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1. Inleiding
In dit beleidsplan legt het bestuur van de Stichting TRI (hierna: de Stichting) haar
beleidsvoornemens voor de periode 2017-2018 neer. Het door de Stichting in deze periode te
voeren beleid is met name afhankelijk van het ter beschikking staande budget en de
beschikbaarheid van vrijwilligers. Indien de inkomsten uit giften en het aantal en de inzet van
vrijwilligers wijzigen zal de Stichting daarop reageren en haar beleid aanpassen. Het beleid is
hiermee feitelijk dynamisch.
Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op
haar statutaire doelstelling (zie paragraaf 2). De feitelijke werkzaamheden van de Stichting
(zie paragraaf 3) komen overeen met de statutaire doelstelling. Met deze werkzaamheden
wordt het algemeen belang gediend. De Stichting is aangemerkt als algemeen nut beogende
instelling (ANBI) in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001.
In paragraaf 4 en volgende wordt ingegaan op de wijze waarop fondsen worden geworven
(paragraaf 4), de wijze waarop fondsen en vermogen worden beheerd (paragraaf 5) en de
wijze waarop fondsen en vermogen worden besteed (paragraaf 6).
2. Doelstelling van de Stichting
Conform de statuten heeft de Stichting ten doel: het geven van onderricht over het Woord van
God. Zij tracht haar doel te bereiken door:
- het vervaardigen en uitgeven van lesmateriaal, boeken, artikelen en pamfletten;
- het opbouwen van gemeenten;
- het organiseren van seminars en conferenties;
- en het oprichten van studiecentra.
En voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Tot het doel van de Stichting behoort niet het behalen van winst. Batige saldi zullen worden
besteed overeenkomstig de in de statuten vastgelegde doelstelling.
3. Werkzaamheden van de Stichting
Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit de volgende personen:
- dhr. P. Jong (voorzitter);
- dhr. H. Buitenhuis (penningmeester).
- mw. J. Groote (communicatie en p.r.)
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Het bestuur vergadert drie- of viermaal per jaar. Besluiten worden genomen door het
voltallige bestuur. Elk bestuurslid kan voorstellen doen aan de overige bestuursleden
Het bestuurslid dat er primair over gaat, reageert met een voorstel voor het gehele bestuur,
waarna het voltallige bestuur er een besluit over neemt.
Activiteiten en projecten 2017 – 2018
Video opnames Mo’adiem
Eind 2016 en begin 2017 zijn video opnames gemaakt van onderwijs over de Mo’adiem. Het
onderwijs is in het Engels gegeven. De manier van opnemen maakt het mogelijk om
ondertiteling aan te brengen voor andere talen. Begonnen zal worden met Nederlands.
Onderzocht zal worden welke manier van distribueren vandaag de dag het meest effectief is.
Voor het vertaalwerk voor de ondertiteling worden vrijwilligers in diverse landen
ingeschakeld.
Vertalen en uitgeven van boeken
Ariel en D’vorah Berkowitz hebben diverse Engelstalige boeken geschreven waaraan in
Nederland behoefte is. In de komende periode zal de hernieuwde vertaling van Torah
rediscovered uitgegeven gaan worden. Afhankelijk van de vraag en de beschikbare capaciteit
van vrijwilligers zal ander materiaal vertaald en uitgegeven worden
Group Assistence Program (GAP)
In 2016 is een activiteit gestart om leiders van kleine groepen te trainen. De focus ligt op het
elkaar helpen antwoorden te vinden in de Bijbelse tekst. Een pilot fase met een paar groepen
van leiders gaat in de komende maanden van start. Voorzien is dat deze leiders in de loop van
een jaar aanvullende trainingen ontvangen. Afhankelijk van de behoefte en beschikbaarheid
zullen deze trainingen ingevuld worden door Ariel en D’vorah Berkowitz en mogelijk David
en Margalit Friedman.
Zomerconferentie 2017
In de zomer van 2017 wordt een tweedaagse studieconferentie gehouden rond het Bijbelboek
Efeze door Yo’el Berkowitz.
Ondersteuning TRI International
In Nederland profiteren wij van het werk van Ariel en D’vorah Berkowitz middels hun
onderwijs en materiaal. Waar mogelijk willen wij dit werk ondersteunen met giften.
Uitbreiding van de website en adressenlijst
Het bescheiden begin van de website tri-holland.nl zal uitgebreid worden met informatie voor
komende activiteiten. Waar nuttig zal doorgelinkt worden naar de internationale website en de
website voor cursussen (o.a. Foundations Rediscovered en de MBT Academy).
Gepoogd zal worden de adressenlijst uit te breiden om geïnteresseerde mensen in Nederland
en België tijdig op de hoogte te houden van de komende activiteiten
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4. Wijze waarop fondsen worden geworven
De Stichting is afhankelijk van giften en de inzet van vrijwilligers. De vrijwilligers leveren
tijd en capaciteit voor de verschillende werkzaamheden van de Stichting.
Concreet worden fondsen op de volgende manieren geworven:
- via regelmatige en incidentele donaties;
- via oproepen in de nieuwsbrief;
- via collectes op conferenties en dagen.
5. Wijze waarop fondsen en vermogen worden beheerd
De Stichting heeft een betaalrekening. De volgende personen zijn gemachtigd om ten behoeve
van de stichting deze rekening te beheren: dhr. H. Buitenhuis en de heer P. Jong. Beslissingen
omtrent financiën worden genomen door het voltallige bestuur.
Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed (gerichte doelen en
zo min mogelijk vertraging). De indirecte kosten zijn minimaal en hebben onder meer
betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingkosten, inschrijving kamer van
koophandel en eventuele onkostendeclaraties. Veelal worden de kosten van reizen etc. door
het bestuur voor eigen rekening genomen. Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel
verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen)
worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Stichting worden
ontvangen. Als rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen
ontvangen c.q. te vorderen renten uit hoofde van uitstaande banksaldi.
6. Wijze waarop fondsen en vermogen worden besteed
De fondsen en het vermogen worden besteed aan de hierboven genoemde activiteiten en
projecten (zie paragraaf 3).
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