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Beleidsplan Stichting Blaas de Bazuin 2020/2021  

Historie Blaas de Bazuin 

In november 2018 werd een werkgroep samengesteld door zeven personen die de 

behoefte hadden na te denken, over verootmoediging en schuldbelijdenis van de 

Nederlandse christenen aan de Joodse gemeenschap in Nederland, voor de houding 

jegens het Joodse volk door de eeuwen heen en in het bijzonder voor, tijdens en na de 

Tweede Wereldoorlog. 

Dat leidde ertoe dat op 19 maart 2019 een eerste verootmoedigingsbijeenkomst 

gehouden werd in de Brugkerk te Amersfoort. De avond werd bezocht door ongeveer 

150 personen. Deze bijeenkomst was georganiseerd op kosten van de werkgroep. De 

collecte die deze avond werd gehouden was voldoende voor de dekking van de 
onkosten.  

Eigen website 

Na deze eerste bijeenkomst werd door Blaas de Bazuin een website in gebruik genomen, 

www.blaasdebazuin.nl  waarop het ´doen en laten´ van de werkgroep wordt 

weergegeven.  

 

Oprichting stichting en doelstelling 

Op 11 november 2020 werd op verzoek van de werkgroep ‘Stichting Blaas de Bazuin’ 

opgericht. Dit gebeurde door bemiddeling van Mr. R.C.M. Schaap, notaris te Zeewolde.  

De stichting heeft ten doel de christelijke gemeente en de samenleving te dienen door: 

a. Het bevorderen van verootmoediging en schuldbelijdenis in Nederland, in het 

bijzonder van de christelijke geloofsgemeenschappen in de breedste zin van het 

woord, voor de houding jegens het Joodse volk door de eeuwen heen, in het 

bijzonder voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog; 

b. Het verrichten van alle werkzaamheden, die met het bovengenoemde in de 

ruimste zin verband houden, of daartoe bevorderen; 

c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Vermogen van de stichting 

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies en donaties, schenkingen, 

erfstellingen en legaten, opbrengsten van activiteiten en ander wettig verkregen 

inkomsten; tevens het bij de oprichting van de stichting afgezonderde kapitaal; overige 

bijdragen en baten. 

De stichting heeft geen winstoogmerken en behartigt met haar werkzaamheden het 

algemeen belang. 
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Het bovenstaande wordt in praktijk gebracht door in het hele land avonden te beleggen 

van verootmoediging en schuldbelijdenis. De kosten van zo’n avond bestaan uit PR-

kosten, zoals posters en flyers en zo mogelijk advertenties om bekendheid aan de 

bijeenkomst te geven. Tevens de kosten van de huur van een locatie en het gebruik 

daarvan. En verder de reiskosten van sprekers en medewerkenden. 

De leden van de werkgroep en de bestuursleden ontvangen geen bezoldiging, 

middellijk noch onmiddellijk.  Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve 

van de instelling gemaakte kosten en niet bovenmatige vacatiegelden worden niet als 

bezoldiging aangemerkt. De vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt 

en toegelicht. 

Inkomsten 

Als inkomsten komen bij de stichting binnen opbrengsten van de verkoop van een 

boekje, dat in eigen beheer is uitgegeven, voordat de stichting een feit was. Op de 

verkoop daarvan zit een winst van rond de 10%. 

Ook is gepland dat er vanaf 2021 een CD te koop is met Joods religieuze muziek. De 

winst daarvan zal rond de 15 tot 20% zijn. 

Geplande activiteiten 2021 

Naar gelang de regels van het coronavirus dat toelaten, heeft de stichting het voornemen 

om het komende jaar:  

• drie tot vijf verootmoedigingsbijeenkomsten in het land te organiseren. Het 

streven is steeds om lokale werkgroepen te vormen die de bijeenkomsten 

organiseren.  

• educatieve lezingen te geven in de lijn van de doelstelling van de stichting.  

• zo mogelijk samen te werken met instellingen die (nagenoeg) dezelfde 

doelstellingen hebben. 

Integriteiteisen 

De bestuursleden van de stichting zijn: 

1. Theo Koppes 

2. Herman Drost 

3. Paul Jaeger 

4. Joke van der Vliet 

Zij voldoen aan alle integriteiteisen en zijn van onbesproken gedrag. 

Verhouding beheerskosten en bestedingen 

De stichting is in staat om 90% van haar werkzaamheden te besteden aan de doelstelling 

zoals beschreven in de akte van oprichting en draagt zorg dat als zodanig wordt voldaan 

aan een redelijke verhouding tussen de beheerskosten en bestedingen. 

 

Administratieve verplichtingen 

De stichting doet schriftelijke verslag van haar werkzaamheden en besluiten in de 

notulen van haar bestuurlijke vergaderingen. Deze worden bewaard door de secretaris. 

De penningmeester legt alle financiële handelingen vast in een digitale boekhouding en 

doet daar aan het einde van het jaar verslag van, door middel van een Jaarverslag dat 

wordt gepubliceerd op de website. 
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Publicatie specifieke gegevens 

De stichting publiceert deze specifieke gegevens op haar website www.blaasdebazuin.nl.  

 

Zeggenschap over het vermogen 

Geen enkel natuurlijk of rechtspersoon beschikt over het vermogen van de stichting, als 

of het zijn eigen vermogen is. Bestuurders en beleidsbepalers hebben geen meerderheid 

in de zeggenschap over het vermogen van de stichting. Geen van de bestuursleden heeft 

een doorslaggevende stem of veto. 

 

Kamer van Koophandel 

De stichting Blaas de Bazuin staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 80869971 

 

Fiscaalnummer 

Het fiscaalnummer van de stichting is: 8618.31.950 

De stichting is vrijgesteld van omzetbelasting. 

 

Amersfoort,  12 januari 2021 

Namens het dagelijks bestuur van de stichting Blaas de Bazuin: 

 

 

w.g. Th. F.M. Koppes, voorzitter 

 

 

w.g. P.H.J. Jaeger, secretaris 

 

 

w.g. H. Drost, penningmeester 


