BELEIDSPLAN 2019
Stichting Break the Chain
“if my people, who are called by my name, will humble
themselves and pray and seek my face and turn from their
wicked ways, then I will hear from heaven, and will heal their
land.”
2 Chronicles 7:14
“Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.”
Romans 12:21

Datum:
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VOORWOORD
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Break the Chain die zich inzet voor
bevrijding en herstel van zowel mensenlevens als leefomgeving, door het bestrijden
van onrecht die al dan niet in stand gehouden wordt door de moderne slavernij. Het
ontstaan van de stichting is een nauwgezet traject geweest. De nodige voorkennis,
eigen levenslessen waren hierin essentieel en dit vormt dan ook de basis. Onzes
inziens is er een dringende behoefte aan naastenliefde en klokkenluiders. De
duistere wereld van de moderne vorm van slavernij (mensenhandel en gedwongen
prostitutie) blijft vaak verborgen. Terwijl het merendeel slachtoffer is van de
gedwongen seksindustrie, waarvan voornamelijk vrouwen. Nederland wordt zelfs
met deze wanpraktijken geassocieerd omdat het wordt getolereerd, in
standgehouden en zelfs in de hand gewerkt. Met name door naïviteit, onbegrip,
onverschilligheid en onwetendheid. Wij als stichting willen ons inzetten om dit een
halt toe te roepen door meer bewustwording en inlevingsvermogen tot stand te
brengen. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op ...... maart 2019 en
gevestigd in de gemeente .......
Dit plan geeft inzicht in:
missie, visie en doelstelling van stichting Break the Chain
werkzaamheden van de stichting
wijze van werven van middelen
beheer van financiële gelden
inzicht in en functioneren van organisatie en bestuur
Wij, de oprichters van de stichting zijn in de afgelopen jaren gevormd op alle fronten.
We hebben ondervonden dat tegenslag zorgt voor strijdlust en
doorzettingsvermogen. We zijn ervaringsdeskundigen met een lange adem
geworden. Hiermee kunnen we een extra goede en luide stem zijn voor hen die dat
zelf niet kunnen of mogen hebben.
Door zelf ontdekt te hebben dat kracht in kwetsbaarheid zit kunnen we opkomen
voor andere slachtoffers, naar elkaar omkijken door hart voor elkaar te hebben. Wij
zijn dankbaar voor het feit dat we anderen tot steun mogen zijn en levensreddend
werk kunnen verrichten door samen sterk te staan vanuit en via stichting Break the
Chain. Wij willen de mensen tegemoetkomen op hun breekpunt en samengaan voor
de doorbraak.
Bedankt voor uw aandacht voor dit plan en we hopen dat u dit met veel interesse zal
lezen.
Namens de oprichters,
Break the Chain
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1.

INTRODUCTIE

Vorig jaar werd een eindejaarsvoorstelling van dansschool Salvation Dance Centre
geïnitieerd door voorzitter Elza Postma, tevens eigenaresse van de dansschool. In
de voorstelling stond het maatschappelijke probleem Human Trafficking centraal. De
heftige boodschap werd vertolkt in een aangrijpende dans. Het werd een openbaring
om te zien hoe mensen door dans en in een dergelijke setting geraakt en
geactiveerd worden. Het had een zichtbare impact en alle reacties hebben ertoe
geleid dat het enthousiasme, de passie en verantwoordelijkheidsgevoel alleen maar
meer toe zijn genomen. De drive werd kracht bij gezet door een dansvideo te maken
van de uitgevoerde dans met medewerking van Salvation Dance Centre. Bijzonder
was ook de medewerking van alle samenwerkende partijen. Belangeloos wilden
mensen zich inzetten om zo mee te kunnen helpen. Ook studenten hebben hun
talenten ingezet door op deze wijze studiepunten te kunnen halen. Een constructie
en connecties die we ook in de toekomst in stand hopen te kunnen houden.
Doordat de video vaak gezien werd is het ook een veelbesproken onderwerp
geworden. De bereidheid van mensen om hieraan mee te werken, en de impact die
het heeft gehad op zowel de dansers als het publiek, maakt dat er nog meer potentie
werd gezien in het initiatief. Het effect van de dansvideo is dat mensen op de bres
willen gaan staan, en zich hard maken. Het werd het begin van een beweging
waarbij het verlangen ontstond deze op gang te houden middels diverse uitingen en
projecten. Logischerwijs ontstond het plan om een stichting op te richten om vanuit
hier landelijk nog meer ingang, betrokkenheid en invloed te krijgen. Dit willen we
bereiken door bestaande lijnen te gebruiken en krachten te bundelen. Het netwerk
en het grote bereik van Salvation Dance Centre draagt bij aan de bekendheid en
betrokkenheid, daarnaast heeft deze organisatie een actieve jeugdgroep (Run This
Town) die ook belangrijke rol speelt in uitvoeren van acties. De meedenkende en
meebouwende steun van Run This Town is onmisbaar. Zij zijn de nieuwe generatie
en hebben invloed en impact doordat ze een denktank vormen en een helpende
hand kunnen bieden in praktische zaken. Vandaar dat de overkoepelende naam
Salvation het platform is die alles verbindt.
In de maatschappij zien we een aaneenschakeling van problematiek die elkaar in
stand houden en versterken. Vanuit voorlichtingen willen we jonge en kwetsbare
doelgroepen bewust en weerbaar maken. Tegelijkertijd willen we de schaamte,
taboe, onwetendheid en onverschilligheid wegnemen. De ketting dient verbroken te
worden. Mensenhandel is de duistere kant van de samenleving met gruwelijke
praktijken. Hier willen we licht brengen. Mensen horen niet uitgebuit te worden.
Elza Postma is eerder op De Wallen in Amsterdam geweest om te zien wat er speelt
en om er een video op te nemen. Hier deed ze veel indrukken op en heeft ze veel
inside informatie gekregen van Frits Rouvoet, van de stichting Bright Fame, die al
langere tijd actief is om prostituees ondersteuning te bieden. Hij weet van de hoed
en de rand en de schrikbarende feiten hebben Elza aangespoord om in actie te
komen. Dit door alles wat in de maatschappij onder het tapijt geveegd onder de loep
te nemen en de mensen een spiegel voor te houden. Mensenhandel en gedwongen
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prostitutie is een daad die niet alleen mensenlevens vernietigd maar ook
mensenlevens kost. Vrijwel in alle gevallen is er sprake van dwang middels
manipulatie en bedreigingen.
De naam Break the Chain is vanuit gebedsverhoor tot stand gekomen. In de periode
die daarna volgde kwamen er alsmaar bevestigingen op de meest wonderbaarlijke
manieren. Deze krachtige naam zegt wat het doet daar waar het autoriteit en
daadkracht uitstraalt en tevens staat voor wie ons grote rolmodel is. Jezus kwam om
bevrijding te geven en alle ketenen van angst, dood, slavernij te verbreken.
Het beeld in het logo laat ook een roos zien die de kettingen, de moderne slavernij,
breekt. De roos staat symbool voor schoonheid maar verwijst hier ook naar De roos
van Saron die afkomstig is uit de bijbel. Deze staat voor de heerlijkheid van Jezus
Christus, de komende Bruidegom. Oftewel, hij die verlossing breng en recht zal
doen.
Termijn van dit beleidsplan
De termijn van dit beleidsplan is gericht op de start en de verder ontwikkeling van de
stichting. We willen doorgaan met de video en de dansvoorstelling onder de
aandacht brengen en het krijgen van media-aandacht. Ondertussen heeft Elza meer
dan eens haar eigen getuigenis en ervaringen op de televisie kunnen delen. In een
korte tijd kwam een beweging opgang waarbij ze merkte dat onze stem ertoe doet.
Gedurende deze periode zijn er ook cruciale ontwikkelingen geweest binnen politiek
en laat ook de media een ander geluid horen. We willen ons eerst vanuit onze
identiteit richten op onderwijs, ondersteuning en ontmoeting en dit concept willen we
steeds meer uitbreiden. Daarnaast richten we ons op de kerken zodat we deze
achter ons krijgen. Dit is immers waarvoor de kerk geroepen is. Het licht in de wereld
te zijn. De focus ligt eerst op de vormgeving van het team van vrijwilligers en
netwerken met andere stichtingen zodat we naast daadkracht ook draagkracht en
draagvlak krijgen. Dit alles doen we biddend, met beleid en geduld. Want grote
veranderingen komen tot stand door kleine stapjes te nemen in de richting van het
doel.

4/15

2.

VISIE EN MISSIE

Visie:
Wij geloven in een Nederland zonder moderne slavernij, een Nederland zonder
prostitutie en mensenhandel. Wij geloven in de waarde van elk persoon en maken
een statement tegen uitbuiting van de mensheid. Wij geloven in het herstel van
morele normen en waarden. Een land waar onze kinderen opgroeien met een gevoel
van veiligheid en van waarde en deze standaard doorgeven aan hun nageslacht.
Wij staan op voor rechtvaardigheid en geven de slachtoffers van onrechtvaardigheid
een stem. Een geluid dat weerklinkt door het hart van onze samenleving en dat zich
onderscheid als een baken van hoop voor de rest van de mensheid. Alleen samen
zijn wij in staat het geluid de produceren dat de ketting van slavernij verbreekt.
Break the Chain,
Army full of faith, standing for justice…

Missie:
Stichting Break the Chain wil bewustwording in de samenleving creëren omtrent de
duistere kant van prostitutie, uitbuiting en mensenhandel. Wij willen investeren in
een generatie die niet langer zijn ogen sluit voor onrecht maar opstaat en meestrijd
voor liefde, vrede, veiligheid en rechtvaardigheid. Dit willen wij doen door middel van
het organiseren van voorlichtingsmomenten op scholen, in jeugdcentra,
detentiecentra, opvangtehuizen en dergelijke. Hierbij willen wij bijvoorbeeld
waarschuwen voor het gevaar van onder andere loverboys maar ook investeren in
de eigenwaarde en identiteit van elk persoon.
Door middel van het organiseren van concerten, theatervoorstellingen, seminars en
bijeenkomsten willen wij een zo breed mogelijk publiek trekken om hen op een
creatieve manier te confronteren met de verschrikkelijke gevolgen van prostitutie en
mensenhandel. Met als doel een grotere achterban de krijgen die strijd voor
rechtvaardigheid. Daarnaast gelooft Break the Chain in de kracht van
samenwerking.
Met de hulp van de overheid, professionele hulporganisaties, ervaringsdeskundigen,
ex slachtoffers, bekende Nederlanders en alle andere mensen die in de visie van
Break the Chain geloven, willen wij een jaarlijks terugkomend bevrijdingsfestival en
een ‘mars voor vrijheid’ organiseren. Alleen samen kunnen wij een vuist maken
tegen onrecht.
Tot slot willen wij de wens uitspreken om in de nabije toekomst, onder begeleiding
van ervaringsdeskundigen en professioneel personeel, slachtoffers op te vangen en
te helpen met de verwerking van hun trauma om zo de weg naar herstel te kunnen
inzetten.
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3.

HUIDIGE SITUATIE

Momenteel merken we vooral dat de meeste mensen denken dat het bij prostitutie
om een vrijwillige keus gaat terwijl ze in werkelijkheid grotendeels ten prooi vallen.
De zwakste schakel in deze kwestie is dus niet zozeer alleen de kwetsbare
doelgroep zelf die dit gebeurt, het is vooral het grote misverstand eromheen.
Als er meer begrip komt betekent dit ook meer loyaliteit dus meer steun die we als
stichting ook goed kunnen gebruiken. Continuïteit in alle voorafgaande ervaringen,
samenwerkingen en bekendheid is van groot belang.
Activiteiten
- Dansvideo in beeld blijven brengen via media, presentaties en events
- Verhalen en getuigenissen verzamelen en in beeld brengen via media
- Presentaties (scholen, kerken etc)
- Evenementen organiseren (o.a. bevrijdingsfestival, mars)
- Netwerkbijeenkomsten en (vrouwen)ochtenden organiseren
- Creatieve middagen organiseren (o.a. schilder- en dansworkshops)
- Netwerken en stichting lanceren/presenteren bij o.a. Bright Fame
- Draaiboek maken voor event deze wordt gelanceerd bij Pinksterfeest
Veenklooster
- Kerken, stichtingen en organisaties worden middels digitale brief benaderd voor
support; (financiële) middelen en mankracht
- Voorlichtingen organiseren bij scholen etc maar ook bij
geïnteresseerden/donateurs
- Petities houden en voorleggen die landelijk worden aangedragen en mee worden
genomen in een wetsvoorstel/ wetsvoorstellen voor o.a. totale afschaffing van
mensenhandel en gedwongen prostitutie.
- Ervaringen uit eerste hand verzamelen en bekendmaken zowel als getuigenissen
als verklaringen.
- Re-integratie/ rehabilitatie projecten organiseren met eventueel derde partijen.
Visie achter onze activiteiten
Wij zijn ervan overtuigd dat deze (inter)acties een proces van humanisering op gang
kan brengen en houden die eruit bestaat dat:
- Individuen worden geconfronteerd met kant van de mensheid die altijd verborgen
blijft
- Individuen worden uitgedaagd tot (zelf)onderzoek
- Vooronderstelling, aannames en principekwesties van individuen worden ter
discussie gesteld
- Individuen uitgedaagd worden in het opnieuw beoordelen en hervormen van
normen en waarden
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-

Slachtoffers/ individuen (terug) in hun kracht worden gezet zodat ze vertrouwen
(terug) krijgen in hun persoonlijke ontwikkelingen en talenten ontdekken en
daardoor een positieve positie (terug) krijgen in de maatschappij.
Vanuit de maatschappij/ bedrijfsleven worden vooroordelen en verwachtingen
bijgesteld van (door)groeimogelijkheden aangaande desbetreffende doelgroepen.
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4.

TOEKOMST

Wij verwachten dat vanuit onze missie een beweging op gang wordt gebracht met
een steeds groter wordende landelijke impact. Waarbij de mensen zelf de grootste
bijdrage zullen leveren in de totstandkoming van een maatschappelijk en leefbaar
klimaat voor onze generatie en de generaties die zullen volgen. Als mensen de ernst
van deze serieuze kwestie in gaan zien, zal er ook meer oplettendheid komen. Waar
vrouwen en mannen worden gesteund en opgevangen zullen ze ook eerder naar
buiten treden. Bovendien willen we preventieve maatregelen nemen door
voorlichtingen te geven over hoe dit grote gevaar te herkennen is. We willen ook dat
er meer klokkenluiders komen en dat we als land een ander geluid laten horen door
massaal de stem van deze vrouwen en mannen te zijn. Kortom het gaat om een
scala van acties, initiatieven en effecten die allemaal samenhangen en bijdragen aan
het grotere doel: afschaffing van mensenhandel en gedwongen prostitutie.
Onze langetermijnvisie begint met de kwetsbaarheden in de maatschappij te
ontdekken en daaromheen bewustwording en support te bewerkstelligen. Op deze
manier ontstaat een platform die zowel een vangnet als een springplank vormt.
Samen sterk staan om zo ervoor te zorgen dat deze mensonterende misdaad voor
altijd een halt toe geroepen wordt zodat slachtoffers uit hun kettingen kunnen
losbreken en weer in hun vrijheid richting hun bestemming kunnen gaan met steun
van anderen. Elk individu zal als een levend bewijs en levende getuigenis een grote
bijdrage leveren aan de maatschappij. Met hun goedkeuren willen we hun verhaal
delen of hun ondersteuning bieden mochten ze zelf naar buiten willen treden. Het
zijn tenslotte de verhalen en ervaringen uit eerste hand die de grootste eyeopeners
zijn, een onuitwisbare indruk achterlaten en misverstanden uit de wereld helpen.
Het mes snijdt dan aan twee kanten. Vanuit de juiste perspectieven kunnen er ook
meer preventieve maatregelen genomen worden en alternatieven geboden worden
bij de kleine groep die wel “vrijwillig” kiest. Meestal is dit namelijk uit geldzorgen.
Tevens kunnen er straffen worden ingevoerd voor degenen die prostituees
bezoeken die gedwongen in de business zitten en toch weten dat het in
werkelijkheid om een misdaad gaat.
Concretisering
Doelgroep:
Tieners, jongeren en volwassenen.

-

Zendtijd krijgen bij zenders zoals NPO en family 7
Landelijke mars houden
Landelijke gebedsbijeenkomsten
Reizen naar (conferenties in) buitenland (in eerste instantie om te netwerken later
stadium om zelf ook te organiseren)
Netwerkbijeenkomsten en netwerkreizen deelnemen/organiseren
Events organiseren o.a. Bevrijdingsfestival, creatieve middagen, workshops,
rozen uitdelen.
8/15

-

Straatevents organiseren met jeugd door o.a. dans en zang ed.
Diensten organiseren
(Buitenland) outreaches
(Maatshappelijke) stage

SWOT analyse
Strengths:
- Veel kennis, ervaring, inzicht en fijngevoeligheid in benaderen van doelgroep
- Groot christelijk netwerk
- Bekendheid door eerdere media-aandacht gedurende langere periode en via
meerdere mediabronnen
- Beschikken over ingang en inbreng bij jaarlijks event voor kerken en gelovigen
- Herhaaldelijk uitnodigingen als gastspreker bij zowel regionale als grote landelijke
events
- Vertrouwen van mensen door al bestaande organisaties en stichtingen die goed
draaien
- Bestaande lijnen met mensen die bezig zijn met zorgboerderij, onderdak bieden
aan en werken met deze en andere kwetsbare doelgroep
- Lijnen met organisaties zowel in binnen-als buitenland
Weaknesses:
- Afhankelijkheid van (niet structurele) externe inkomensbronnen
- Afhankelijkheid van vrijwilligers
Opportunity:
- Bereidheid, goodwill, steun kerken, organisaties en individuen
- Krachten bundelen van en met bestaande stichting waarbij grote
maatschappelijke betrokkenheid is van o.a. de jeugd
- Enthousiaste jeugd in de organisatie hebben een grote rol in de maatschappij en
daardoor invloed op de maatschappij
- Beschikbaarheid, talent dansers en artiesten
- Media-aandacht rondom nieuwe methodes waarbij mensenhandel wordt
ontmaskerd via o.a. geldtransacties
- Jonge politicus, advocaat en medechristen deelt dezelfde visie en vormt een reële
uitbreid mogelijkheden van ons netwerk die op meerdere fronten invloed en
inbreng heeft
Threats:
- Tegenreactie vanuit criminele wereld
- Mogelijke tegenwerking bestaande vakbonden binnen prostitutie
- Tot nu toe weinig politieke steun
- Vertekend beeld binnen maatschappij over prostitutie uit vrije wil
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-

Vertekend beeld binnen maatschappij over christenfundamentalisten

10/15

5.

ORGANISATIE

5.1

Bestuur

Het bestuur van Stichting Break the Chain bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter
Elza Postma
Penningmeester
Jan-Lolke Dijkstra
Secretaris
De penningmeester is de eerste verantwoordelijke voor de financiën. Eveneens
wordt de boekhouding elk jaar door accountant gecontroleerd.
De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit:
- Overleg en samenwerking met andere instanties en (mensenrechten) organisaties
- Organiseren van voorlichtingen, gebedsbijeenkomsten en evenementen
- Fondsenwerving, financiële acquisitie (contact met donateurs)
- Communicatie, alles inzichtelijk maken
- Financieel beheer, overleg over de besteding van middelen
Deze werkzaamheden worden via een taakverdeling onderling verdeeld over het
bestuur en tevens via daarvoor aangestelde externe eindverantwoordelijken die
samenwerken met bestuurslid als medeverantwoordelijke.

5.2

Vrijwilligers

Stichting Break the Chain wordt ondersteund door een vaste kern van vrijwilligers die
veelal ondersteunen bij de diverse activiteiten zoals (periodieke) voorlichtingen maar
ook de structurele (maandelijkse) georganiseerde Salvation meetings. Om de maand
op één van de gastlocaties en op een vaste locatie in Drachten.
Deze personen bestaan onder andere uit een jongerenraad bestaande uit leden van
het samenwerkende initiatief Run This Town.
Tevens worden krachten en talenten (vrijwillig) ingezet vanuit de organisatie
Salvation Dance Centre.
- Hand en spandiensten tijdens voorlichtingen, acties en evenementen
- Maken van reportages
- Dienen in gebed
- Vormen van sociaal vangnet
- Ondersteunen in de organisatie van vertegenwoordiging en pionieren
Enkel de eindverantwoordelijke ontvangen een vergoeding van hun diensten omdat
ze gebruik maken van kostbare middelen zoals techniek en instrumenten of omdat
ze professioneel werken vanuit een eigen bedrijf.
De vrijwilligers ontvangen geen vergoeding van hun diensten. Hun bijdrage wordt
namelijk geleverd vanuit betrokkenheid en ontferming die vanuit diaconale,
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christelijke principes worden uitgevoerd om zo tevens een voorbeeld te zijn voor de
maatschappij.
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6.

BEHEER

6.1

Financiële middelen

De financiële middelen van de stichting worden beheerd door de penningmeester.
Bij de ….bank heeft de stichting een betaalrekening en spaarrekening. Met het geld
van de stichting worden geen beleggingen of speculaties op de beurs of andere
risicovolle activiteiten gefinancierd.

6.2

Boekjaar en jaarrekening

Per einde van ieder boekjaar (kalenderjaar) worden de boeken van de stichting
afgesloten. Daaruit wordt door de accountant (penningmeester) een balans en een
staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, evenals een
begroting van de baten en lasten van het lopende boekjaar. De jaarstukken worden
door het bestuur vastgesteld binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.

6.3

Jaarverslag

Het bestuur van de stichting stelt jaarlijks een verslag op waarin de activiteiten van
het bestuur en de besteding van de financiële middelen in het afgelopen jaar zijn
vastgelegd. Het jaarverslag bevat tevens de jaarrekening en de begroting. Op deze
wijze legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. Het jaarverslag
wordt op de eigen website gepubliceerd.

6.4

Verwerven van middelen

De stichting werft middelen in de vorm van donaties, giften en opbrengsten vanuit
activiteiten zoals onder andere diensten en voorstelling. Bovendien willen we ons
richten op fondsen en sponsors. Bedrijven en organisaties een belang hebben of
zich aan ons willen verbinden. Doordat we diaconale projecten neerzetten en
langdurig diaconaal vangnet willen vormen in samenwerking met andere partners
willen we een beroep doen op kerkelijke fondsen. Aan de hand van het plan kunnen
kerken voor een vaste geldstroom zorgen door middel van maandelijkse donaties.
De werving van middelen en diensten gebeurt op een kleinschalige maar effectieve
en directe manier, zoals tijdens contacten met relaties. Het gaat hierbij om giften en
donaties die zowel uit particuliere als zakelijke contacten voortkomen.
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7.

BEHEER EN BESTEDING GELDEN

Aan de hand van de specificaties van de ANBI-status wordt stichting Break the
Chain opgericht en uitgebouwd door uitgebreidere administratieverplichtingen te
voeren dan verplicht is door de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR). Uit
deze administratie moet blijken welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van
middelen en het beheer van de stichting. Hetzelfde geldt voor alle overige kosten,
wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de stichting is.
De voorzitter en de penningmeester van Stichting Break the Chain voeren de
werkzaamheden belangeloos uit. Zij ontvangen geen loon uit hun arbeid met
uitzondering van eventueel jaarlijks een vergoeding die ook in verhouding staat tot
de onkosten, zoals gemaakte reiskosten.
In de stichting gaat het om taken en functies die risico’s met zich meebrengen en
tevens veel verantwoordelijkheid en intensiviteit vereisen. Vandaar dat er gekozen is
voor een constructie om te voorkomen dat de personen die de capaciteiten voor
deze functies hebben, de functie minder goed of op den duur niet meer uit zouden
kunnen uitvoeren. Het wisselen van personen die belangrijke functies uitvoeren zou
de dynamica van de stichting (zowel intern als extern) niet ten goede komen. Voor
elke factor die afbreuk zou kunnen doen aan de identiteit, professionaliteit en imago
van stichting, komen preventieve maatregelen middels deze constructie. Twee
personen zullen de drijvende kracht achter de stichting zijn. We willen op lange
termijn garant staan voor inkomen waarmee de twee ten minste in levensonderhoud
kunnen voorzien. De stichting is hiermee verzekerd van krachten die hun
werkzaamheden op een continue basis zullen uitvoeren. Het zal gaan om twee
parttime functies. Deze zullen hoofdzakelijk op basis van thuiswerken kunnen
worden uitgevoerd. Hiermee worden de kosten laag gehouden waardoor de
geldstroom hoofdzakelijk kan gaan naar de projecten door bovengenoemden beleid.
Op deze manier willen we professionaliteit en continuïteit op alle fronten waarborgen
die de stichting op lange termijn stabiliteit en een fundament geeft.
De stichting beheert bankrekeningnummer:
* nog in te vullen *
Aan het einde van het boekjaar (dat loop van 1 januari tot en met 31 december)
worden door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de
jaarstukken opgesteld bestaande uit de balans en een staat van baten en lasten
over het betreffende boekjaar. Het bestuur beoordeeld en controleert de stukken en
keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechargeert de
penningmeester. Na goedkeuring wordt het jaarverslag gepubliceerd op de website.

14/15

8. OVERZICHT GEGEVENS STICHTING
Stichting Break the Chain is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel, onder nummer *******, adres en plaatsnaam ******
Het fiscaal nummer (RSIN-nummer) van de stichting is ********
Alle informatie wordt gepubliceerd op de website en kan door belangstellenden
worden ingelezen en gedownload via www.salvation.nl/break-the-chain
Contacten met de stichting verlopen via info@break-the-chain.nl of per post naar
postadres: *********. Telefoonnummer: ***********. Op de website zijn meerdere
contactgegevens beschikbaar.
Meer informatie over de organisatie of het bestuur is te vinden in de notariële akte
van Stichting Break the Chain. Deze akte is op te vragen bij de stichting.
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