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BELEIDSJAARPLAN 2016
Dit beleidsplan voor 2016 is een specificering van de in de statuten van Stichting Joel Ministries
geformuleerde algemene doelen en bepalingen, zoals die zijn opgesteld op 4 augustus 2000 en zijn
gedeponeerd bij de KvK onder nummer 30167077.
1. BELEID EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
De missie van Stichting Joel Ministries is de kerk van Jezus Christus in Nederland en internationaal toe te
rusten om het Evangelie te verkondigen en het Koninkrijk van God gestalte te geven. Dit wordt in 2016
concreet uitgewerkt in de volgende operationale doelstellingen:
a. Het uitgeven van een digitale wekelijkse publicatie: Joel News International. Deze publicatie bevat
bemoedigende berichten voor christenen in Nederland en internationaal, die inspireren, hoop geven en hen
helpen om vanuit hun geloof verschil te maken in hun eigen omgeving.
b. Het adviseren en coachen van nationale en internationale christelijke organisaties en netwerken op het
vlak van missionaire strategie en innovatie. We werken in 2016 onder meer met Simple Church Europe
(project Het Nieuwe Kerken), Indigitous en het Mobile Ministry Forum (internationale netwerken voor
missionaire internettoepassingen). Joel Ministries brengt ervaring en kennis in, en verzorgt ook trainingen in
verschillende landen.
c. Het ontwikkelen van nieuwe (mobiele) media- en trainingsplatforms die missionaire bewegingen in een
stroomversnelling kunnen brengen.
d. Het bestrijden van armoede door ondernemerschap te stimuleren en het versterken van de natuur door
ecologische projecten en organische landbouw. We doen R&D voor een mogelijk ecoproject in Bulgarije.
e. Syrious Love, fondswerving voor projecten onder vluchtelingen met een viervoudige focus: storytelling,
noodhulp, mobile ministry en trainen van ‘simple church’ planters.
f. Het financieel ondersteunen van ontwikkelingsprojecten, charitatief werk, leiderstraining en bijbeldistributie
in landen waar de kerk kampt met armoede, onderdrukking en/of vervolging. Dit is niet onze
hoofddoelstelling, maar we geven hier op incidentele basis invulling aan.
Deze activiteiten worden door het bestuur van de stichting minimaal 1x per jaar (meestal in november)
formeel geëvalueerd en in beleid vastgesteld voor het komende jaar. Tussentijds wordt waar nodig en nuttig
overleg gevoerd.
2. FINANCIERING EN VERANTWOORDING
Joel Ministries heeft geen winstoogmerk en ontplooit geen commerciële activiteiten. Alle vier onze
doelstelllingen worden geheel gefinancierd met behulp van giften, schenkingen en legaten. Per doelstelling
kan dit als volgt worden gespecificeerd:
a. Onze publicatie wordt primair gefinancierd uit donaties van mensen die ons werk ondersteunen en af en
toe een donatie van een bedrijf of fonds. Uit deze donaties worden de (freelance) journalistieke en

administratieve werkzaamheden voor deze publicaties vergoed (hier wordt 75% van de inkomsten voor
gereserveerd), en de kosten voor internet, communicatie, vervoer, kantoor e.d.
b. Ons advies-, coachings- en trainingswerk wordt in principe pro deo verricht en gefinancierd uit de
algemene giften, en incidentele giften en onkostenvergoedingen van partnerorganisaties die ons uitnodigen
of ons werk steunen. Eenmaal per jaar doen we een kleine fundraisingactie. Uit de donaties worden de
(freelance) consultants en trainers betaald, en indien van toepassing ook kosten voor internet,
communicatie, vervoer, kantoor e.d.
c. Voor het ontwikkelen van nieuwe (mobiele) media- en trainingsplatforms is het nodig om een substantiële
reserve aan te houden, aangezien dit forse projecten zijn.
d. Deze projecten worden gefinancierd met bestemmingsgiften of vanuit de reserve.
e. Syrious Love wordt gefinancierd met bestemmingsgiften.
f. Van de algemene giften die we ontvangen, kan naar inzicht van het bestuur een gedeelte worden
aangewend voor de financiële ondersteuning van ontwikkelingsprojecten.
Inkomsten uit giften en uitgaven worden door onze boekhouder geadministreerd in een
boekhoudprogramma en gecontroleerd door de penningmeester. De jaarrekening wordt samengesteld en
gecontroleerd door een extern administratie- en accountantskantoor. Op dit moment is dat Bastiaans
Adviesgroep in Drachten of AAA Administratiekantoor in Ede.
Aldus vastgesteld in de bestuursvergaderingen van 11 en 27 november 2015,
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