ANBI Publicatie
De Stichting De Levende Steen Ministries is in het bezit van de ANBI status. Dit houdt in dat
de Belastingdienst ons als een instelling met een algemeen nut erkend. Voor u betekent het
dat u met een optimaal fiscaal voordeel onze activiteiten financieel kunt ondersteunen.
Bij het in bezit hebben van een zogenaamde ANBI status hoort een publicatieverplichting.
Onze contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten publiceren
wij open en transparant voor onze trouwe bezoekers, maar evengoed openbaar voor het
brede publiek. Op deze wijze heeft iedereen inzicht in het functioneren van onze stichting als
goed doel.
Onze contactgegevens:
Onze Stichting De Levende Steen Ministries is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 41133624. Alle rechtspersonen en samenwerkingsverbanden krijgen bij
inschrijving bij de Kamer van Koophandel ook een RSIN nummer. Deze afkorting staat voor:
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer. Ons RSIN nummer is:
801747776.
De domeinnaam van onze website is www.levendesteenministries.nl. Via email kunt u ons
bereiken op info@levendesteenministries.nl Ons bezoekadres is: C. Villeriuslaan 12, 3201
KV Spijkenisse. Het postadres is: Postbus 881, 3200 AV Spijkenisse. Wij zijn telefonisch
bereikbaar via nummer: 0181-610100.
Beleidsplan:
De doelstelling van Stichting De Levende Steen Ministries is om God en Zijn Zoon Jezus
Christus te dienen door de kracht van de Heilige Geest. Daaruit vloeit voort dat wij elkaar
dienen en de Blijde Boodschap ook graag delen met andere mensen. Dit doen wij met alle
middelen die ons ter beschikking staan om voor zoveel mogelijk mensen een plaats van rust
en hulp te bieden. Wij staan midden in de samenleving en bieden met onze
maatschappelijke werkers (met name geestelijke-) hulp aan degenen die hierom vragen.
Op onze website staat het beleidsplan verwoord in onze visie.
(www.levendesteenministries.nl/visie)
Bestuur:
R.E. Holder, voorzitter
W.M. van Noort, secretaris
C. Vingerling, penningmeester
mevr. E. Beer, bestuurslid
Mr. K. Misiedjan, bestuurslid
Huidige activiteiten:
Wij verkondigen het Evangelie in onze bijeenkomsten in ons pand in Spijkenisse en op onze
campussen (satelliet locaties). Via lezingen en het verzorgen van seminars doen we dat ook
op andere plaatsen in Nederland en in het buitenland. Onze samenkomsten zijn via
livestream te bekijken via onze website. Ook verzorgen wij in Nederland tv-uitzendingen op
SBS6 en Open Rotterdam (lokale zender) en in Suriname op ATV. Evengoed worden onze

TV programma’s (uit eigen productie) wereldwijd uitgezonden via de satelliet op GOD TV, op
het continent Aftrika via Faith Broadcasting Network en op ATV Suriname.
Voor zieken, verslaafden en mensen met van allerlei problemen, organiseren wij speciale
themabijeenkomsten en gebedsdiensten.
Een groot team van pastorale medewerkers bieden een luisterend oor en verlenen pastorale
adviezen. Ook hebben wij een zorgteam ten bate van mensen met bijzondere problemen,
wat met regelmaat ook opereert in samenwerking met andere overheidsinstanties.
Voor nieuwe en trouwe bezoekers organiseren wij opvang, begeleiding en trainingen middels
bijvoorbeeld bijbelscholen en team trainingen. Ook organiseren wij seminars voor
verschillende doelgroepen, zoals gehuwden of alleenstaanden.
Financiële gegevens:
Onze stichting kent ongeveer 3300 geregistreerde leden. Daarvan zijn enkele honderden
onbezoldigd vrijwilliger. Van hulp aan de receptie tot schoonmaker. Van muzikant tot docent.
En van parkeerwacht tot pastorale hulpverlener. We werken daarbij vanuit één hoofdkantoor,
dat is onze vestiging aan de C. Villeriuslaan 12 te Spijkenisse. Dit pand biedt plaats aan ruim
2.000 bezoekers. De stichtingskosten bedroegen daarvoor ongeveer € 12 miljoen. We
hebben dit gefinancierd met eigen spaarmiddelen (circa € 5 miljoen) en een bancaire
financiering van € 7 miljoen. Hierop wordt periodiek afgelost.
Wij ontvangen op geen enkele manier subsidie. Al onze activiteiten zijn selfsupporting. Onze
financiële omzet ontvangen we door onze betrokken bezoekers die intrinsiek dusdanig
gemotiveerd zijn, dat ze onze missie, visie en activiteiten graag met tijd, gebed en geld
ondersteunen. Vandaar dat wij dankbaar zijn voor een gezonde financiële huishouding. Die
bespreken wij inhoudelijk periodiek met een externe accountant en een intern financieel
specialist. De samenstelling van de jaarcijfers vindt ook plaats door de accountant.
Beloningsbeleid:
Naast de honderden onbezoldigde medewerkers hebben we ook een aantal medewerkers in
loondienst. Bepaalde activiteiten, zoals directie, TV-productie en kantooractiviteiten vragen
ook een full time invulling. Om die reden hebben wij ruim 10 medewerkers in vaste dienst.
Beloningen worden in overleg en samenspraak met het bestuur vastgesteld, waarbij gekeken
wordt naar de aard, inhoud en zwaarte van de functie. Uit het bestuur zijn R.E. Holder en
mevr. E. Beer in loondienst bij Stichting De Levende Steen Ministries. De overige
bestuursleden ontvangen geen vergoeding.
De financiële verantwoording is op onze site opgenomen.

