Beleidsplan 2018-2019 Stichting Barnabas Ministries
Inleiding
In dit beleidsplan legt Stichting Barnabas Ministries (‘De Stichting’) haar beleidsvoornemens
voor de periode September 2018-2019 neer.
Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is veelal afhankelijk van:
• De ontwikkelingen van de vraag om ondersteuning en de verzoeken om seminars en
spreekbeurten te verzorgen;
• 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 dienen te anticiperen en haar beleid
dienen aan te passen. 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 hieronder genoemde doelstelling.
Bij het uiteenzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich
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.’
De Stichting is opgericht op 30 mei 2011. Sinds deze datum heeft zij zich naar vermogen
ingezet voor het nastreven van haar statutaire doelstelling. Zo is de Stichting begonnen met
het verzorgen van lezingen, het afleggen van bemoedigingsbezoeken en trainingen.
Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
• de heer L. van der Eijk, voorzitter
• de heer B.M. Luiken, penningmeester
• de heer C.L. van Dam, secretaris.
De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een (bovenmatige) onkostenvergoeding
voor hun diensten.
Activiteiten
Ook in 2018-2019 staan de nodige activiteiten op het programma:
• bezoek aan Christian Life Churches in Papua Nieuw Guinea ter gelegenheid van het 50jarig jubileum van deze kerken , die zijn voortgekomen uit het zendingswerk van Jan
Sjoerd en Coby Pasterkamp
• verzorgen spreekbeurten in christelijke gemeenten
• lesgeven op bijbelschool ‘Kingdom Life College’ in Rotterdam
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trainen en ondersteunen (jonge) voorgangers bij het omgaan met kwesties, die elke
voorganger in zijn gemeente tegenkomt
persoonlijke ontmoetingen met voorgangers van kerkelijke gemeenten, veelal op
verzoek van de voorgangers, omdat ze zoeken naar wijsheid hoe om te gaan met
kwesties, die ze in hun gemeente ontmoeten
ontsluiten van ontwikkeld studiemateriaal (248 A-4-tjes)
uitgeven van en nieuw boek (voorlopige titel: ‘De wetten van God en de schepping’)

Financiële middelen
Om de bovenstaande activiteiten mogelijk te maken, zal de stichting financiële middelen
verwerven.
De Stichting wordt gevormd door haar bestuur en is volledig afhankelijk van giften, vrijwillige
bijdragen voor spreekbeurten en inkomsten uit de verkoop van gedrukte uitgaven.
De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige directe manier, door middel van het
aanspreken van persoonlijke c.q. zakelijke contacten etc.
ANBI-status
De stichting heeft in augustus 2012 een aanvraag gedaan om te worden aangemerkt als
algemeen nut beogende instelling in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001. Zij heeft
deze status verkregen en kan daarom vrij van schenkingsrecht donaties ontvangen. Ook is
het hierdoor voor de donateurs onder voorwaarde mogelijk de donatie fiscaal gefacilieerd
plaats te laten vinden. Indien de Stichting een bedrijf of een persoon bereid vindt om 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 financiële middelen
Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo 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 rente uit hoofde van uitstaande banksaldi.
Besteden van gelden
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door honoraria, 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.
De Stichting zal haar financiële middelen onder andere aanwenden ter financiering van de
hierboven onder ‘genoemde activiteiten’.
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