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1. Inleiding
In dit beleidsplan legt het bestuur van stichting World Evangelism het actuele beleid vast. Dit
beleidsplan is vastgesteld door het bestuur na goedkeuring van de raad van toezicht. Het
beleidsplan zal jaarlijks worden aangepast indien nodig.
Het bestuur geeft je met dit beleidsplan een beeld van wie wij zijn, wat wij willen bereiken en hoe
wij dat willen doen.
We hopen dat je dit stuk met plezier leest en dat het je zal inspireren om bij te dragen aan de
realisatie van het werk van World Evangelism!
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2. Ontstaan van de stichting
2.1 Achtergrond van de initiatiefnemer
De initiatiefnemer van World Evangelism is Pieter Jansen. Pieter is opgegroeid in een Katholiek
gezin. Op een bepaald moment in zijn leven, werd hij meer en meer aangetrokken door de liefde
van God en door het Woord. Zo kwam hij er achter dat het belangrijk was om een persoonlijke
keuze voor Christus te maken.
De roeping en het verlangen om mensen voor Christus Jezus te bereiken werd steeds belangrijker.
Pieter heeft in diverse kerken gediend, in evangelisatie groepen en daarnaast ook mensen
gecoached. Pieter is in 2007 naar Oeganda gegaan om daar God te dienen. Vele mensen kwamen
tot geloof en werden bovennatuurlijk genezen.

2.2 Roeping
God houdt van alle mensen en heeft ze gemaakt voor een eeuwige relatie met Hem. Dit is volgens
Pieter is dat de basis van het christelijke geloof.
Als mensen God ruimte gaan geven in hun leven, dan zal er een deur opengaan naar een heel
nieuw leven. Een leven waarin mensen God echt zullen ervaren.
Heel veel mensen kennen God echter niet persoonlijk en daarom gaf Jezus in de bijbel de
opdracht om alle mensen te vertellen van Hem, zodat iedereen een levende relatie kan hebben
met God.
Pieter heeft de liefde van God voor deze wereld ervaren en dit beweegt en motiveert hem om
zoveel mogelijk mensen met de boodschap van het evangelie te bereiken. Het is zijn diepe
verlangen om het goede nieuws van Jezus te verspreiden zowel in Nederland als in andere
landen. Met World Evangelism wil hij daar praktisch handen en voeten aan geven.

3. Strategie
3.1 Doelstelling van de stichting
De doelstelling van stichting World Evangelism is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt
als volgt:
a. het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus, zoals tot ons gekomen door de Bijbel;
alsmede b. het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting heeft geen winstoogmerk zoals blijkt uit artikel 2 van de statuten en uit de feitelijke
werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit
dat de stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar
doelstelling.
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4. Beleid
4.1 Werkzaamheden van de stichting
Stichting World Evangelism tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door:
- Het spreken en onderwijzen van Gods Woord
- Evangelisatie in Nederland en buitenland
- Vaste locatie in Oeganda voor gebruik als trainingscentrum
- Het onderwijzen van mensen, om anderen te onderwijzen in Gods Woord
- Het trainen van mensen in hun roeping
- Het organiseren van trainingsdagen in Nederland en buitenland
- Helpen van mensen, met maatschappelijke problemen in Nederland en Buitenland

4.2 Werving van gelden
De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende
wervingsactiviteiten: sponsoring, collecten, donaties, giften, subsidies, bijdragen aan activiteiten,
fondsenwerving. De werving van geld gebeurt op een kleinschalige, maar effectieve manier door
directe contacten tijdens de activiteiten van de stichting.
De contacten met donateurs en organisaties worden actief onderhouden door het publiceren van
nieuwsbrieven en het inzetten van social media.

4.3 Het beheer en de besteding van vermogen
De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van
de stichting. De stichting beheert bankrekeningnummer:
De stichting werkt met een jaarbegroting die door de raad van toezicht vooraf goedgekeurd moet
worden. Binnen deze goedgekeurde begroting is het bestuur zelfstandig bevoegd om de gelden te
beheren. (in spoedeisende gevallen is goedkeuring achteraf mogelijk).
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de
voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
Bij opheffing van de stichting zal het batig saldo worden besteed aan een doel dat in overleg met
het bestuur na schriftelijke toestemming van de raad van toezicht zal worden bepaald. Dit betreft in
elk geval een ANBI met een soortgelijke doelstelling als stichting World Evangelism.

4.4 Bestedingsbeleid
De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de volgende projecten:
- Het spreken en onderwijzen van Gods Woord
- Vaste locatie voor o.a. een trainingscentrum in Oeganda
- Het trainen van mensen in evangelisatie.
- Het organiseren van evangelisatieactiviteiten in Nederland en buitenland.
- Het helpen van mensen met maatschappelijke problemen

4.5 Beschikken over het vermogen van de instelling
Op grond van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheden heeft geen enkele
(rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele
(rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen.
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5. Overige
5.1 Beloningsbeleid
De leden van het bestuur en de raad van toezicht van stichting World Evangelism ontvangen geen
beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen alleen een onkostenvergoeding krijgen voor de
onkosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

5.2 Administratieve organisatie
Stichting World Evangelism is als ANBI stichting verplicht een administratie te voeren. Hieruit blijkt
welke bedragen er per bestuurder aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn
uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van het vermogen van de stichting. Dit geldt
ook voor alle andere kosten. Daarnaast blijkt uit de administratie wat de aard en omvang van de
inkomsten en het vermogen van de stichting is.
Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot en met 31 december van een jaar)
worden door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken over het
betreffende boekjaar opgesteld. Het bestuur stelt de jaarstukken vast na voorafgaande
goedkeuring door de raad van toezicht.
5.3 Publicatieplicht
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van publicatie op het volgende website
adres: www.worldevangelism.nl.

5.4 Cultuurwaarden
De waarden die wij belangrijk vinden in de uitvoering van de activiteiten zijn:
Liefde voor God
We willen God liefhebben en gepassioneerd zijn over Hem. We willen dat onze activiteiten tot eer
zijn van Hem.
Dienstbaarheid
We willen met mensen omgaan zoals Jezus dat ook zou doen. Binnen World Evangelism helpen
we elkaar. Daarnaast is het onze intentie om oprecht geïnteresseerd te zijn in mensen en ons
dienstbaar op te stellen.
Uitmuntendheid
We willen dat alles wat we doen een mate van uitmuntendheid uitstraalt. We streven ernaar het
beste van onszelf geven.
Verwachting
We hebben een grote verwachting van wat God gaat doen in en door ons heen.
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6 Organisatiestructuur
6.1 Algehele leiding
Het werk van World Evangelism wordt geleid door Pieter Jansen. Samen met een enthousiast
team van vrijwilligers zet hij zich in voor de verschillende activiteiten. Hij is eindverantwoordelijk
voor alle activiteiten die de stichting ontplooit.

6.2 Bestuur
Bestuurder: Pieter Jansen

6.3 Raad van Toezicht
De raad van toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de
algemene gang van zaken in de stichting. Zij bestaat uit tenminste drie personen.
De raad van toezicht bestaat uit:
Mevr. Elly Zuiderveld-Nieman
Dhr. Jorn Moret
Mevr. Urmi Castillion

6.4 Vrijwilligers
In de opstartfase zal World Evangelism uitsluitend werken met vrijwilligers.

7. Jaarplan 2021
De stichting heeft het volgende actieplan voor 2021:
-Vernieuwen van de website van World Evangelism met een blog voor WE Care
-Oriëntatie en verder ontwikkelen van het gebruik van multimedia
-Meer ondersteuning van het Project WE Care d.m.v giften
-Actief werven van donateurs
-Werven van vrijwilligers om te helpen bij de activiteiten. Met name in Uganda.
-Netwerken met potentiële partners voor samenwerking in Nederland en buitenland.
-Communicatie naar achterban via nieuws op website en/of nieuwsbrief

-Versturen van kleding voor project WE Care
-Nieuwe mogelijkheden voor Project We Care
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