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Stichting Pionieren in Moerwijk
RSIN 856432623
KvK nummer 66186242
Postadres
Esmoreitplein 25
2531 EJ ‘s-Gravenhage
Doelstelling
De doelstelling van de stichting is het mogelijk maken van fondsenwerving ten behoeve van de
pioniersplek Geloven in Moerwijk, Den Haag. De verantwoordelijkheid van bestuur en financiële
verslaglegging van de pioniersplek Geloven in Moerwijk valt buiten de scope van de stichting.
De pioniersplek Geloven in Moerwijk heeft tot doel een geloofsgemeenschap te stichten in Moerwijk,
Den Haag, door een positieve bijdrage aan de buurt te leveren door verbindende activiteiten te
organiseren, een leefgemeenschap op te richten en een ruimte in te richten waar ten dienste van de
bewoners van Moerwijk op creatieve en aansprekende manier vorm wordt gegeven aan het leven met
elkaar.
Beleidsplan op hoofdlijnen
De stichting draagt bij aan het realiseren van de doelstelling door fondsenwerving te doen ten
behoeve van de pioniersplek Geloven in Moerwijk. De fondsenwerving wordt gedaan door personen
die daar vanuit de pioniersplek een opdracht toe hebben verkregen.
Primair verkrijgt de stichting vermogen uit fondsenwerving. Daarnaast kunnen schenkingen en acties
ook voor inkomen zorgen. De stichting heeft geen winst oogmerk. De stichting beheert het vermogen
en wendt het inkomende geld aan ten behoeve van de pionierspost.
Functies en namen van de bestuurders:
Voorzitter H.W. Terlouw
Penningmeester H. van Osnabrugge
Beloningsbeleid
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.
ANBI Status
Het bestuur heeft in 2017 zorg gedragen voor het verkrijgen van een ANBI status. De ANBI status is
toegekend, en met terugwerkende kracht geldig vanaf oprichtingsdatum van de stichting.
Bestuursverslag 2020
In 2020 heeft de stichting Pionieren in Moerwijk aanzienlijk meer inkomsten en uitgaven dan
voorgaande jaren. Veel inkomsten en uitgaven zijn gerelateerd aan de noodhulp via Geloven in
Moerwijk zoals de voedselbank en het Corona-maaltijdproject.

Financieel Jaarverslag 2020
Inkomsten
In 2020 zijn er door de stichting Pionieren in Moerwijk de onderstaande inkomsten ontvangen:
Giften en collecten
€ 27.037,90
Fondsen
€ 8.000,00
Rente
€ 23,91
TOTAAL
€ 35.061,81
Uitgaven
In 2020 zijn er door de stichting Pionieren in Moerwijk de onderstaande kosten gemaakt:
Kosten rekening
€ 171,52
Fondswerving
€ 500,00
Bureaukosten
€ 802,68
Bijdrage activiteiten GiM
€ 2.344,36
Bijdrage noodhulp GiM
€ 22.029,39
TOTAAL
€ 25.847,95
Eindsaldo
Het eindsaldo van de stichting bedroeg op 31 december 2020 € 15.725,99. Het vermogen van de
stichting is in 2020 toegenomen met € 9.213,86.

