
Stichting Godsvrucht en wetenschap 
Algemene gegevens 

De naam van de instelling Stichting Godsvrucht en Wetenschap

Het RSIN 862473330
De contactgegevens van 
de instelling:
     Adres Balk 11, 8281 NJ Genemuiden 
     Telefoonnummer 06-21597587
     Emailadres info@godsvruchtenwetenschap.nl
     Website www.godsvruchtenwetenschap.nl
Beschrijving van de doelstelling van de ANBI

De stichting heeft als belangrijkste doel een bijdrage te leveren aan het 
theologisch onderwijs op academisch niveau met de Bijbel als bron en 
norm, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het 
vorenstaande in de ruimste zin verband houden  of daartoe 
bevorderlijk zijn.                                                                                                                                                                       
Het religieonderwijs is algemeen nut beogend  want zonder dit onderwijs kan religie ook niet goed 
worden doorgegeven aan generaties. 

Hoofdlijnen van het beleidsplan 

Doelstelling                                                                            De 
doelstelling van de stichting, zie het voorgaande antwoord.                                                                                                                                                        
Werkzaamheden                                                                                               
De St. Godsvrucht en Wetenschap zoekt dit doel te bereiken door 
theologische toerusting te bieden en cursussen te geven. Doel is 
allereerst om op academisch niveau theologische toerusting te bieden 
en de stichting heeft daarbij vooral predikanten en godsdienstleraren 
op het oog. Daarnaast beoogt zij ook een bredere kring van 
theologisch geïnteresseerden toe te rusten. 
De werkzaamheden worden gedurende en verspreid over het 
schooljaar uitgevoerd. Door het geven van de theologische toerusting 
en  geven van cursussen wordt het theologisch onderwijs en 
bevorderen van theologische kennis bereikt.                                                                                                     
Inkomsten                                                                                                           
De ontvangsten van de stichting bestaan uit ontvangen cursusgelden. 
Omdat de cursusgelden niet toereikend zijn om de kosten te dekken, 
is de stichting daarnaast afhankelijk van ontvangen giften e.d.  

Namen van de bestuurders Functies van de bestuurders

     Dhr. E.J. Bilder Voorzitter 

     Dhr. M.J. den Hartog Secretaris 

     Dhr. L.A. Visscher Penningmeester 

     Dhr. H. Huisbrink Lid 

     Dhr. A. Schulp Lid 



Het beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden 
en hebben slechts recht op een vergoeding van gemaakte onkosten.   
De stichting heeft verder geen personeel in loondienst. 

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Aangezien de stichting recent is opgericht in 2021 en het eerste 
verlengde boekjaar loopt tot 31 december 2022 is er nog geen actueel 
verslag van de uitgeoefende activiteiten beschikbaar. Dit verslag zal 
na afloop van dit verlengde boekjaar worden opgenomen. 

Financieel jaarverslag
Aangezien de stichting recent is opgericht in 2021 en het eerste 
verlengde boekjaar loopt tot 31 december 2022 is er nog geen 
financieel jaarverslag beschikbaar. Dit verslag zal na afloop van dit 
verlengde boekjaar worden opgenomen. 
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De stichting heeft als belangrijkste doel een bijdrage te leveren aan het 
theologisch onderwijs op academische niveau met de Bijbel als bron en 
norm, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het 
vorenstaande in de ruimste zin verband houden  of daartoe 
bevorderlijk zijn.                                                                                                                                                                       
Het religieonderwijs is algemeen nut beogend  want zonder dit onderwijs kan religie 
ook niet goed worden doorgegeven aan generaties. 
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Doelstelling                                                                            De 
doelstelling van de stichting, zie het voorgaande antwoord.                                                                                                                                                        
Werkzaamheden                                                                                               
De St. Godsvrucht en Wetenschap zoekt dit doel te bereiken door 
theologische toerusting te bieden en cursussen te geven. Doel is 
allereerst om op academisch niveau theologische toerusting te bieden 
en de stichting heeft daarbij vooral predikanten en godsdienstleraren 
op het oog. Daarnaast beoogt zij ook een bredere kring van 
theologisch geïnteresseerden toe te rusten. 
De werkzaamheden worden gedurende en verspreid over het 
schooljaar uitgevoerd. Door het geven van de theologische toerusting 
en en geven van cursussen wordt het theologisch onderwijs en 
bevorderen van theologische kennis bereikt.                                                                                                     
Inkomsten                                                                                                           
De ontvangsten van de stichting bestaan uit ontvangen cursusgelden. 
Omdat de cursusgelden niet toereikend zijn om de kosten te dekken, 
is de stichting daarnaast afhankelijk van ontvangen giften e.d.  
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