
 
 

Stichting Jongeren Ontmoeting Staphorst 
 
 
 
 

Stichting 
 
De Stichting Jongeren Ontmoeting Staphorst (SJOS) is op 9 juli 2001 opgericht . Het 
bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie bestuursleden. 
 
Adresgegevens 
 
Bezoekadres: 
SJOS 
Ebbinge Wubbenlaan 51 
7951 AB  Staphorst 
Tel. 0522 – 460914 
E-mail: info@sjos.nl of sjos@kliksafe.nl  
 
Postadres: 
Secretaris SJOS 
Rechterensweg 30 
7951 KW Staphorst 
Tel. 0522 – 263456 
E-mail: sjos@kliksafe.nl 
 
Doel van de stichting 
 
De stichting heeft ten doel: 

a. het realiseren en in stand houden van één of meer accommodaties alwaar op één 
of meer avonden per week – maar nooit op zondag – aan jongeren de gelegenheid 
wordt geboden elkaar in een ongedwongen sfeer te ontmoeten, waarbij de stichting 
streeft naar een vorm van samenzijn, welke vanuit christelijk perspectief een 
verantwoord karakter draagt; 

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. 

 
Werkzaamheden van en voor de stichting 
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De stichting houdt zich bezig met het behalen van de doelstelling, zoals in de statuten 
beschreven en hierboven geciteerd. Deze werkzaamheden zijn zonder winstoogmerk en 
zonder commerciële doelen. Een kleine opslag op de aan te bieden consumpties dienen 
ter compensatie van de onkosten.  
De werkzaamheden beogen het algemeen belang van de jeugd. Waarbij geestelijke en 
lichamelijke gezondheid van de doelgroep beoogd wordt. Er is dan ook aandacht voor de 
mate waarin er gebruik gemaakt wordt van alcohol. Verdovende middelen, gokken en 
dergelijke worden niet toegestaan binnen de stichting. 
Werken vanuit christelijk perspectief ziet de stichting als waardevol en gezond voor alle 
jongeren, waarbij in principe alle jongeren welkom zijn. 
Alle werkzaamheden voor het realiseren van de doelstelling worden op vrijwillige basis 
met recht van weigering verricht. Alleen bouwkundige werkzaamheden en 
onderhoudswerkzaamheden waarvoor deskundigheid vereist is, worden tegen betaling 
uitgevoerd. 
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden zonder enige beloning. Eventuele 
werkelijk gemaakte kosten kunnen zonder verdere opslag worden gedeclareerd bij de 
penningmeester. 
 
Gelden. 
De stichting biedt de consumpties aan met een kleine opslag ter compensatie van de 
onkosten. Uit deze opslag worden de vaste lasten betaald en geprobeerd enige reserve op 
te bouwen voor toekomstige aanschaf van en onderhoud aan materialen, inventaris en 
gebouw. 
Het vermogen wordt door het gezamenlijk bestuur beheerd en eventuele uitgaven worden 
in de bestuursvergadering vastgesteld. Het vermogen staat op een bankrekening bij 
Rabobank Staphorst-Rouveen en mag uitsluitend besteed worden ten dienste van de 
doelstelling van stichting, zoals in de statuten en hierboven verwoord. 
Mocht het bestuur besluiten tot opheffing van de stichting, om welke reden ook,  dan zal 
een eventueel batig saldo besteed worden aan een algemeen belang dienende instelling 
of organisatie. 
 
Administratie 
De penningmeester houdt een overzicht bij van baten en lasten en zal na het einde van 
een boekjaar een financieel overzicht verstrekken aan de overige bestuursleden 
 
Bestuur 
Het bestuur bestaat uit vijf bestuursleden. 
Binnen het bestuur bestaan de volgende functies: voorzitter, secretaris, pennigmeester, 
algemeen lid. 
 
Gegevens bestuursleden 
 
voorzitter 
K. Mulder 
Patrijs 31 
7951 VG Staphorst 
 
Secretaris 
J. Kuijers 
Rechterensweg 30 
7951KW Staphorst 
 



Penningmeester 
H. van Oosten 
Sprakelhorstweg 6a 
7951 NG Staphorst 
 
Lid 
K. Dunnink 
Dekkersweg 13a 
7951 EG Staphorst 
 
Lid 
J. Tippe 
Ir. J. Nijsinghstraat 11 
7715 PG Punthorst 
 
 
Beloning bestuurders 
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden zonder enige beloning. Eventuele 
werkelijk gemaakte kosten kunnen zonder verdere opslag worden gedeclareerd bij de 
penningmeester. 
 
 
 
 


