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Inleiding 

 

Voor u ligt het meerjarenbeleidsplan van Stichting Binnentuin over God. Het plan omvat een 

overzicht van de doelstellingen en activiteiten.   

Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI-regeling en zal op gezette tijden worden 

geactualiseerd. 
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1 Doelstelling 

 

 

1.1 Doel  

 

Stichting Binnentuin over God heeft ten doel om mensen kennis te laten maken dan wel 

in aanraking te brengen met het Christelijk geloof, en wel in het bijzonder vanuit een 

Binnentuin waarin verschillende thema’s over God kenbaar en zichtbaar worden 

gemaakt, dit alles in het meest ruime zin van het woord.  

 

1.2  Verwezenlijking 

Stichting Binnentuin over God probeert haar doelstelling te verwezenlijken door: 

a. Het ontwikkelen en onderhouden van de binnentuin over God aan de Hunnenweg 67 te 

Voorthuizen. In de binnentuin zijn verschillende thema’s over God op indrukwekkende 

wijze zichtbaar gemaakt. Thema’s over de Vader als de Schepper, de Zoon Jezus Christus 

als de Weg en de Heilige Geest als het vernieuwende Water. 

b. De vrij toegankelijke plaats waar iedereen (gelovig en niet gelovig) welkom is om kennis 

te maken, en een indruk te krijgen van het Christelijk geloof.  

c. In en om de binnentuin over God organiseren van ontmoetingen en bijeenkomsten die 

allemaal betrekking hebben op de doelstelling van de binnentuin over God.  

d. Het werven van gelden waarmee het ontwikkelen en onderhouden van de Binnentuin 

over God gewaarborgd blijft.  

 

   De stichting beoogt niet het maken van winst.  
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2 Realisatie  en doelstelling 

2.1  De Binnentuin over God; een indrukwekkende ervaring 

De Binnentuin over God is een indrukwekkende overdekte tuin, met reusachtige 

rotsenpartijen en stromen van water die verschillende thema’s van het Christelijk geloof 

zichtbaar maken. Zo krijgen de bezoekers te zien hoe groot het sterrenstelsel is en zien  

de wondere onderwater wereld met al haar kleur en pracht is er een kopie nagebouwd 

van het graf waar Jezus begraven heeft gelegen,. Ook zien bezoekers een waterstroom 

vanuit de ‘ hemel’ die geldt als uitbeelding van de Heilige Geest.  

De Binnentuin is een ervaring, een beleving. Alle zintuigen worden geprikkeld en 

bezoekers zullen na een bezoek aan de tuin de essentie van het Christelijk geloof 

begrijpen, wie is God de Vader als Schepper, wie is God de Zoon Jezus Christus als de 

weg naar de God de Vader  en wie is de Heilige Geest als het Levende Water.  

 

2.2  Open en toegankelijk voor iedereen 

In de doelstelling staat beschreven dat de binnentuin open en toegankelijk wil zijn voor 

iedereen. Bezoekers kunnen een bezoek plannen aan deze binnentuin over God en 

betalen hiervoor geen entree. Bezoekers kunnen wel vrijblijvend een donatie doen aan 

de stichting. Daarnaast zal de stichting donateurs en fondsen werven die tevens 

bijdragen, zodat vrij toegang gewaarborgd blijft.  
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3  Organisatie 

 

3.1 Bestuur 

Het bestuur van Stichting Binnentuin over God bestaat op moment van schrijven uit de 

volgende personen: 

Erik Willemsen  (Voorzitter) 

Frederik Lips  (Secretaris) 

Remco Weerheim  (Pennningmeester) 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Voor de overige 

bestuurlijke bepalingen wordt verwezen naar de statuten. 

 

3.2 Organisatie 

Vrijwilligers voelen zich geroepen om bij te dragen aan de doelstelling van de stichting 

en willen meewerken vanuit hun oprechte betrokkenheid. Sommigen voor een paar 

dagen per week vanuit hun professionaliteit andere voor een halve dag per week.  
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4 Plannen beleidsperiode 

 

Het bestuur heeft met het oog op de realisering van de doelstelling van Stichting Binnentuin 

over God  voor de beleidsperiode de volgende plannen: 

 

4.1 Ontwikkelen en onderhouden van de Binnentuin over God 

- Het verder ontwikkelen en mogelijk maken van rondleidingen en bijeenkomsten met als 

doel mensen kennis te laten maken met het christelijk geloof. 

- Het onderhouden van de Binnentuin over God.  

 

4.2 Algemeen en financieel 

- De instandhouding van de ANBI . 

- De vindbaarheid en naamsbekendheid van het de Binnentuin vergroten.  

- Het werven van donateurs en fondsen welke de stichting financieel ondersteunen.  
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5. Financiën 

Voor het continueren van de werkzaamheden van Stichting Binnentuin over God zijn financiële 

middelen nodig. Wij verwachten deze te ontvangen door middel van donaties.   

 

5.1 Donaties 

Donaties vinden plaats door het ontvangen van giften en legaten door personen, 

bedrijven, stichtingen en overheden. 

- Deze zullen gebruikt worden tbv de kosten rond de doelstelling van de Binnentuin over 

God 

- Deze dragen zorg voor rente en aflossing aan de financiers 

 

 

5.2 Vermogen 

De gelden worden belegd op een door het bestuur vooraf goed te keuren wijze. Het 

vermogen zal in eerste instantie tot stand komen via giften. Het bestuur heeft als doel om 

beperkt vermogen in stand te houden, voor zover dat nodig is in het kader van 

continuïteit.   
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6. Overige gegevens: 

Statutaire naam van de instelling:  Stichting Binnentuin over God 

KvK-nummer:     64151654 

RSIN:      855544235 

Contactadres:     Julianaweg 49 

      2752 BD Moerkapelle 

Website:     www.binnentuinovergod.nl 

Contactpersoon:    Erik Willemsen  ( voorzitter ) 

Telefoonnummer:    06 – 53878682 

Emailadres:     info@binnentuinovergod.nl 

 

 

 


