Beleidsplan 2014-2015
Inleiding
In dit beleidsplan legt de Stichting Barnabas Ministries (‘De Stichting’) haar beleidsvoornemens voor 2014 - 2015 neer.
Bestuur en directie
Het bestuur bestaat uit:
 de heer L.J. van der Eijk, voorzitter
 de heer B.M. Luiken, penningmeester
 de heer C.L. van Dam, secretaris.
De directie bestaat uit:
 de heer J.S. Pasterkamp, directeur
 mevrouw C. Pasterkamp, adjunct-directeur.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur komt minimaal tweemaal per jaar bijeen. De voorjaarsvergadering staat voor een
belangrijk deel in het teken van afronding van het voorafgaande jaar (jaarrekening en
jaarverslag en evaluatie). De najaarsvergadering staat voornamelijk in het teken van het
vooruitblikken op het volgende jaar: beleidsplan, begroting en visievorming.
Voorwaarden uitvoering beleid
Het door de Stichting in 2014 en 2015 te voeren beleid is afhankelijk van:
 de ontwikkelingen van de vraag om ondersteuning en de verzoeken om seminars te
verzorgen en spreekbeurten;
 de mogelijkheden van de Stichting om aan bovenstaande verzoeken gehoor te
geven;
 het haar ter beschikking staande budget.
Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop anticiperen en haar beleid aanpassen.
Bovenal realiseert het bestuur zich dat het werk van de Stichting afhankelijk is van de zegen
van de Heere God. Uit liefde voor Hem en uit dankbaarheid aan Hem zetten we ons binnen
de Stichting in voor de doelstelling van Barnabas Ministries.
De Stichting richt zich in haar beleid op haar statutaire doelstelling: ’het ondersteunen van
prediking van het Evangelie in de breedste zin van het woord en het ondersteunen van
toerusting, training en bemoediging en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander
verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.’
Plannen voor 2014 en 2015
De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten van de stichting. De
gezondheidstoestand van de directeur is sterk wisselend.
Buitenlandreizen
Vanwege de gezondheidstoestand van de directeur zijn in 2014 geen buitenlandreizen
gepland. In het geval dat de directeur het noodzakelijk acht dat Barnabas Ministries
aanwezig is in het buitenland voor de uitvoering van stichtingsactiviteiten, zal de directeur
zoeken naar iemand, die hem kan vervangen.
Binnenlandse activiteiten

Ondersteuning van gemeenten en personen zal wel zoveel mogelijk doorgang vinden, voor
zover dit vanuit Nederland mogelijk is. Het verzorgen van meerdaagse seminars lijkt op dit
moment niet haalbaar in 2014. Wel zal worden meegewerkt aan bij voorbeeld de
jeugdsamenkomst tijdens de jaarlijkse Conferentie van Opwekking in Biddinghuizen. Het
onderwerp is bekering. Ook avondseminars zullen worden verzorgd. De thema’s van deze
seminars zijn ‘bevrijding in pastorale zorg’.
Tenslotte zal regelmatig les worden gegeven op Christformation Training Centrum in
Rotterdam.
Er zullen ook regelmatig één op één ontmoetingen plaatsvinden met voorgangers, leiders,
enz., die op zoek zijn naar raad en advies.
Participatie in besturen
De directeur is als bestuurslid betrokken bij:
 Children Asking Brazilie: meerdere vergaderingen en besprekingen
 Wings of Healing: bediening van de heer J. Zijlstra: Meerdere besprekingen
 Shelter Now Holland: vergadering en meerdere besprekingen
 TRIN Harderwijk: meerdere vergaderingen en besprekingen.
Boeken
Er is één nieuw boek in voorbereiding. Het onderwerp daarvan is bekering. Verder zijn er de
reeds uitgegeven boeken. De verkoop daarvan ligt bij uitgevers. De gedachte is om aan
deze uitgaven via de nieuwsbrief en de website van de stichting regelmatig aandacht te gaan
geven. Het is al staand beleid dat een aantal boeken mee wordt genomen naar de seminars,
spreekbeurten.
Financiële middelen
De Stichting is afhankelijk van:
 Giften
 vrijwillige bijdragen voor spreekbeurten
 inkomsten uit verkoop van gedrukte uitgaven.
Werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige directe manier, door middel van het
aanspreken van persoonlijke c.q. zakelijke contacten etc.
ANBI
De stichting heeft op 30 november 2012 een positieve beschikking ontvangen van de
Belastingdienst op haar aanvraag voor een ANBI-beschikking.
Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:
 een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en
schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang
 als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger
geen schenkbelasting te betalen
 een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
 vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden
een gift aan een ANBI
 donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of
vennootschapsbelasting.
Bij de Belastingdienst zijn de actuele voorwaarden en gegevens hierover beschikbaar.

Indien een Stichting, een bedrijf of een persoon bereid is on een aanzienlijke schenking te
doen aan de Stichting, is de Stichting bereid fiscaal advies te winnen om ten behoeve van de
betreffende donateur tot een fiscaal gefacilieerde vormgeving te komen.
Beheer van Gelden
Om de bovenstaande activiteiten mogelijk te maken, zal de stichting financiële middelen
verwerven.
Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal do direct mogelijk besteed (gerichte doelen en
zo min mogelijk vertraging).
De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als
bankadministratie- en overboekingskosten, inschrijving kamer van koophandel,
reisdeclaraties en overige onkostendeclaraties.
Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het jaarboek waarin zij
door de stichting worden ontvangen.
Als rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te
vorderen renten uit hoofde van uitstaande banksaldi.
Besteden van gelden
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door giften, legaten, hetgeen door erfstelling
verkregen wordt alsmede door andere baten.
De gelden van de Stichting worden geïnvesteerd in het ondersteunen van prediking van het
Evangelie. Dit jaar en volgend jaar (2015) zal de Stichting haar financiële middelen onder
andere aanwenden ter financiering van de hierboven genoemde activiteiten.
De bestuurders ontvangen geen beloning noch een (bovenmatige) onkostenvergoeding voor
hun diensten.

