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1. Algemeen
1.1 Doel en grondslag
De Stichting Ruchama is opgericht op 1 juni 1993 door vier bestuursleden, waarvan de akte is
verleden bij notaris Mr. H. Oudenaarden te Rotterdam.
De stichting heeft ten doel de verspreiding van de Bijbel en andere geestelijke lectuur,
verkondiging van de gereformeerde religie, alsmede toerusting om de gereformeerde religie te
bevorderen en beoogt niet het maken van winst.
De doelstelling wordt in de praktijk vormgegeven door evangelisatie in de Roemeense
gevangenissen en kinder- en opvangtehuizen. Daarnaast wordt hulp verstrekt aan lokale
evangelisatiewerkgroepen en wordt er materiële hulp verleend via de Roemeense
partnerorganisatie Prison Fellowship Romania.

1.2 Gegevens van de stichting
Stichting Ruchama is een zelfstandige stichting, waarvan het besturen rust bij het bestuur.
De contactgegevens van de kringloopwinkel zijn:
Adres:
Ruttenbeeklaan 27, 6732 AZ Harskamp
Telefoon:
06-24523365
Internet:
www.stichtingruchama.eu
E-mail:
stichtingruchama@gmail.com
● Kvk nummer:
● Bankrekening:
● RSIN:

41121264
NL 65 RABO 0332 0231 92
8019 280 96
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1.3 Bestuur
Het bestuur van minimaal drie leden bestaat onder andere uit een voorzitter, een secretaris en
een penningmeester. De bestuursleden worden benoemd voor maximaal vier jaar en ontvangen
geen beloning voor hun werkzaamheden. De bestuursleden zijn: ds. J.C. den Ouden, E.J.
Huttinga en P. Kooistra
Het bestuur vergadert periodiek, bij voorkeur minimaal éénmaal per jaar. Besluiten worden
genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De secretaris stelt van de
vergadering notulen op.
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2.

Activiteiten en verwerving inkomsten

2.1 Activiteiten
Het doel van de stichting wordt verwezenlijkt door een aantal activiteiten. Jaarlijks worden door
bestuursleden gevangenissen in Roemenië bezocht. Door het ministerie van Justitie van
Roemenië is hiervoor toestemming verleend. Tijdens deze bezoeken wordt het Evangelie
verkondigd. Dit gebeurt middels vertaling door tolken in het Roemeens of Hongaars.
Daarnaast wordt er door de stichting hulp verleend aan lokale kerkelijke werkgroepen die
gevangenen ondersteunen (o.a. Engelse les) en evangeliseren.
Tot slot worden er hulpgoederen vanuit Nederland naar Roemenië vervoert. Deze hulpgoederen
worden aan gevangenissen geschonken of gebruikt door lokale werkgroepen om middels
verkoop van tweedehands kleding om inkomsten te genereren.

2.2. Verwerving inkomsten
De inkomsten van de stichting bestaan uitsluitend uit giften door kerken, steunstichtingen en
vele particulieren. Doorgaans wordt er tweemaal per jaar een nieuwsbrief verzonden met
daarbij een uitnodiging om een gift over te maken. Hiervan wordt gelukkig veel gebruik van
gemaakt. Daarnaast zijn er kerken en particulieren die periodiek een gift overmaken.
Het geld wat ontvangen wordt is doorgaans ieder jaar nodig om steun aan de lokale
werkgroepen te betalen alsook de kosten van de nieuwsbrief en de reiskosten naar Roemenië.
Het eventuele overtollige vermogen wordt gestald bij een grote Nederlandse bankinstelling. Er
worden geen beleggingsactiviteiten uitgevoerd.
Daarnaast worden er hulpgoederen verzameld in een depot. Dit betreft met name kleding en
soms op verzoek bepaald meubilair. Doorgaans wordt er eenmaal per jaar een hulptransport
georganiseerd.
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3.

Personeel

3.1 Vrijwilligers
De betrokken vrijwilligers bij het depot en bij het organiseren van een hulptransport
ontvangen geen vergoeding. Ook de bestuursleden ontvangen geen vergoeding. Alleen
gemaakte onkosten mogen worden gedeclareerd.

3.2 Werving vrijwilligers
Het bestuur is verantwoordelijk voor het tijdig beschikbaar stellen van voldoende vrijwilligers
om het werk naar behoren te kunnen uitvoeren. Doorgaans worden vrijwilligers via
bestuursleden benaderd en doorgaans is dit op incidentele basis.
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