ANBI Gegevens Licht (Versie 30-4-2019)

A. Algemene gegevens
Naam ANBI:
Telefoonnummer:
RSIN/Fiscaal nummer:
Website adres:
E-mail:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Rekeningnummer:

Licht! Breda te Breda
0641797763
60589728
www.lichtbreda.nl
info@lichtbeda.nl
Van Heemskerkstraat 55
4812 JE
Breda
NL28 RABO 0185 2178 50

Licht! Breda is een kerkgenootschap in de zin van artikel 2 van het Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek. Als kerkgenootschap willen wij vanuit de Liefde van God bouwen aan interculturele
communities waar mensen Heelheid en Hoop ervaren en anderen Thuisbrengen!
B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van Licht! Breda ligt bij oudsten/leidinggevenden. Deze raad telt drie natuurlijke
personen. De raad geeft leiding aan en behartigd de zaken van de gemeente. Ondersteunende taken
kunnen uitgevoerd worden door daarvoor aangewezen assistenten. Zij voeren diaconale taken uit
zoals beheer van geldelijke middelen en goederen en praktische en geestelijke bijstand van
lichtfamilies, gemeenteleden of wijkbewoners.
C. Doelstelling/visie.
Licht! Breda heeft als doel een zichzelf vermenigvuldigend netwerk van 21e -eeuwse interculturele
communities van volgelingen van de gekruisigde Messias Jezus die door God is opgewekt in Breda.
De communities (lichtfamilies) representeren de bevolkingssamenstelling van de stad. Mensen
komen terug bij de Vader van de schepping en ervaren de heelheid en hoop die Jezus door Zijn dood
en opstanding bewerkt heeft. Als reactie op zoveel liefde delen ze hun leven met elkaar, veranderen
hun gezinnen, relaties en status en worden ze door de heilige Geest dienstbaar aan God en Breda.
Dit alles in en afhankelijkheid en navolging van de geboden van de Heer Jezus Christus, zoals onder
andere beschreven in Mattheüs 28:18-20; Marcus 12:30-31 en Johannes 13:34-35.
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D. Beleidsplan.
Licht! Breda heeft een missieplan 2015-2020. Daarin is uitgewerkt dat wij present willen zijn in de
Heuvel Breda. Dat wij binnen Licht de waarden Liefde van God, Intercultureel, Communities
(lichtfamilies), Heelheid en Hoop en Thuisbrengen uit willen leven. Wij doen dit vanuit een identiteit
gegrond op de Bijbel, samengevat in de apostolische geloofsbelijdenis, met Jezus Christus als
centrum en hoogtepunt, lerend van de dynamische wereldkerk. Praktische geven we dit vorm door
vanuit Gods liefde te leven, aanwezig te zijn, relaties te bouwen, laagdrempelige bijeenkomsten te
organiseren en mensen te clusteren in Lichtfamilies om te leren over Jezus en het volgen van de weg
van de liefde.
E. Beloningsbeleid.
Leidinggevenden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte
onkosten kunnen worden vergoed. Gastsprekers krijgen in sommige gevallen een vergoeding.
F. Verslag Activiteiten.
In het jaar 2018 heeft Licht! Breda o.a. de volgende activiteiten georganiseerd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal maandelijks een Heuvelbrunch met eten, muziek en een toespraak; Deelnemers
hebben verschillende culturele achtergronden;
Een kinderclubweek met een afsluitende wijkbarbecue;
Eén ochtend per week open huis in ’t Lichthuis, tot juli 2018 twee ochtenden inclusief
verkoop van twee de hands kinderkleren en speelgoed;
Tweewekelijks een Arabische lichtfamilie;
Persoonlijke bezoeken aan verscheidene wijkbewoners;
Nederlandse les voor Arabisch talige immigranten;
Een Alpha cursus voor geïnteresseerden;
Aanwezigheid op het Nolens Food Festival;
Maaltijden in ’t Lichthuis.

G. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote
ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in
de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
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Resultaat 2018
Baten
A1 Schenkingen
A2 Intern/collecten Licht
A4 Ondersteuning v Kerken
A5 Overige
Totaal baten (a)

Begroot 2018
Resultaat 2018
€ 4.000,00
€ 4.520,00
€ 1.500,00
€ 2.628,85
€ 2.500,00
€ 2.756,23
€ 100,00
€ 325,00
€ 12.770,00

€ 14.034,79

€ 420,00
€ 80,00
€ 2.550,00
€ 400,00
€ 1.350,00
€ 9.300,00

€ 533,43
€ 17,68
€ 1.765,16
€ 928,26
€ 1.103,72
€ 10.216,62

Totaal lasten (b)

€ 14.100,00

€ 14.564,87

Resultaat (a-b)

-€ 1.330,00

-€ 530,08

Lasten
UH1 Heuvelbrunch
UK2 Speciale activiteiten
UT3 Toerustingsmateriaal team
UL4 Lichtweek
UO5 Overig
UO6 't Lichthuis

Toelichting
Het werk van Licht! Breda gebeurt door vrijwilligers die daarvoor geen vergoeding ontvangen. De
benodigde inkomsten worden behaald uit schenkingen van personen en kerken, bijdragen van
deelnemers, het verhuren van het voorste kantoor en ontvangsten vanuit tweedehands
kinderkleding. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan het huren van ’t
Lichthuis benodigd voor het houden van bijeenkomsten, zijn van een inloophuis en ruimte bieden
voor Lichtfamilies.
De lasten zijn relatief laag doordat (bijna) al het werk kosteloos gedaan word door het team wat zich
inzet. Zij krijgen rond kerst/nieuwjaar een kerstpakket en bij afscheid een cadeaubon. De kosten van
de toerusting van het ICP-network worden door LICHT! betaald. Overige uitgaven zijn lectuur
(toerustingsmateriaal), boodschappen (Heuvelbrunch), een partnerbijdrage aan de ICP, spullen zoals
tafels, stoelen, geluidsinstallatie e.d. en materialen en eten voor de Lichtweek.
Licht! Breda ontvangt geen overheidssubsidie in Nederland.
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H. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de
voorgaande jaren. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Begroting 2019
Baten
A1 Schenkingen
A2 Intern/collecten Licht
A4 Ondersteuning v Kerken
A5 Overige
Totaal baten (a)

Begroot
Resultaat
Begroot
2018
2018
2019
€ 4.000,00
€ 4.520,00
€ 4.000,00
€ 1.500,00
€ 2.628,85
€ 2.100,00
€ 2.500,00
€ 2.756,23
€ 2.500,00
€ 100,00
€ 325,00
€ 210,00
€ 12.770,00

€ 14.034,79

€ 8.810,00

€ 420,00
€ 80,00
€ 2.550,00
€ 400,00
€ 1.350,00
€ 9.300,00

€ 533,43
€ 17,68
€ 1.765,16
€ 928,26
€ 1.103,72
€ 10.216,62

€ 900,00
€ 250,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.700,00
€ 3.960,00

Totaal lasten (b)

€ 14.100,00

€ 14.564,87

€ 8.810,00

Resultaat (a-b)

-€ 1.330,00

-€ 530,08

€ 0,00

Lasten
UH1 Heuvelbrunch
UK2 Speciale activiteiten
UT3 Toerustingsmateriaal team
UL4 Lichtweek
UO5 Overig
UO6 't Lichthuis

In 2019 gaan wij het lichthuis onderhuren van Wonen Breeburg. Hierdoor worden onze huurlasten
significant lager. Ook de inkomsten worden lager omdat de verkoop van twee de hands kinderkleren
gestopt is. Wij hebben een eigen ruimte ter beschikking voor de koffieochtenden en kinderclubs.
Deze ruimte willen wij graag opknappen, wat naar verwachting 1000 euro kost. Deze valt onder de
post overige kosten. Wij blijven de jaarlijkse kinderbijbelclubweek & barbecue en stand op het
Nolens Cultuur festival, maandelijkse brunches, tweewekelijkse maaltijden, wekelijkse
koffieochtenden en regelmatige gesprekken en persoonlijke ontmoetingen met wijkbewoners doen.

