
Stichting House of Miracles 

Publicatieplicht en ANBI Informatie 2021 

 

1. Inleiding 

In het onderstaande document staan de benodigde gegevens voor de ANBI-Publicatieplicht. 
Dit document is in eerste instantie opgesteld voor het boekjaar 2021/2022, in dit jaar is de Stichting 
in de opstartfase. 
Indien nodig zal het actuele beleid en overige informatie jaarlijks aangepast worden.  
 
1.1 Statutaire gegevens 
Naam organisatie: Stichting House of Miracles 

Naam zoals bekend onder het publiek: House of Miracles – Church 

KVK nummer: 80231640 

RSIN: 861597503 

 

2. Kernprincipes, uitgangspunten en hoofdlijnen van het beleidsplan 

De kernprincipes en uitgangspunten van Stichting House of Miracles zijn verwoord in de doelstelling, 

vermeld in artikel twee van de statuten, deze luiden als volgt: 

A. Het verbreiden van het Evangelie van Jezus Christus door het samenbrengen van gelovigen, 

hen te trainen en actief te maken om in hun eigen omgeving het Evangelie van Jezus Christus 

te brengen; 

B. Het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zijn verband 

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

- Het spreken en onderwijzen van Gods Woord; 

- Het verzorgen van samenkomsten; 

- Het verzorgen van trainingen op basis van Gods Woord; 

- Het verlenen van armoedehulp zowel met financiële middelen als met goederen; 

- Het verzorgen van verschillende activiteiten met een dienende houding voor de inwoners 

van Nederland en daarbuiten; 

- Het exploiteren van vastgoed ten dienste van de Stichting; 

- Het verkrijgen, (ver)huren, beheren en vervreemden van roerende-, 

onroerendezaken en (andere) registergoederen; 

- Het beheren en exploiteren van vermogen voor zover noodzakelijk voor het  

realiseren van de doelstelling van ’Stichting House of Miracles’; 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. 

 



Door middel van deze doelstelling, en de daarbij horende activiteiten, willen wij de samenleving 

dienen en positief beïnvloeden. Wij geloven dat deze activiteiten een positieve invloed hebben op 

mensenlevens waardoor zij tot persoonlijk herstel komen door geloof in God en beter gaan 

functioneren. Met deze doelstelling en activiteiten beogen wij het algemene belang te dienen. 

2.1 Afwezigheid van winstoogmerk 
Stichting House of Miracles heeft geen winstoogmerk.  
De Stichting zal de door haar ontvangen giften,  alsmede de uit werkzaamheden en activiteiten 
ontvangen vergoedingen, gebruiken om activiteiten te ontplooien of andere organisaties te 
ondersteunen, die bijdragen om de doelstelling van de Stichting te verwezenlijken.  
In artikel 4 lid 6 van de statuten is tevens vastgelegd dat leden van het bestuur geen beloningen 
ontvangen voor de werkzaamheden die betrekking hebben op het besturen van de Stichting. 
 

2.2 Bestemming liquidatiesaldo 

In artikel 15 lid 6 van de statuten staat dat bij ontbinding van de stichting het liquidatiesaldo ten 
goede komt aan een andere algemeen nut beogende instelling of aan een buitenlandse instelling die 
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt. 
 
 
 

3. Actueel Beleid 
 
3.1 Te verrichten werkzaamheden van Stichting House of Miracles 
 
De instelling verrichte de volgende werkzaamheden/activiteiten in 2021 
 

- 16 discipelschaps groepen gestart in verschillende regio’s in Nederland 
- 40 samenkomsten gehouden  
- 30+ evangelisatie events georganiseerd in Nederland 
- 15 trainingen gegeven op verschillende locaties in Nederland 
- Werkte samen met andere ANBI organisaties om armoede tegen te gaan en internationaal 

minderbedeelden en verdrukte christenen te ondersteunen d.m.v. financiële steun en 
persoonlijke bezoeken 

 
Deze activiteiten en werkzaamheden werken mee aan de realisatie van de doelstelling zoals reeds 
geformuleerd en vermeld in artikel twee van de statuten. Door middel van bovenstaande 
werkzaamheden: 
 

A. Het verbreiden van het Evangelie van Jezus Christus door het samenbrengen van gelovigen, 

hen te trainen en actief te maken om in hun eigen omgeving het Evangelie van Jezus Christus 

te brengen; 

B. Het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zijn verband 

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

3.2 Werving van gelden 
Stichting House of Miracles werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de 
volgende wervingsactiviteiten: 

- Bijdrages, donaties en subsidies; 
- Schenkingen, erfstellingen en legaten; 
- Alle andere verkrijgingen en baten. 



 
3.3 Vermogen van Stichting House of Miracles 
Stichting House of Miracles besteed haar vermogen in overeenstemming met de statutaire 
doelstelling. De Stichting houdt geen vermogen aan zonder daar een bepaalde bestemming aan te 
geven, of meer vermogen dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de Stichting. Stichting 
House of Miracles houdt vermogen aan voor geplande activiteiten, alsmede voor voorziene 
werkzaamheden. Tevens houdt de Stichting vermogen aan dat wordt gereserveerd voor de aanschaf 
van activa benodigd voor geplande activiteiten.  
 
3.4 Beschikken over het vermogen van de instelling 
Geen enkele (rechts) persoon heeft doorslaggevende zeggenschap binnen de  
Stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de Stichting als 
ware het eigen vermogen. 
 
 
 

4. Overige 
 
4.1 Beloningsbeleid 
Leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel vier lid 6 uit de statuten voor de 
door hen in hoedanigheid verrichte werkzaamheden beloningen. Zij ontvangen geen vakantiegeld.  
 
Vrijwilligers kunnen aanspraak maken op vergoeding op basis van de gemaakte kosten voor het door 
hen geleverde vrijwilligerswerk 
 
Het beloningsbeleid is er (indien in toekomst nodig) op gericht haar personeel te belonen volgens 
maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als 
algemeen nut beogende instellingen. De hoogte van de beloning is afhankelijk van leeftijd, ervaring, 
functie en opleiding. Op basis van deze eigenschappen wordt de hoogte van de beloning bepaald.  
Op dit moment heeft de Stichting geen werknemers in dienst 
 

4.2 Beschrijving administratie organisatie 
De administratie van de instelling wordt gevoerd door administratiebureau Westmaas. De 
jaarrekening van de instelling wordt opgesteld door administratiekantoor Westmaas te Bodegraven.  
 
4.3 Publicatieplicht 
De instelling voldoet aan haar publicatieplicht door publicatie op de website: 
https://www.houseofmiracles.church 
 
 

5. Bestuur 
 

Het bestuur van Stichting House of Miracles bestaat uit: 
 

1. Voorzitter: de heer Hendrik Ouwendijk 
2. Secretaris: de heer Arend Johannes Troost 
3. Penningmeester: de heer Nico Stam 
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