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ALGEMEEN 

 

1. De stichting draagt de naam: “STICHTING BERGAMBACHT HELPT ”; 

2. Zij heeft haar zetel te Bergambacht. 

3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. 

 

GRONDSLAG: 

1. De stichting erkent de Bijbel als het woord van God, dat door mensen, geïnspireerd door de 

Heilige Geest, op schrift is gesteld. Daarom aanvaardt de stichting de Heilige Schrift als 

grondslag voor het te voeren beleid. 

2. De stichting wil als getuigen van onze Here Jezus Christus, een naaste zijn, zoals het ons 

wordt geleerd in Gods Woord. Dit is ongeacht leeftijd, geslacht, geaardheid, handicap, 

etnische afkomst, nationaliteit, geloof of levensbeschouwing. 

3. Uit liefde voor andere willen we ons in zetten. Jezus Christus is hier in ons grote voorbeeld. 

 

DOEL 

De stichting heeft ten doel; 

 

1. het verlenen van geestelijke en materiële hulp aan kerken, gemeenschappen en personen 

buiten en in Nederland, om daarmee gestalte te geven aan de diaconale opdracht van de 

kerken en om kerk te zijn in deze tijd, met als grondslag de 

Bijbel als Gods Woord gebruikt in de Hervormde gemeente in Bergambacht; De stichting wil 

dit gestalte geven door  het opstarten en bijdragen aan projecten op (land)bouwkundig, 

onderwijskundig en kerkelijk gebied, op het gebied van handel en nijverheid en het stimuleren 

van zelfwerkzaamheid en zelforganisatie op de benoemde gebieden, alsmede het geven van 

directe hulp, voor zover dit nodig is naar het oordeel van het bestuur. 

2. het onder meer te verwezenlijken door het organiseren van bijeenkomsten, organiseren van 

werkvakanties, het geven van voorlichting, het stimuleren van projecten waarin mensen  

kennis maken met andere culturen en leefomstandigheden en diverse acties ter 

ondersteuning van het doel van de stichting 

3. het bewust maken van de leden van de kerkelijke gemeenten in Bergambacht van het 

bestaan van armoede en onrecht buiten Nederland 

4. het leren van andere volken en culturen om in afhankelijkheid te kunnen leven van God en 

onze rijkdom te leren zien als een gift van God om te delen met mensen die minder bedeeld 

zijn. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
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VERMOGEN 

 

7 
Onze Stichting is afhankelijk van giften, collecten en legaten.  
MINDER DAN 1% WORDT BESTEED AAN KOSTEN. 
Op aanvraag kunt u inzicht krijgen in onze financiële boekhouding. Onderstaand een overzicht van de 
diverse inkomstenbronnen:  

1. Jaarlijks wordt er in de Hervormde Kerk van Bergambacht een diaconale collecte gehouden; 
2. Verjaringsfonds (ieder gemeentelid van de Hervormde Kerk krijgt op zijn verjaardag een 

ansichtkaart en wordt gevraagd een vrijwillige bijdrage te geven). De helft van deze collecte is 
bestemd voor onze Stichting; 

3. Spontane giften; 
4. Donateurs; 
5. Jaarlijks plaatselijke braderie met loten; 
6. Organiseren van werkvakanties 
7. hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking, of op enigerlei ander wijze wettig 

verkrijgt. 

8. Diverse acties. 
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CONCRETE RESULTATEN 

Om een indruk te geven van de activiteiten van ‘Stichting Bergambacht Helpt’ in het 
verleden, geven wij hier een korte opsomming van concrete resultaten. 
 

1. Jaarlijks vindt er een kledinginzameling plaats. Deze kleding wordt door vrijwilligers 
gesorteerd en met andere goederen op transport gezet. Dit transport gebeurd door vrijwillige 
vrachtwagenchauffeurs en gesponsorde vrachtwagens. 

2. Jaarlijks wordt er in Roemenië een ‘vakantie bijbel week’ georganiseerd voor 200 kinderen. 
Onze Stichting sponsort dit met € 1,– per kind om kleurtjes en materiaal aan te schaffen. 

3. Een plaatselijke verpleegster heeft een dienstverleningscontract met de Stichting. Financieel 
wordt zij ondersteund en van medicamenten voorzien. Deze koopt ze in Roemenië of ze 
worden meegestuurd met de jaarlijkse transporten. 

4. Wisselend zijn wij in Roemenië te gast of nodigen wij onze Roemeense vrienden uit. Tijdens 
onze bezoeken worden er, naast de culturele uitwisseling, samen met de plaatselijke 
bevolking de handen uit de mouwen gestoken. Voor de jonge westerse bezoekers uit 
Bergambacht die voor het eerst een relatief arm land bezoeken, zijn dit leerzame 
werkbezoeken. 

5. Door middel van een 24-uurs actie, door heel veel clubs en verenigingen, is er een auto 
geschonken aan de kerk van Ocna de Sus om zieke mensen te bezoeken en eventueel te 
vervoeren naar het ziekenhuis. 

6. Schoolmeubilair en schoolborden vanuit Nederlandse scholen zijn naar Roemeense scholen 
gebracht. 

7. In 2004 is er in Ocna de Sus een ‘diaconiegasthuis’ gebouwd waar gasten kunnen verblijven. 
Het is een multifunctioneel gebouw met vier slaapkamers en twee doucheruimtes. Het 
gasthuis is gebouwd en wordt onderhouden en beheerd door de plaatselijke bevolking. Dit 
project is mede mogelijk gemaakt door een groot sponsorbedrag van EO-metterdaad. 

8. Naast een school in de bergen van Bekastanya is in samenwerking met de plaatselijke 
bevolking een onderkomen gebouwd voor twee onderwijzeressen die s’ nachts in de school 
sliepen. Nu hebben ze een huisje met toilet en douche. 

9. In het plaatsje Hetea hebben we een onderkomen gebouwd voor de zigeuners uit dit dorp 
waar onderwijs gegeven kan worden zoals naailes en taalonderwijs.  Ook is er in het Hetea 
een kerkje opgeknapt samen met de plaatselijke bewoners. 

10. In 2012 is er een zolderruimte geschikt gemaakt voor muziek onderwijs. 

 

 

BESTUUR 

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste zes leden en maximaal acht leden. Het 

aantal bestuursleden wordt, met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde door het 

bestuur met algemene stemmen vastgesteld. Tot bestuurslid zijn slechts personen 

benoembaar, die schriftelijk hebben verklaard de grondslag  van de stichting zoals 

omschreven in artikel 2 van harte te onderschrijven. Benoeming van bestuursleden kan 

alleen plaatsvinden nadat de Diaconie van de Hervormde kerk te Bergambacht schriftelijk 

goedkeuring hierover heeft gegeven. 

2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De 

functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. 

3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar.   

4. Ingeval van een of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende bestuursleden, 

of vormt het overblijvende bestuurslid, een wettig samengesteld 

bestuur 

5. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht 

op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 
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BESTUURSVERGADERINGEN 

 

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse in Nederland als bij de oproeping 

bepaald. 

2. leder kalenderjaar worden ten minste twee vergaderingen gehouden. 

3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer een van de 

bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten 

de oproeping doet.  

4. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen 

geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met 

algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen 

en houden van vergaderingen niet in acht genomen. 

5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de stichting; bij diens afwezigheid 

voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering.  

6. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of 

door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe 

aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering 

als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. 

BESTUURSBEVOEGDHEID 

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 

1. Het bestuur is 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.) 

2. 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 bestuursleden. 

3. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. 

 

VERTEGENWOORDIGING 

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. 

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk 

handelende bestuursleden. 

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de 

stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 

 

 

 


