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NL53 RABO 0334664039 t.n.v. Stichting De Fakkel Lelystad

Contact
Christelijke boekwinkel de Fakkel
Neringpassage 54
8224 JN Lelystad
Tel. 0320 243 663
Email: lelystad@fakkel.nl

Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

13.00-17.30 uur
10.00-17.30 uur
10.00-17.30 uur
10.00-17.30 uur
10.00-17.30 uur
10.00-17.00 uur

Waar staan we voor
De stichting heeft als doel:
a. Het leveren van een actieve bijdrage aan de geloofsverdieping en de onderlinge ontmoeting van
christenen. De winkel is een licht en getuigenis in de stad.
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het verkopen van christelijke lectuur, wenskaarten, muziek, cadeauartikelen. ¬
b. het bieden van ruimte voor een goed gesprek en onderlinge ontmoeting.
c. als vrijwilligersorganisatie streeft de stichting ernaar een bijdrage te leveren aan onderlinge hulp
en samenlevingsopbouw.
De stichting beoogt niet het maken van winst. Tot het doel behoort dan ook niet het doen van
uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

Feiten en cijfers
Stichting De Fakkel Lelystad is opgericht per 22-10-2018, terwijl de winkel zelfstandig is sinds -01122018. Op dit moment kunnen er dan ook nog geen financiële gegevens en een jaarverslag worden
gepubliceerd. Na afloop van het lopend kalenderjaar wordt de jaarrekening en het jaarverslag
opgemaakt.
Voor het opstellen van het bedrijfsplan is een financiële raming gemaakt voor 2019. Uit deze raming
kwam wel een positief jaarresultaat naar voren, maar ook, dat er geen financiële ruimte is om te
reserveren en voor afbetaling van de schulden. Omdat de Fakkel Lelystad, tot 01-12-2019 deel
uitmaakte van een overkoepelende organisatie was er geen startkapitaal en geen buffer. Voor het
startkapitaal is van verschillende kanten financiële ondersteuning ontvangen, maar ook voor
mogelijke incidentele investeringen, reparaties of vervangingen is de stichting afhankelijk van giften
en donaties.

Contactpersonen
Voorzitter
Albert Kok
Secretaris
Christiaan IJzelenberg
Penningmeester
Raimond Neuteboom
Algemeen coördinator
Gerda van Veluwen

Beleid
Vrijwilligers, geen vergoeding
Stichting De Fakkel is een organisatie die uitsluitend met vrijwilligers werkt. Dus zowel het bestuur,
de coördinatoren en andere medewerk(st)ers doen dit op vrijwillige basis zonder dat daar een
vergoeding tegenover staat. Uitsluitend werkelijk gemaakte kosten komen voor vergoeding in
aanmerking.
Coördinatoren en bestuur
De leiding van de winkel berust bij de algemeen coördinator. De coördinator is verantwoordelijk voor
het realiseren van de doelstellingen en de dagelijkse aansturing van de organisatie. De coördinator
legt verantwoording af aan het bestuur.
De verschillende artikelgroepen worden beheerd door afzonderlijke coördinatoren die worden
bijgestaan door 2 of 3 vrijwilligers.
Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Zij dragen de bestuurlijke verantwoordelijkheid en geven
leiding aan de winkel, zodat deze kan functioneren binnen de wettelijke en financiële kaders.

