
 
 

ANBI-informatie 
1. Naam  
 
Stichting 24-7 Hoogeveen 
 
2. RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 
Het RSIN is: 851971283 
 
3. Contactgegevens 
Naam ANBI: Stichting 24-7 Hoogeveen 
RSIN: 851971283 
Website adres: www.24-7hoogeveen.nl 
E-mail: info@24-7hoogeveen.nl 
Postadres: Drogtzee 4, 7921 RD, Zuidwolde 
 
4. Bestuurssamenstelling 
Stichting 24-7 Hoogeveen wordt bestuurd door een bestuur zoals beschreven in de Statuten en 
het Huishoudelijk Reglement. Dit bestuur bestaat uit minstens vier bestuursleden met als functie: 
voorzitter, penningmeester, secretaris en bestuurslid. De functie van Secretaris en 
penningmeester kunnen door een persoon worden uitgevoerd. Het bestuur is verantwoordelijk 
voor alle geestelijke, organisatorische en materiële zaken. 
 
5. Beleidsplan 
Het beleid van Stichting 24-7 bestaat uit: een plek in Hoogeveen waar mensen mogen zijn, 
verbindende factor tussen kerken en samenleving en in dit alles de liefde van Jezus te geven aan 
de mensen, ongeacht wie. Dit alles doen we door het organiseren van jongerendiensten, 
volwassendiensten, Alpha cursus, onderwijs, koffie-ochtenden, gezamenlijke kerstviering, 
bijbelstudie, worship trainingen. Zie voor een bredere uitwerking de visie van 24-7 Hoogeveen. 
 
6. Beloningsbeleid 
De bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Indien de financiën het toelaten kan het bestuur besluiten 
de bestuurders een vacatie vergoeding te geven. De werkelijk gemaakte kosten door bestuurders 
worden vergoed. Verder heeft de stichting 2 part-time medewerkers in dienst. 
 
7. Doelstelling van de instelling 
. 
8. Verslag van de activiteiten 
Alpha 
In het najaar organiseert de stichting samen met andere kerken 11 dinsdagen een Alpha avond 
voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof.  
 
MOVE! 
Vier keer per jaar organiseert de stichting een jongerenmeeting in MFC de Magneet. Doel is om 
jongeren kennis te laten maken met de grootheid van God. 
 
Unity0528 
Vier keer per jaar organiseert de stichting een interkerkelijke samenkomst in MFC de Magneet. 
Tijdens deze samenkomst is er aanbidding, een woord en ruimte voor gebed.  
Centraal hier is: in eenheid met elkaar optrekken als gelovigen, want daar erkennen de mensen 
Jezus in.  
 
Kerstnachtdienst 
Elk jaar organiseert de stichting met verschillende kerken uit Hoogeveen twee kerstnachtdiensten 
in theater de Tamboer. Hier is iedereen welkom om de geboorte van Jezus te vieren.  
 



 
 
Worship Hoogeveen 
Vier keer per jaar organiseert de stichting samen met andere muzikanten een bijeenkomst 
waarbij we delen, leren en aanbidden.  
 
Worship and ministryschool 
Deze school is nog in oprichting en heeft als doel om mensen mee te nemen in hun persoonlijke 
groei op gebied van geloof en muziek.  
 
Summer Worship 
Elk jaar in de zomervakantie vinden er een drietal aanbiddingsavonden plaats in de openlucht. 
Samen God loven, prijzen en eren en Hem beter leren kennen.  
 
Worship Central 
Op verzoek van muziekteams verzorgen wij de Worship Central cursus om meer van aanbidding 
te ontdekken. 
 
Training en coaching muziekteams 
Op verzoek van kerken kunnen wij een coaching op maat geven binnen de muziekteams. 
 
9. Financiële verantwoording met toelichting 
Hieronder de begroting van seizoen 2021/2022 alsmede de realisatie van de seizoenen 
2020/2021 en 2019/2020. 
 

 2019 uit 2019 in 2020 uit 2020 in 2021 uit 2021 in 

Contributie 188  263  120  

Verzekering 583  583  583  

Bankkosten 216    11  

Accountant   199  220  

Notaris   463    

Vakliteratuur     188  

MOVE! 3500 3000 1677 1300 1500 1500 

Algemeen 804 2659 237 3395 35 4010 

Alpha   1255 1705 1237 1769 

Unity   1434 1208 3127 1422 

Kerst 5035 5035 3560 3560 0 0 

Worship 250 250     

Staf   22000 22000 45000 45000 
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