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Oorsprong en doel 
De Stichting Prinsjesdagontbijt (PDO) is in 1990 opgericht en heeft als doel om vanuit 
Bijbelse waarden en het Christelijk Sociale gedachtengoed de idealen van een actieve en 
solidaire samenleving uit te dragen. 
 
Onder aansturing van een bestuur bevordert de stichting bezinning, gebed, bemoediging en 
ontmoeting tot welzijn van ons land in verbondenheid met Europa en de wereld. 
 
Centrale activiteit van de stichting is het structureel mogelijk maken van een jaarlijks 
nationaal gebedsontbijt in de periode voorafgaand aan Prinsjesdag. De stichting heeft geen 
winstdoel. 
 
 
Beleid 2022-2030 
De komende jaren blijft het doel van de stichting erop gericht om, vanuit de bepalingen in 
onze statuten, vorm en inhoud te geven aan de doelstellingen. 
 
Nog meer dan in het verleden is het handelen van het bestuur erop gericht om in een 
toenemende gepolariseerde samenleving tal van groeperingen en personen te binden die 
vanuit de achtergrond en geloofsovertuiging samen tot steun kunnen zijn voor ‘s lands 
bestuur. 
 
Meer dan in het verleden wordt daarbij invulling gegeven aan het feit dat wij staan voor een 
inclusieve samenleving en een pluriforme groep voorstaan van aanwezigen bij de 
ontbijtbijeenkomst van de stichting. Daarbij is ook het streven voor de komende jaren erop 
gericht meer ‘jongeren’ te betrekken bij het Prinsjesdagontbijt. 
 
Bij de invulling van het jaarlijkse programma zal insteek zijn dat er meerdere sprekers vanuit 
verschillende denominaties podium krijgen en vanuit actuele thema’s hun visie ontvouwen op 
de samenleving. 
 
Financiën 
Het werk van de stichting is niet mogelijk met louter de bijdragen van de bezoekers van het 
Prinsjesdagontbijt. Het is noodzaak om door middel van fondsen en extra bijdragen van 
particulieren en bedrijven de toegankelijkheid voor grote groepen te kunnen waarborgen in 
de komende jaren. Daartoe is het hebben van een ANBI-status essentieel voor de stichting. 
 
Het vermogen van de Stichting is in de loop der jaren beperkt tot enkele honderden tot 
duizenden euro’s, staat op de rekening courant bij de RABO-bank. Het vermogen komt ten 
goede aan de activiteiten van de Stichting. 
 
 
Aldus vastgesteld door het bestuur, 11 november 2022  
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