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Organisatie
Het Stichtingsbestuur
•
•

•
•

is belast met het besturen van de stichting
is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding
en bezwaring van registergoederen, alsmede het verhuren daarvan, en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt,
zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheid van een schuld voor een ander
verbindt, met dien verstande dat het bestuur slechts bevoegd is tot het aangaan van deze
handelingen nadat zij advies en voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht heeft
ingewonnen
is bevoegd tot aanwerven van personeel na vooraf verkregen toestemming van de Raad van
Toezicht
vertegenwoordigt de Stichting.

Aan de bestuursleden kan geen beloning worden toegekend, wel worden gemaakte kosten (bijv.
reiskosten en vergaderkosten) vergoed of betaald door de Stichting
De uitvoering is in handen van Landelijk voorganger met Nationaal Pastoraal team leden , in
samenwerking met de plaatselijk voorgangers en de vrijwilligers.
Bestuursleden
Het bestuur van de Stichting Grace Communion International bestaat uit vijf leden, waaronder een
voorzitter, secretaris en penningmeester.
Raad van Toezicht
Naast het Stichtingsbestuur kent Stichting Grace Communion een Raad van Toezicht. De Raad van
Toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang
van zaken in de Stichting, alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de statuten
aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen of toegekend.
De raad van Toezicht bestaat uit een enkele lid, namelijk de Pastor General van de Moederkerk. De
Pastor General kan zich laten vertegenwoordigen door een ad hoc aangewezen gevolmachtigde. Het
lid van de Raad van Toezicht kan geen deel uitmaken van het bestuur. Het bestuur verschaft de Raad
van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens
en voorts alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de Stichting die deze mocht
verlangen.
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De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers van de Stichting. De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de
Stichting in de uitoefening van zijn taak laten bijstaan door een of meer deskundigen, met dien
verstande dat deze kosten worden opgenomen in het budget van de Stichting, zoals vastgesteld door
het bestuur.
Tenminste eenmaal per jaar komen het bestuur en de Raad van Toezicht in gemeenschappelijke
vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te
voeren beleid.
De Raad van Toezicht geeft toestemming voor het werven en belonen van personeel.
De Raad van Toezicht is bevoegd de bestuurders decharge te verlenen voor hun bestuur voor zover
daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt. De Raad van
Toezicht keurt de benoemingen goed van voorgedragen bestuursleden.
Verantwoording
Het beleidsplan wordt opgesteld en goedgekeurd door het bestuur van de Stichting.
Het jaarverslag geeft inzicht hoe de binnengekomen gelden zijn ontvangen en besteed.
Activiteiten
De geplande activiteiten kunt u hieronder vinden:
•

Huren van zalen voor houden van wekelijkse samen samenkomsten

•

Driejarige Cursus Samen Kerk Zijn samenstellen, drukken en gebruiken als onderwijs en
training voor toekomstige leiders en onderwijs van alle gemeenteleden.

•

Vertaling van geestelijke artikelen van hoofdkantoor GCI ten behoeve van de opbouw van de
gemeenten.

•

Diaconie verlenen waar we met (hulp)vragen geconfronteerd worden

•

Bezoeken van zieken (o.a. ziekenzalving) en ouderen en verzorgen van begrafenis of crematie
met de nodige nazorg.

•

Evangelisatie door plaatselijke activiteiten. Planten van plaatselijke gemeenten en
huiskerken.

Contact
Grace Communion International,
Hopklaverstraat 18,
1314 SX Almere
RSIN.nr. 8227.93.064
Kamer van Koophandel inschrijvingsnummer: 50534963
Anbi erkend.
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