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STICHTING SJOFAR EDE
Bettekamp 99
6712 EJ Ede
RSIN
4276619

Bestuur

De heer H.J. Prins - voorzitter
De heer J.A. Knoll - secretaris
De heer J.P.Nagtegaal – penningmeester

Doelstelling

De stichting heeft ten doel de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus in
woord en daad, daaronder begrepen het verlenen van diaconale en pastorale zorg aan
hen die deze zorg behoeven en het bevorderen van de onderlinge gemeenschap tussen
gelovigen in de ruimste zin van het woord.

Beleid

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het faciliteren van de
verkondiging van het Evangelie alsmede de onderlinge gemeenschap tussen gelovigen.
De stichting doet dat door behulpzaam te zijn bij de uitvoering hiervan, waaronder het
ondersteunen van mensen en het beschikbaar stellen van middelen, daaronder
begrepen huisvesting en het verlenen van diaconale zorg. De zorg en ondersteuning
bestaan uit het doen van uitkeringen, het geven van adviezen, het optreden als
bewindvoerder en het begeleiden van schuldsaneringtrajecten.

Beloningsbeleid

Een groot deel van de activiteiten van Stichting Sjofar gebeurt binnen de Evangelische
Gemeente Jonah en dat is vrijwel zonder uitzondering op vrijwillige basis. Alleen voor het
secretariaat van Stichting Sjofar is er een aanstelling bij Stichting Jonah.
Arbeidsovereenkomsten zijn gebaseerd op de functieniveaus en de salarisschalen van
het Bezoldigings Besluit Rijks Ambtenaren (BBRA). Incidenteel wordt er een
vrijwilligersvergoeding uitgekeerd.
Bestuursleden ontvangen geen vergoedingen of vacatiegelden.

Activiteiten
a. Het beheren en onderhouden van het gebouw “de Wissel” Bettekamp 99 te Ede.
Dit gebouw is o.a. bedoeld om alle activiteiten van de Evangelische Gemeente
Jonah te huisvesten.
b. Het aanbieden van ruimte aan christelijke organisaties die daar voor hun
bijeenkomsten behoefte aan hebben.

c. Het aanbieden van ruimte aan buurtorganisaties die daar voor het organiseren
van hun activiteiten behoefte aan hebben.
d. Het aanbieden van kantoorruimte aan de Evangelische Gemeente Jonah.

e. Het volledig faciliteren van de diaconie van de Evangelische Gemeente Jonah. De
activiteiten van de diaconie bestaan o.a. uit:









hulpverlening bij schuldsanering en bewind voering
verstrekken van diaconale leningen
participeren in de Stichting Meet-Inn Ede
in standhouden van een vakantiefonds om minder draagkrachtigen in staat te
stellen toch vakantie te houden
indien noodzakelijk verstrekken van voedselpakketten
jaarlijkse verstrekking van kerstpakketten
bezoeken en ondersteunen van zieken en ouderen.
het verlenen van praktische ondersteuning in samenwerken met het pastorale
team van de Evangelische Gemeente Jonah

