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Inleiding  
Stichting Jozua is ontstaan vanuit de kerkelijke gemeente christelijke 
vergadering ‘De Bron’. Deze kerk vindt haar oorsprong in de beginjaren van de 
20ste eeuw en behoort tot de kerken die zich van vroeger uit “vergadering van 
gelovigen” noemden.  
 
Stichting Jozua brengt activiteiten van leden van deze kerkgemeente samen die 
gericht zijn op dak- en thuislozen, vluchtelingen en andere kansarmen in de 
samenleving.  
 
In het vervolg wordt nadere toelichting gegeven op enkele specifieke onderdelen. 
 
1. Doelstelling 
De stichting heeft een ideëel karakter en heeft ten doel Gods liefde in woord en 
daad uit te dragen. Dit is concreet onderverdeeld in de volgende doelen: 

 Opvangen en voorzien in de eerste levensbehoeften van, en het verlenen 
van hulp aan dak- en thuislozen en andere kansarmen in de samenleving. 
Deze hulp kan breed worden opgevat en omvat materiële en geestelijke 
hulp. 

 Opvangen en helpen van vluchtelingen, die om wat voor reden ook tussen 
wal en schip raken en die de eerste levensbehoefte en huisvesting moeten 
ontberen. 

 Verwerven, uitrusten en beheren van onroerend goed ten behoeve van 
deze doelgroep 

 Verwerven, beheren en verdelen van gelden ten behoeve van de doelgroep 
en genoemde activiteiten 

 
2. Actueel beleid 
Het actuele beleid is erop gericht om: 

 Bewoners van een opvanghuis (een woonhuis in beheer van Stichting 
Jozua) een stabiele leefomgeving te bieden 

 Geestelijke hulp te bieden en het aanleren en trainen van elementaire 
vaardigheden voor het dagelijks gestructureerd leven 

 De weg naar integratie in de maatschappij voor hen weer te openen 
 Ondersteuning te bieden bij activiteiten vanuit ‘De Bron’ om mensen te 

leren kennen die in aanmerking komen voor hulp 
 Vluchtelingen helpen met eerste levensbehoefte het verzorgen, onderdak 

verlenen, alles binnen de kaders en mogelijkheden van het moment van 
aanvraag 

 
3. Werkzaamheden 
De werkzaamheden van de Stichting zijn: 

 Onderhouden van (vrijwel) dagelijkse contacten met de doelgroep en in 
het bijzonder de bewoners van het opvanghuis 

 Controleren en hulp bieden bij het beheren van huishoudgeld en 
huishoudelijk werk (binnen het Jozua huis tevens als leerprogramma) 

 Aanbieden van Bijbelstudies en samen overdenken van levensvragen 
 Aanbieden van Nederlandse les, indien nodig 



 Indien nodig en mogelijk zoeken naar en huren van woonruimte in het 
kader van doorstroming; 

 Onderhouden van de woonruimte die in beheer is van de Stichting 
 Hulp bieden aan de doelgroep bij het zoeken naar werk 
 Hulp bieden aan de doelgroep bij het vinden van een zelfstandige 

woonruimte 
 
4. Fondswerving 
Fondswerving gebeurt door het aangeven van de financiële benodigdheden en 
bestemmingen. Dit gebeurt met behulp van presentaties en nieuwsbrieven. De 
gelden kunnen worden afgedragen via periodieke overboekingen, via 
collectegelden in de kerk(en), via giften met een bestemming of giften met een 
vrije bestemming. Indien nodig zullen extra acties georganiseerd worden. 
 
5. Vermogensbeheer en besteding 
De gelden komen binnen op het rekeningnummer NL34RABO01065.28.432. Er 
wordt op deze rekeningen geen vermogen gevormd. We kennen wel spaaracties 
die een korte looptijd hebben, maar die zijn dan altijd gekoppeld aan een 
bepaald doel. Separaat wordt er geen vermogen gevormd door sparen. Dat 
behoort niet tot de doelen van de stichting. Wel zal er hooguit met een kleine 
reserve gewerkt worden voor onverwachte gebeurtenissen of onverwacht hoge 
benodigdheden voor urgente hulp. Ontvangen gelden worden in principe direct 
overgemaakt naar de bestemmingen, of gebruikt voor de bestemmingen. Voor 
huisvesting wordt er gereserveerd. Van bewoners die zelf inmiddels al geld 
verdienen verwachten we voor zover redelijk een geringe bijdrage in het betalen 
van de huurkosten van hun kamer, om niet onnodig giften in te zetten voor 
degenen die al een bepaalde mate van financiële zelfstandigheid ontwikkeld 
hebben. Vormen van risicodragend vermogensbeheer worden niet toegepast. 
Beleggen is niet aan de orde. 
 
6.Bestuur van de Stichting 
De samenstelling van het bestuur wordt doorgegeven aan de Kamer van 
Koophandel 
 
7.Vastgelegde besluitvorming: Het bestuur kan in een vergadering alleen 
besluiten nemen, indien tijdens de vergadering ten minste de helft van de 
bestuurleden aanwezig is.  
 
8.Beloning van bestuursleden. 
Een beloning wordt niet aan bestuursleden toegekend. 
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