst zullen hier nog meer
activiteiten plaatsvinden, met als doel een centraal punt in de samenleving te zijn.
Overige
uitgaven á €12.000 per jaar (donaties, koﬃe en eten, aankleding, marketing,
•
kinderwerk)
1LIFE probeert zo min mogelijk te reserveren aan vermogen, maar hanteert een ondergrens van
€5.000 voor dagelijks onderhoud of hulp bij acute nood.
BESTUUR
1. Het bestuur bestaat uit drie (3) bestuurders.
2. Voor de eerste maal zijn bestuurders, in de achter hun naam vermelde functie:
a. genoemde heer Roel Veneberg, als voorzitter;
b. mevrouw Evelien van Ee, wonende Oosteinde 160 te 7671 AC Vriezenveen,
geboren te Alphen aan den Rijn op vijfentwintig augustus negentienhonderdvierenzestig, gehuwd
met de heer Johan Koerssen, als secretaris;
c. de heer Jan Dasselaar, wonende Hexelseweg 115 a te 7645 AN Hoge Hexel, geboren te
Wierden op achttien december negentienhonderdzesenzeventig, gehuwd met mevrouw Gerharda
Joanne Dekker, als penningmeester.
BESTUUR
Samenstelling, wijze van benoemen
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal
van ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) bestuurders. Hierbij zal geen onderscheid worden
gemaakt tussen mannen en vrouwen. Bestuurders moeten volgens de leer van 1 Timoteüs 3:17,
Titus 1:6-9 en in de geest van 1 Petrus 5:1-4, gekwalificeerd zijn voor hun taak. Het eerste bestuur
wordt benoemd bij deze akte.
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur op voordracht van de
oudstenraad. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn
midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en
penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van twee (2) jaar, met verlenging tot en met
de eerstvolgende bestuursvergadering waarin de bestuurssamenstelling aan de orde zal zijn;
herbenoeming is mogelijk. Aftreden van een bestuurslid na één (1) jaar is mogelijk mits in overleg
met het bestuur.
4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
Ontbreken alle bestuurders, dan zal de oudstenraad bestuursleden benoemen.
5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte
kosten.
BESTUUR
Taak en bevoegdheden
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, ***tenzij het besluit
wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten,

waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, ***tenzij het
besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
5. Het bestuur kan zich voor wat betreft de uitvoering van de aan hem toevertrouwde taken laten
bijstaan door derden.
6. Het bestuur is bevoegd zich in bepaalde gevallen te doen bijstaan door commissies of
bepaalde gedeelten van zijn taak aan commissies te delegeren.
RAAD VAN OUDSTEN (RAAD VAN TOEZICHT)
1. De oudstenraad bestaat uit drie (3) oudsten.
2. Voor de eerste maal zijn oudsten, indien van toepassing in de achter hun naam
vermelde functie:
a. de heer Richard Johannes Grevelink, wonende Almeloseweg 29 te 7671 RB
Vriezenveen, geboren te Vriezenveen op twee oktober negentienhonderdvijfenzeventig, gehuwd
met mevrouw Berendina Dekker, als voorzitter;
b. de heer Peter Tichelaar, wonende Oude Hoevenweg 87 te 7671 PH Vriezenveen, geboren te
Groningen op eenendertig juli negentienhonderdachtenvijftig, gehuwd met mevrouw Ellen
Marianne Sijpkes;
c. de heer Jan Pijﬀers, wonende Scholekster 8 te 7462 ZX Rijssen, geboren te Rijssen op
drieëntwintig oktober negentienhonderdzesentachtig, gehuwd met mevrouw Jenneken
Vosgezang.

