“Opdat men op de aarde Uw weg
kenne, onder alle heidenen Uw
heil.” Psalm 67:3
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De activiteiten
De stichting heeft ten doel het organiseren van avonden voor jongeren waarin God wordt geëerd
door middel van zang en muziek, lezingen en gebeden en voorbeden.
De bovenstaande zinsnede is een algemene omschrijving van de activiteiten die uitgevoerd worden
door de Stichting Jongeren Avonden Katwijk. De Stichting organiseert elke eerste woensdag van de
maand een avond waar jongeren bij elkaar komen om te luisteren naar een spreker. De inhoud van
deze avonden wordt gekenmerkt door zingen, luisteren, lezen en bidden. De meditatie van een
spreker is gebaseerd op een thema. De thema’s zijn gericht op het leven met en voor God. Deze
thema’s worden in overleg met de sprekers bepaald.

Werving van gelden
Twee kanalen zorgen voor een instroom aan gelden. Te weten collecten van bezoekers en daarnaast
giften van bedrijven en particulieren. De collecten worden verzameld tijdens de jongerenavond en de
giften worden door middel van mondelinge contacten onderhouden.

Beheer van het vermogen
De ontvangen gelden worden door de penningmeester beheerd. Daarnaast worden de financiële
verplichtingen eveneens door de penningmeester betaald en gecontroleerd. De resterende gelden
worden beheerd op een rekening bij de Rabo Bank. Deze gelden worden verder niet ingezet voor
andere doeleinden dan die betrekking hebben op de Stichting Jongeren Avonden Katwijk.

Besteding van het vermogen
Het vermogen wordt als eerste besteed aan de kosten van een jongeren avond. De volgende
onderdelen komen terug in elke jongerenavond. Dit zijn: een vergoeding voor de spreker;
kilometervergoeding; consumptie; huur en afschrijving van inventaris. Dit zijn de onderdelen die
terugkomen bij elke jongerenavond. Naast deze posten zijn er nog een aantal incidentele kosten die
niet regelmatig terugkomen.

