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Beleidsplan Stichting Missie Gura 
 

Doelstelling Stichting 
De stichting heeft ten doel: het ondersteunen van de plaatselijke christelijke gemeenten en 
christenen om het evangelie bekend te maken onder de bewoners van Gura Humorului 
(Roemenië) en omgeving, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 
 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door projecten op te zetten in 
nauwe samenwerking met de lokale christenen, christelijke gemeente en organisaties. 
Daarnaast zal de stichting ook samenwerken met internationale christelijke organisaties en 
stichtingen, die projecten uitvoeren die de christelijke ontwikkeling en gezondheidssituatie 
van kinderen, jongeren en ouderen in Gura Humorului (Roemenië) en omgeving verbeteren. 
 
In 2017 zijn er 3 concrete projecten: 

• In de periode 30-12-2016 t/m 07-01-2017 is er een team klussers naar Roemenië 
afgereisd om te ondersteunen bij de afbouw van Bed and Breakfast Dumbrava (dit 
project heeft plaatsgevonden voordat de stichting is opgericht). Deze B&B wordt het 
lokale onderdak van zowel de teams als de geplande Vakantie Bijbel Club. 

• Ondersteuning van de plaatselijke baptistengemeente, de Betelkerk, in Gura 
Humorului 

• Organisatie van een Vakantie Bijbel Club in de periode 24 t/m 28 juli 
 
De lange termijnvisie is het jaarlijks organiseren van een Vakantie Bijbel Club week in de 
zomer en de verdere uitbouw van de ondersteuning van de lokale christelijke gemeenschap, 
in het bijzonder de Baptisten Gemeente Betel. 
 

Fondswerving 
De stichting ontvangt haar inkomsten door middel van giften. Deze giften worden 
hoofdzakelijk door particulieren, bedrijven en door kerkelijke gemeenten gegeven. 
 

Beheer van vermogen van de instelling 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het financiële beleid en beheer van het eventueel 
ontstane vermogen. Ook stellen zij het, door de penningmeester opgestelde, jaarverslag 
vast. 
 

Besteding van het vermogen van de instelling 
De geworven gelden komen geheel ten gunste van de projecten die passen binnen de 
doelstelling. Mocht er meer binnen komen dan nodig, dan zal dit resultaat het vermogen 
gaan vormen en ten gunste komen als buffer van toekomstige projecten. 
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