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1. Aanleiding oprichting stichting
De stichting is opgericht door Henk & Marjolein van Diest. Na ruim 25 jaar
samen in het bedrijfsleven actief te zijn geweest voelden zij zich geroepen om
in de laatste fase van hun arbeidzame leven zich meer in te gaan zetten voor
mensen die materiele en/ of geestelijke hulp nodig hebben. Om dit goed vorm
te kunnen geven en te kunnen scheiden van hun privé en zakelijke activiteiten,
hebben zij de stichting opgericht.
2. Doelstelling
De doelstelling van de stichting zoals opgenomen in de statuten van de
stichting luidt als volgt:
Artikel 2
1. De stichting heeft als doel:
a. Het verbeteren van de geestelijke, emotionele en materiele
leefomstandigheden van individuen en gemeenschappen in binnen-en
buitenland door middel van het bieden van geestelijke, emotionele en/of
materiele steun;
b. Het verlenen van hulp aan individuen bij het maken van positieve
levenskeuzes en het ontwikkelen van een gezonde identiteit, met als doel
de verbetering van hun eigen leefsituatie alsmede hun plaats in de
samenleving, door het geven van Bijbels onderwijs en de verkondiging van
de goede boodschap van Jezus Christus in binnen- en buitenland;
c. De stichting beoogt het algemeen nut. De stichting heeft geen
winstoogmerk;
d. De stichting baseert zich bij haar handelen op de principes en de goede
boodschap van Jezus Christus zoals beschreven in de Bijbel, maar richt
zich bij haar steun en hulpverlening op individuen en gemeenschappen
ongeacht ras, religie of levensovertuiging;
e. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

3. Verwezenlijking doelstelling
Zoals genoemd in de statuten wil de stichting haar doel onder meer bereiken
door:
- Het geven van spreekbeurten in binnen- en buitenland;
- Het maken, organiseren en ondersteunen van zendingsreizen en het
geven van cursussen, voorlichting en onderwijs in binnen- en buitenland;
- Het houden, organiseren, starten of steunen van evenementen,
samenkomsten, scholen, kerken, conferenties en campagnes alsmede het
mogelijk maken of ondersteunen van bouwprojecten zoals kerken, scholen,
weeshuizen, waterputten en/of andere acties en projecten, voor zover dit
past binnen de doelstelling van de stichting;
- Het gebruik van radio, televisie, video, social media en gedrukte en digitale
media, alsmede het zelf schrijven, ontwikkelen of laten schrijven,
ontwikkelen, produceren en verspreiden van cursussen, boeken, muziek,
sponsormateriaal, nieuwsbrieven en publicaties, gedrukt of in digitale vorm;
- Het verlenen van praktische hulp, waaronder het om niet aanbieden van
advies-, counseling- en coaching gesprekken;
- Het geven van overige materiele, geestelijke, humanitaire en/of medische
hulp, giften en donaties aan organisaties, individuen en stichtingen, voor
zover dit past binnen de doelstelling van de stichting, zoals bijvoorbeeld
het verstrekken van primaire levensbehoeften, humanitaire, geestelijke,
financiële en/of medische hulp aan armen, weduwen, wezen of overige
hulpbehoevenden.
- Het financieel en materieel ondersteunen van sprekers, zendelingen,
evangelisten, en andere werkers in hun reis- en verblijfkosten, voor zover
hun reis en verblijf ten dienste is van de doelstelling van de stichting;
- En alle andere middelen die tot het doel bij de wet geoorloofd zijn.

4. Algemeen nut
De stichting dient voor 100% het algemeen belang. Alle financiën en overige
middelen zullen geheel worden ingezet ten nutte van de doelstelling. De
stichting is opgericht vanuit de christelijke achtergrond van de oprichters, maar
richt zich niet op een bepaalde groep of religie, en biedt hulp en ondersteuning
aan een ieder, ongeacht religie, ras of levensovertuiging.
Door de brede doelstelling, en de daarbij behorende activiteiten, willen wij de
gehele samenleving kunnen dienen en positief beïnvloeden en hiermee het
algemeen nut dienen.
Wij geloven dat de activiteiten van de stichting een positieve invloed hebben
op mensenlevens, waardoor wij hoop geven, mensen tot persoonlijk herstel
komen en zodoende beter gaan functioneren.

5. Inkomsten en Fondsenwerving
Stichting Trusting God Ministries heeft geen winstoogmerk.
De stichting zal haar fondsen ontvangen uit giften van eenmalige gevers of
maandelijkse partners die willen bijdragen aan de doelstelling van de stichting.
Ook zullen er inkomsten kunnen komen door middel van subsidies,
erfstellingen en legaten, vergoedingen voor boeken en cursussen, collectes
en schenkingen.

6. Prognose inkomsten
Via spreekbeurten, social media en nieuwsbrieven zullen de activiteiten onder
de aandacht worden gebracht en fondsen worden geworven voor projecten.
Gezien het feit dat het een nieuwe stichting betreft, is het nog vrij lastig om
een prognose op te stellen.
Streven is om aan giften de komende jaren binnen te krijgen:
voor 2017
€ 10.000,-Voor 2018
€ 15.000,-Voor 2019
€ 20.000,-Naar mate de stichting bekender wordt, is het de verwachting dat dit bedrag
elk jaar hoger zal worden.

7. Kosten en besteding
Kosten:
Het doel is om de kosten zo minimaal te laten zijn, zodat de gelden zo veel
mogelijk aan de doelstelling besteed kunnen worden.
Kosten prognose voor 2017-2019:
Personeelskosten €
Huisvestingskosten €
Autokosten
€
Telefoonkosten
€
Bestuurskosten
€
Algemene kosten €
Kosten nieuwsbrief €
Kosten accountant €
Totaal kosten:
€

0,-0,-0,-0,-0,-200,-300,-500,-1000,--

(geen personeel)
(geen kantoor nodig)
(geen auto nodig)
(telefoon via Skype and Facetime)
(bestuursleden geen vergoeding)
(KvK bijdrage, website, kosten onvoorzien)
(kosten nieuwsbriefprogramma)
( jaarrekening, controle)
per jaar

Besteding middelen
De binnenkomende gelden zullen uitsluitend worden ingezet voor projecten en
activiteiten die passen binnen de doelstelling van de stichting.

8. Beschikking over vermogen, besteding vermogen bij opheffing
Geen enkel bestuurslid heeft alleen zeggenschap binnen de stichting. Aldus
kan geen enkele persoon binnen het bestuur zelfstandig beschikken over het
vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen. Voor alle
bestuursleden geldt dat zij alleen gezamenlijk bevoegd zijn. Dit blijkt ook uit de
registratie bij de Kamer van Koophandel.
Bij opheffing van de stichting zal het overblijvende vermogen volledig te
worden besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel. Dit is in de statuten
als zodanig vastgelegd.
9. Bestuur:
Het bestuur bestaat conform de statuten uit 3 personen, met de volgende
functies en bestuurstaken:
Voorzitter: de heer H.E. (Henk) van Diest, wonend te Ermelo
Secretaris: mevrouw D. (Dieke) Lodewijk-Westhuis, wonend te Harderwijk
Penningmeester: de heer J. (Jarno) van Dijk, wonend te Genemuiden

Beloningsbeleid:
Zoals vastgesteld in de statuten krijgen bestuurders geen beloningen voor het
uitvoeren van hun bestuurlijke taken.
Er zijn geen personeelsleden.

10. Te ontplooien Activiteiten 2017-2019
• Opstarten stichting, notaris
• Aanvragen ANBI binnen 1 jaar na oprichting
• Ontwikkeling website
• Verzamelen email/adresbestand mogelijke sponsors
• Ontwikkeling nieuwsbrief
• Bekend maken stichting via spreekbeurten in binnen- en buitenland
• Op gang brengen giften en sponsor inkomsten
• Selectie mogelijke projecten (2017 is opstartjaar. Het doel is om in
2018, nadat er eerst financiën hiervoor zijn gegenereerd, de eerste
projecten te selecteren en financieel te gaan ondersteunen. De eerste
focus ligt op projecten in Oeganda, India en Pakistan e.d., in de
gebieden met grote fysieke en geestelijke armoede.
Mogelijke projecten in deze eerste fase van de stichting kunnen zijn:
het slaan van waterputten, cursussen en materiaal ontwikkelen voor
geestelijke/ persoonlijke ontwikkeling, het geven van persoonlijkheidsen leiderschapscursussen, overige opleiding en educatie, het bieden
van materiele hulp etc., al naar gelang de behoefte, voor zover dit past
binnen de doelstelling van de stichting.

11. Publicatieplicht, financiële openheid
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van het publiceren
van dit beleidsplan alsmede haar jaarrekening op haar website:
www.trustinggod.nl
De stichting vindt een juist gebruik van haar middelen en het naar giftgevers
en derden transparant zijn in het gebruik van haar gelden van groot belang.
Daarom is het accountants- en fiscalistenkantoor Inzicht te Ermelo belast met
de boekhouding en controle van de financiën van de stichting. Door dit
kantoor zal jaarlijks een uitgebreid accountantsrapport worden opgemaakt. Dit
zal elk jaar worden gepubliceerd op de website van de stichting.

