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Voorzitter R.J. Hondsmerk
Secretaris/ Penningmeester J. Boon-de Rijk
Bestuurslid J. Koens

DOELSTELLING
Stichting De Katapult heeft ten doel jonge mensen op te leiden en te trainen om effectieve
kinder- en/of tienerwerkers te worden in binnen- en/of buitenland. Karaktervorming en je
inzetten voor een ander staat daarbij centraal. Zo worden deze jonge mensen getraind om
een positieve bijdrage te leveren in de maatschappij en/of kerkelijke dan wel charitatieve
organisaties. Dit alles volgens de principes en waarden die aan het christelijk geloof ten
grondslag liggen. Tevens ondersteunt Stichting De Katapult mensen en organisaties die
eenzelfde doel nastreven.
BELEID
Stichting De Katapult beoogt niet het maken van winst. Het vermogen en de financiële
middelen voor de werkzaamheden van de stichting worden gevormd en verkregen door:
•
•
•
•

schenkingen, erfstellingen en legaten;
subsidies en donaties;
actieve werving van fondsen;
alle andere verkrijgen en baten (o.a. collegegelden).

De kinder- en tienerwerkers die getraind worden dienen binnen hun trainingsperiode de
gelegenheid te worden geboden om de geleerde principes en vaardigheden in te zetten
t.b.v. het algemeen belang zonder financiële vergoeding. Controle van gelden middels
voorzitter en penningmeester. Toezicht door overige bestuursleden middels halfjaarlijkse
verantwoording.

BELONINGSBELEID
Stichting De katapult keert geen gelden uit aan het bestuur voor verrichte werkzaamheden
t.b.v. de stichting. Stichting De Katapult kent betaalde werknemers en vrijwilligers. Betaalde
werknemers worden betaald conform non-profit norm. Vrijwilligers worden vergoed tot de
maximale toegestane vrijwilligersvergoeding mits dit mogelijk is en geaccordeerd door het
bestuur.
ACTIVITEITEN & FINANCIËLE VERANTWOORDING
Jaarlijks legt stichting De katapult in een beknopt jaarverslag verantwoording af over de
besteding van middelen t.b.v. de uitgeoefende activiteiten.

