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2. De stichting heeft als doel het creëren, faciliteren, onderhouden en ondersteunen van een
diaconale leefgemeenschap, gelegen/gevestigd te Amerongen. De leefgemeenschap bestaat uit alle
bewoners van tijd tot tijd van het gebouw gelegen in het project Allemanswaard Zuid, Kavel G in
Amerongen op de hoek van Koenestraat/Prinses Beatrixlaan, kadastraal bekend gemeente
Amerongen, sectie D, nummers 6448, 6449, 6487, en 6580.
4. De stichting heeft uitdrukkelijk geen winstoogmerk.
De stichting beoogt een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te zijn en neemt daarvoor de thans
vereiste voorwaarden in acht, te weten:
-

-

-

zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang;
de stichting en de mensen die daarbij rechtstreeks betrokken zijn, voldoen aan de
integriteitseisen, te weten dat de stichting en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken
zijn niet mogen aanzetten tot haat of het gebruik van geweld en bestuurders,
leidinggevenden en gezichtsbepalende personen mogen in de afgelopen vier jaar
voorafgaand aan de aanvraag niet zijn veroordeeld;
een natuurlijk persoon of rechtspersoon in de functie van bestuurder en/of beleidsbepaler
mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is, de
stichting dient onfhankelijk te zijn van donateurs en begunstigden;
de stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk
van de stichting;
bestuurders mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen, ook mogen
zij vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is;
de stichting moet een actueel beleidsplan hebben;
de stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen;
geld dat na opheffing of liquidatie overblijft wordt besteed ten behoeve van een algemeen
nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling;
de stichting moet verplicht een administratie voeren waaruit blijkt:
a. welke bedragen per bestuurder aan onkostenvergoeding en vacatiegelden zijn betaald;
b. welke kosten de stichting heeft gemaakt;
c. wat aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de stichting zijn,
dan wel aan aanvullende voorwaarden voldoen die in het kader van een zodanige aanwijzing
wordt gesteld.

