STICHTING STUDIE DER NADERE REFORMATIE ‐ BELEIDSPLAN

Strategie
Stichting Studie der Nader Reformatie (SSNR) heeft als doelstelling het bevorderen van de
bestudering van de Nadere Reformatie, alsmede het kweken van belangstelling hiervoor.
De SSNR handelt zonder winstoogmerk.
De SSNR ziet het als haar missie om de ideeën en idealen van de beweging van de Nadere
Reformatie, zoals die naar voren komen uit de geschriften uit de 17e en 18e eeuw van de
representanten van deze vroomheidsbeweging, een bredere bekendheid te geven onder
wetenschappers, de gereformeerde gezindte en de gehele samenleving.
Om haar doelstellingen te verwezenlijken onderneemt de SSNR de volgende activiteiten:
‐
‐
‐
‐
‐

Uitgave van het wetenschappelijke tijdschrift Documentatieblad Nadere Reformatie
Opzetten en onderhouden van Pietas Online bestaande uit een digitale bibliografie en een
bronnenarchief
Verzorgen van cursussen voor een breed publiek
Organiseren van wetenschappelijke congressen
Ondersteunen van uitgaven

Beleid
Het beleid van de SSNR is gericht op het in continuïteit verzorgen van bovengenoemde activiteiten.
Gebruikmaking van de activiteiten van de SSNR dient laagdrempelig te zijn, waarbij de vergoeding die
de SSN van de afnemers van haar diensten en producten vraagt laag (Documentatieblad, cursussen,
congressen) tot nihil (Pietas Online) is.
Naast de gevraagde bijdragen voor de diensten en producten werft de SSNR niet actief gelden. Het
bestuur streeft naar een sluitende jaarexploitatie op basis van de reguliere inkomsten uit
abonnementgelden, cursusgelden en congresbijdragen.
Beslissingen tot uitgaven worden in bestuursvergaderingen genomen en zijn een gedeelde
verantwoordelijkheid van het gehele bestuur.
Uitvoering van het beleid is in grote lijnen een taak van het gehele bestuur.
De besteding van de middelen betreft nagenoeg alleen eigen activiteiten van de stichting.
Uitkeringen aan derden vinden slechts zeer sporadisch plaats en alleen met instemming van een
overwegende meerderheid van de bestuursleden.

Beheer
Het vermogen van de SSNR bedraagt ca. € 25.000. Omdat de stichting nauwelijks vaste kosten heeft
is geen grote buffer noodzakelijk. Een bedrag van € 25.000 aan reserves wordt echter wenselijk
geacht.
Het vermogen wordt alleen belegd op bankrekeningen en spaarrekeningen bij de vaste bankrelaties.
De kosten van de activiteiten moeten in principe door de inkomsten uit de activiteiten worden
gedekt. Daarnaast worden de kosten beperkt tot de hoogst noodzakelijk kosten van
kantoorbenodigdheden, porti en onderhoud website.
De bestuurleden ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden en tevens geen
vergoeding voor reiskosten of telefoonkosten.
De penningmeester is bevoegd tot het doen van betalingen. De penningmeeste maakt jaarlijks de
balans en de staat van baten en lasten van de SSNR op. Jaarlijks wordt de penningmeester
gecontroleerd door een kascommissie bestaande uit twee bestuursleden.
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