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1. Algemene informatie
Victory Outreach Almere (hierna: ‘VOA’) is een vol evangelische gemeente onder de statutaire naam
Stichting La Puente Lelystad (hierna ‘de Stichting’), statutair gevestigd op Koggestraat 2, 1335 SK Almere.
R.H. van Rooij is de hoofdvoorganger van de gemeente.
Statutaire bestuurders
R.H. van Rooij (voorzitter tevens hoofdvoorganger)
S.W.H. Boonstra
D. Darko
Bezoldiging bestuurders
De hoofdvoorganger en zijn vrouw ontvangen een maandelijkse vergoeding voor het pastorale werk dat
zij verrichten. De overige bestuursleden ontvangen geen vergoeding.
2. Doelstelling van de stichting
VOA behoort tot een internationale organisatie met een specifieke visie. Kenmerkend is de opdracht van
Victory Outreach om uit te reiken naar de schatten van de duisternis. (Jesaja 45:2-3). Wij koppelen dat
aan de opdracht van Jezus om van volgelingen ook discipelen van Hem te maken. Wij zien onze
gemeenschap als een thuis en een familie waarin iedereen welkom is. In dit alles richten wij ons er op dat
alle kerkleden de relatie met Jezus verdiepen en tot hun levensdoel komen. Wij geloven in een
persoonlijke relatie met God, omdat u alleen door Hem het leven kunt leiden waartoe u bestemd bent.
3. Wijze waarop de stichting fondsen wil werven
De financiering van de activiteiten vindt grotendeels plaats met giften, donaties en collecten van
kerkleden. De continuïteit van de Stichting hangt daarom in hoge mate af van de bereidheid van kerkleden
deze giften, donaties en collecten te continueren. Gezien de aard van onze activiteiten en de bewezen
toewijding van de kerkleden, ziet het bestuur geen onzekerheid van materieel belang op grond waarvan
gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteit van het geheel van de activiteiten van de Stichting.
Het bestuur verwacht dat de kasstroom over de komende boekjaren zich positief zal ontwikkelen als
gevolg van de groei van het kerkledenaantal.
4. Wijze waarop de stichting fondsen en vermogen zal besteden
De fondsen en vermogen zullen hoofdzakelijk worden besteed aan de volgende zaken:
 Huurkosten pand van onze kerkelijke samenkomsten;
 Kosten nutsvoorzieningen pand; en
 Algemene kosten die noodzakelijk zijn voor de activiteiten van de kerk binnen en buiten het pand.
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