
 

BELEIDSJAARPLAN 2021 
 
 
Dit beleidsplan voor 2021 is een specificatie 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 christenen, kerken en organisaties in Nederland en internationaal 
toe te rusten om vanuit het Evangelie positief verschil te maken voor anderen. Dit wordt in 2021 concreet 
uitgewerkt in de volgende operationele doelstellingen: 
 
a. Project Joel News 
 
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. Project SCEU 
 
Het adviseren en coachen van nationale en internationale christelijke organisaties en netwerken op het vlak 
van missionaire strategie en innovatie. We werken in 2021 onder meer met Simple Church Europe. Joel 
Ministries brengt ervaring en kennis in, en verbindt pioniers in verschillende landen. We ondersteunen ook 
Het Nieuwe Kerken en Christian Trendwatcher, initiatieven die kerken en missionaire organisaties helpen de 
uitdagingen van deze tijd beter aan te gaan. 

c. Project Syrious Love 
 
Fondswerving voor hulp aan oorlogsvluchtelingen met een viervoudige focus: storytelling, noodhulp, mobile 
ministry en training. 
 
d. Project Innovatie 
 
De stichting draagt ook bij aan nieuwe ontwikkelingen. Zo doen we research naar (mobiele) media- en 
trainingsplatforms die missionaire bewegingen in een stroomversnelling kunnen brengen, sociaal 
ondernemerschap en organische landbouw. 
 
Deze activiteiten worden door het bestuur van de stichting minimaal 1x per jaar (meestal in november of 
december) formeel geëvalueerd en in beleid vastgesteld voor het komende jaar. Tussentijds wordt waar 
nuttig en nodig overleg gevoerd. 

 
2. FINANCIERING EN VERANTWOORDING 
 
Joel Ministries heeft geen winstoogmerk en ontplooit geen commerciële activiteiten. De doelstellingen 
worden geheel gefinancierd met behulp van giften, schenkingen en legaten. Per doelstelling kan dit als volgt 
worden gespecificeerd: 
 
a. Onze publicatie wordt gefinancierd uit donaties van mensen die ons werk ondersteunen en af en toe een 
donatie van een bedrijf of fonds. Hiermee worden de (freelance) journalistieke en administratieve 



werkzaamheden voor deze publicaties vergoed, alsook de kantoor- en representatiekosten. Indien mogelijk 
wordt 75% van de algemene inkomsten hiervoor gereserveerd. 

b. Ons coachings- en trainingswerk wordt gefinancierd uit de algemene inkomsten, bestemmingsgiften voor 
dit project en incidentele bijdragen van partnerorganisaties. Donaties kunnen worden gebruikt om (freelance) 
consultants en trainers (deels) te vergoeden en/of reis- en verblijfskosten te betalen. 
 
c. Syrious Love wordt gefinancierd met bestemmingsgiften. Elk jaar in december wordt voor dit doel een 
kleine fundraiser georganiseerd. 

d. Research naar nieuwe ontwikkelingen kan (afhankelijk van de omvang) worden gefinancierd vanuit de 
reserveringen die we, mede voor dit doel, aanhouden. 
 
De inkomsten en uitgaven worden door een vrijwillige boekhouder geadministreerd in een 
boekhoudprogramma en gecontroleerd door de penningmeester. De verkorte jaarrekening wordt binnen 6 
maanden na afsluiting van het boekjaar op onze website http://joelministries.org gepubliceerd. 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 november 2020, 
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