
ANBI informatie 
 
Naam organisatie  
Stichting Daniël praktijkgerichte Bijbelschool 
 
RSIN/fiscaalnummer  
8515.46.377 
 
Contactgegevens 
Postadres:  Postbus 91010, 3007 MA Rotterdam 
E-mail:  geven@danielpb.nl 
Website:  www.parsafellis.com / www.danielpb.nl 
 
Doelstelling  
De stichting dient het algemeen belang en beoogt niet om winst te maken. 
Het stichting stelt zich ten doel het verstrekken van onderwijs met een Bijbelse grondslag, en voorts 
al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, 
alles in de ruimste zin van het woord.  
 
Beleidsplan 
De stichting tracht dit doel te bereiken door: 

- Het oprichten, besturen en beheren van instellingen voor het verstrekken van onderwijs; 
- Het opleiden van mensen die op welke wijze dan ook werkzaam kunnen zijn binnen 

christelijke kerken en hieraan gerelateerde maatschappelijke organisaties die zich verbonden 
weten met de grondslag en identiteit van de stichting.  

- Het uitvoeren van andere activiteiten die het doel kunnen dienen en het verrichten van 
daarmee samenhangende en daarvan afgeleide taken; 

- Samen te werken met andere bijbelscholen, kerken en organisaties waarvan de doelstelling 
overeenstemt met de doelstelling van het kerkgenootschap.  

- Andere middelen, die met het bovenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, 
een en ander in de ruimste zin. 

De stichting tracht de financiële middelen voor de verwezenlijking van de doelstelling te verkrijgen 
door donaties, collectes, andere financiële bijdragen van studenten, schenkingen en al hetgeen 
verder op wettige wijze wordt verkregen.  
 
Bestuurders 
Het bestuur van de stichting bevat een voorzitter, secretaris en penningmeester.  
ANBI organisaties hoeven de namen van bestuursleden niet te publiceren op internet. Om 
privacyoverwegingen zijn de namen weggelaten.  
Voor meer info: Welke gegevens moet een ANBI organisatie publiceren op internet? (uitzonderingen) 
 
Beloningsbeleid 
De Stichting is overheidsonafhankelijk en ontvangt derhalve geen subsidies. Hierdoor is de Stichting 
(naast de inkomsten uit collegegelden en studiematerialen) mede afhankelijk van giften.  
Alle bestuursleden en medewerkers zijn vrijwillig. Soms kunnen onkostenvergoedingen worden 
uitgekeerd aan bestuursleden. Binnen de stichting wordt dus een zeer sober beloningsbeleid 
gevoerd.  
 
Activiteitenverslag 2018 

- Er is vijf lesblokken onderricht gegeven aan studenten in binnen- en buitenland.  
- Er zijn twee studieweekenden gehouden op locatie. 

mailto:geven@danielpb.nl
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/gegevens_van_een_anbi_publiceren_op_een_internetsite/uitzonderingen


- Er zijn studiedagen gehouden waar gasten zich ook voor konden registreren. 
- We hebben samengewerkt met kerken en bijbelscholen in het aanbieden van cursussen en 

trainingen. Vanuit de vergelijkbare identiteit willen we elkaar versterken op het gebied van 
medewerkers, middelen, kennis en expertise.  

- We hebben de nieuwe website gelanceerd.  
- Er zijn promo video’s voor de stichting ontwikkeld en video’s opgenomen met informatie 

over de Bijbelschool en de cursussen. 
- We hebben cursussen en toerustingsdagen voor Bijbels onderwijs gehouden. 
- We hebben een groeiende groep cursisten gezien die gebruik maken van de mogelijkheid om 

Bijbelcursussen te volgen via online meeting programma’s. een deel hiervan zijn cursisten die 
woonachtig zijn in het buitenland en op deze manier toch de Bijbelcursus kunnen volgen.  

- We hebben diploma-uitreikingen gehouden in binnen- en buitenland. 
 
 
 


