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Inleiding 

In dit plan presenteert Stichting Reformatie Instituut Dordrecht (hierna: ‘RID’) haar beleidsvoornemens 

voor de periode 2020-2023. Het RID is een ANBI-stichting. Dit houdt in dat de stichting geen 

winstoogmerk heeft, dat alle baten ten goede komen aan het werk van de stichting en dat (eventuele) 

overtollige exploitatie- cq kassaldi worden besteed ten doel van de stichting, zoals neergelegd in haar 

statuten, en niet worden uitgekeerd aan het bestuur of derden. 

 

Bij het realiseren van het door de stichting uit te voeren beleid, concentreert het RID zich op haar 

statutaire doelstelling. Het doel van de stichting is ‘het onder de aandacht brengen van en bekendheid 

geven aan het gereformeerd protestantisme, zoals dat van betekenis is geweest en nog is voor de 

Nederlandse cultuur en op de maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland en daarbuiten’.  

De relevantie van dit rijke verleden wil het RID vandaag de dag opnieuw over het voetlicht brengen. 

Daarbij richt zij zich vooral, maar niet alleen, op Dordrecht als de stad die van cruciale betekenis is 

geweest voor deze religiegeschiedenis. 

 

Missie, visie en strategie 

De missie geeft antwoord op de vraag wat het RID is. De missie van de stichting luidt als volgt:  

‘Het RID is een erfgoedstichting met een unieke doelstelling: de geschiedenis van het protestantisme en 

de invloed daarvan op de Nederlandse cultuur bij een breed publiek onder de aandacht te brengen’. 

 

De visie beschrijft hoe de missie van het RID tot stand komt vanuit de stichting zelf. Het RID ziet 

Dordrecht als de stad en bakermat van staat, taal en religie in Nederland, maar wil tegelijkertijd de 

betekenis van de reformatie en het gereformeerd protestantisme naar een breed publiek 

communiceren en toegankelijk maken.  

 

De visie van het RID komt onder meer tot uitdrukking in de volgende aspecten: 

● Hoogwaardig en onafhankelijk kennisinstituut; 

● Breed netwerk, lokaal sterk geworteld; 

● Brug slaan tussen ‘heden en verleden’; 

● Kennis en geschiedenis middels activiteiten delen met breed publiek; 

● Focus op Dordrecht; 

● Tegelijk een open oog voor (inter)nationale politieke en culturele ontwikkelingen; 



● Gericht op samenwerking vanuit de gedachte van een ‘netwerkorganisatie’: verbinder zijn 

tussen andere organisaties met affiniteit voor het gedachtegoed en de doelstelling van de 

stichting. 

 

De strategie beschrijft hoe het RID als erfgoedstichting haar beschikbare middelen wil inzetten teneinde 

haar doelstelling te bereiken. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

● Het organiseren van en medewerking verlenen aan debatten, symposia, congressen, muzikale 

en educatieve activiteiten, onderwijskundige en wetenschappelijke publicaties; 

● Het bevorderen en in stand houden van kennis en expertise op het gebied van de reformatie, in 

het bijzonder het gereformeerd protestantisme, door bij activiteiten inhoudelijk op deze 

onderwerpen te focussen. 

● Het promoten van Dordrecht als stad van bijzondere betekenis voor de ontwikkeling van 

Nederland, het protestantisme en geloofsvrijheid door bij de organisatie van activiteiten 

rekening te houden met een brede toegankelijkheid en kansen voor toerisme.  

 

Voor de periode 2020-2023 wil het RID jaarlijks twee activiteiten organiseren. Een ervan is bedoeld om 

de missie invulling te geven voor een breed publiek. De andere activiteit beoogt, eveneens vanuit de 

missie, de opbouw van een vaste achterban en werving van gelden die de hoofdactiviteit ten goede 

komen. Voor de hoofdactiviteit wordt bij voorkeur aangesloten bij een actueel thema in de stad. Voor 

2020 is dat Dordrecht 800 jaar. In 2021 staat de herdenking van de Sint-Elisabethsvloed (1421) op het 

programma. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

Het bestuur heeft als primaire taak het bepalen van het beleid en de controle op de uitvoering ervan. 

Het bestuur is als collectief verantwoordelijk voor het beleid. De operationele taken zal het bestuur 

enerzijds zelf uitvoeren, op strikt vrijwillige basis. Daarnaast worden taken gedelegeerd in 

samenwerking met vrijwilligers en/of partnerorganisaties.  

  

IJkpunten voor uitvoering van beleid zijn: 

1. Projecten moeten passen binnen de strategische doelstellingen van het RID.  

2. Projecten overstijgen niet de draagkracht (qua personele inbreng, financieel) van het RID. 



3. Een projectvoorstel dat ter goedkeuring wordt voorgelegd, is voorzien van een deugdelijke motivatie, 

planning en begroting.  

4. Na afloop van het project wordt binnen drie maanden geëvalueerd c.q. verantwoording afgelegd aan 

het bestuur.  

 

Geldwerving en financiën 

Het door de stichting gevoerde beleid, tot uitdrukking komend in lokale activiteiten, kan niet zonder 

geldelijke steun. Het RID is voor de financiën volledig afhankelijk van giften en het beschikbaar gestelde 

budget door de Gemeente Dordrecht en andere samenwerkingspartners. Met die laatsten zijn (lokale) 

organisaties waarmee wordt samengewerkt bij het realiseren van de doelstellingen bedoeld.  

Het RID wordt vertegenwoordigd door haar bestuur, hierin ondersteund door vrijwilligers, en poogt 

aanvullende inkomsten te verwerven uit particuliere giften, fondsen, collecten, legaten en erfstellingen. 

Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. Daarnaast 

ontvangt het RID eventuele rente over haar (batige) banksaldi. 

 

Door middel van het organiseren van evenementen, debatavonden, symposia, congressen, concerten en 

andere muzikale en educatieve activiteiten beoogt het RID uitvoering te geven aan haar statutaire 

doelstelling en naamsbekendheid te verwerven voor haar gedachtengoed onder een breed publiek. 

Tevens worden deze gelegenheden gebruikt voor het houden van collecten of  het onder de aandacht 

brengen van de mogelijkheid een gift te geven en daarmee bij te dragen aan de doelstelling van het RID. 

De daadwerkelijke verkrijging van gelden bepaalt in hoeverre de stichting haar doelstelling feitelijk kan 

nastreven, hoe vaak activiteiten kunnen worden georganiseerd en welke omvang deze activiteiten 

hebben. Het RID beoogt een stabiele giftenstroom in stand te houden door subsidietrajecten te 

bewandelen en ten minste eenmaal per jaar een activiteit te organiseren voor het in de doelstelling 

geïnteresseerde publiek.  

 

Het RID beschikt  over de ANBI-status. Dit houdt in dat de stichting geen erfbelasting of schenkbelasting 

afdraagt over erfenissen en schenkingen. De ANBI-status is belangrijk voor de donateurs en sponsors 

van het RID. Op grond van deze status zijn de RID-donateurs en sponsors bevoegd hun giften aan de 

stichting af te trekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.  

 

 



Beheer van gelden 

Het RID beheert haar vermogen door dit aan te houden op daartoe bestemde spaarrekening bij de ING 

bank. Daarnaast gebruikt de stichting een betaalrekening bij voornoemde instelling voor het voldoen 

van haar kosten en verplichtingen. Het saldo op de betaalrekening zal niet meer bedragen dan 

redelijkerwijs benodigd en voorzien is voor de instandhouding van haar activiteiten en het voldoen van 

kosten of verplichtingen op de korte termijn.  

 

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in het kalenderjaar dat de opbrengsten 

ontvangen respectievelijk de kosten betaald worden per bank. Op die manier wordt doorlopende 

aansluiting met de door de bank opgegeven saldi geborgd. Tevens faciliteert dit zogenaamde kasstelsel 

het RID bij het opstellen van de jaarlijkse begroting dan wel de (deel)begroting voor een van haar 

activiteiten. 

 

De penningmeester legt gevraagd en ongevraagd meermaals per jaar, maar in ieder geval eens per 

kwartaal, verantwoording af over het gevoerde financieel beleid aan het bestuur. Jaarlijks wordt aan de 

penningmeester decharge verleend over het gevoerde financieel beleid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Besteding van gelden 

De jaarlijks geworven gelden worden zoveel als mogelijk direct aangewend voor het realiseren van de 

doelstelling van het RID. Indien verkregen gelden (deels) gereserveerd dienen te worden voor een 

hoofdevenement (bijvoorbeeld ‘herdenking 400-jaar synode van Dordrecht in 2018-2019’), dan ligt 

hieraan altijd een bestuursbesluit ten grondslag. 

 

De activiteiten van het RID zijn niet mogelijk bij een nul- of negatief saldo. De Stichting wendt geen 

leningen aan om activiteiten te organiseren en haar doelstellingen te bereiken. Om te komen tot een 

gerichte en doeltreffende besteding van gelden en een transparante verantwoording over het 

aanwenden van ontvangen middelen, kan het bestuur de penningmeester vragen een financiële 

planning voor een bepaalde periode op te stellen. Indien de middelen onvoldoende blijken om 

activiteiten die de doelstelling van het RID dienen te organiseren, richt het bestuur zich in eerste 

instantie op fondsenwerving alvorens een activiteit op te starten. Op die manier zorgt de stichting 

ervoor dat altijd aan verplichtingen jegens derden kan worden voldaan. 

 



De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd ten 

dienste van het RID en haar doelstelling. In voorkomende gevallen kunnen aan vrijwilligers vergoedingen 

worden toegekend overeenkomstig de daartoe gestelde regels van de fiscus. 

 

Overige informatie 

De administratie en het beheer van de bankrekeningen wordt gevoerd door de penningmeester van het 

RID, tevens bestuurslid. Jaarlijks zal door twee andere bestuursleden de administratie worden 

gecontroleerd.  

 

Contacten met het RID verlopen voornamelijk via de secretaris van het bestuur, zie voor verdere 

contactgegevens de website. 


