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Doelen
1. De stichting heeft een ideëel karakter en heeft ten doel:
a. het verwerven, uitrusten en beheren van onroerend goed ten behoeve van kerkelijke activiteiten en
missionaire activiteiten, alsmede het verrichten van het algemeen nut dienende activiteiten;
b. het verwerven, beheren en verdelen van gelden ten behoeve van de onder a. genoemde activiteiten.
2. Daarnaast verricht de stichting alle verdere handelingen die met haar doel verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.
Activiteiten
Aan deze doelen wordt inhoud gegeven door een groot aantal activiteiten zoals zondagsdiensten,
gebedsavonden, studies en cursussen en groeigroepen. Daarnaast vinden er activiteiten plaats in het kader
van zorg, zending en evangelisatie. Omdat de Bron een ontmoetingsplaats is voor iedereen, staat de deur
door de week open voor ontmoeting en aandacht.
Beleidsmatig is het bestuur van de stichting actief. Voor het dagelijkse operationele beheer van het
onroerend goed is het team van de bediening Huisvesting verantwoordelijk.
Financiering
De activiteiten zijn nauw verweven met de financiële structuur van de stichting, die bestaat uit drie
administraties, te weten:
1. algemeen en huisvesting
2. zorg en support
3. zending en evangelisatie
De inkomsten komen hoofdzakelijk voort uit giften van gemeenteleden, die woonachtig zijn in Eindhoven of
de directe omgeving. Voor een nadere toelichting op de financiën wordt verwezen naar de jaarlijkse
financiële overzichten. Hieruit blijkt tevens wat de kostenverhoudingen zijn van de activiteiten en de drie
hiervoor genoemde administraties. De stichting heeft geen medewerkers in dienst.
Leiding
De geestelijke leiding wordt uitgeoefend door een team van oudsten. Het oudstenteam vergadert frequent
en is goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de gemeente. Het oudstenschap is een functie
waarvoor geen bezoldiging wordt ontvangen. Het team wordt praktisch ondersteund door een aantal
bedieningsleiders, die verantwoordelijk zijn voor de diverse deelgebieden zoals bijvoorbeeld: huisvesting,
zorg, jeugd, discipelschap en muziek. De teams opereren binnen de kaders die in overleg met het
oudstenteam zijn vastgesteld.
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