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BELEIDSPLAN STICHTING FORERUNNER

1. Inleiding 
 
In dit beleidsplan legt de Stichting Forerunner (‘de Stichting’) haar beleidsvoornemens voor de 
periode  2017-2018  neer.  Het  door  de  Stichting  in  deze  periode  te  voeren  beleid  is  veelal
afhankelijk van de ontwikkelingen in de situatie van de partners waarmee zij samenwerkt en het
aan haar ter beschikking staande budget. Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop
dienen te anticiperen en haar beleid dienen aan te passen. 

Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar
statutaire doelstelling. De stichting heeft ten doel bruggen van mededogen, betrokkenheid en
ondersteuning te bouwen tussen delen van het Lichaam van Christus wereldwijd door mensen te
bevrijden, te beschermen en op te bouwen tot vruchtdragende en overwinnende kinderen van
God, waarbij zij als Bruid van Christus een intieme, afhankelijke relatie met Hem hebben die 
bestand is tegen verdrukking en waardoor ze de wereld om hen heen kunnen veranderen. 
De stichting heeft voorts ten doel te bevorderen dat ieder als deel van het Lichaam van Christus
met  zijn  of  haar  unieke  eigenschappen  anderen  versterkt,  teneinde  met  elkaar  in  liefde  en
eenheid  naar  het  Hoofd  Jezus  toe  te  groeien  alsmede  het  verrichten  van  alle  verdere
handelingen, die met de hiervoor gemelde doelstellingen in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

De stichting tracht haar doel te bereiken door het verlenen van materiële hulp, toerusting op
praktisch en geestelijk gebied en het initiëren van aanhoudend gebed en aanbidding teneinde
mensen te zien opbloeien in het leven dat Jezus geeft, waarin ze God liefhebben boven alles en
hun medemens als zichzelf,  zodat door hen alle volken worden voorbereid op Zijn komst en
koninkrijk. 

De Stichting is opgericht op 18 mei 2011. Sinds deze datum heeft zij zich intensief ingezet voor
het nastreven van haar statutaire doelstelling. 

2. Werkzaamheden 
De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen. Met
de werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend. De Stichting heeft een
aanvraag ingediend om aangemerkt te worden als algemeen nut beogende instelling in de zin
van de Wet inkomstenbelasting 2001. 

Bestuur 
Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit de heer Johannes Marco Verhoef (voorzitter), de
heer Ewout Arentsen (secretaris) en de heer Sjoerd van Noort (penningmeester).  

Directeur
Als directeur van de stichting is per 1 juli 2016 de heer Johannes Marco Verhoef aangesteld.
 
Activiteiten 
De  activiteiten  van  de  stichting  zijn  gericht  op  het  ondersteunen  van  zendelingen  in
pionierssituaties, van werkzaamheden in oost Afrika, Myanmar en India, en van reizen die het
doel dienen dit werk te versterken. De activiteiten zijn met name gericht op het ondersteunen



van en toerusten in gebed en werken van recht, zoals het ondersteunen van armen en wezen.
 
Concrete activiteiten die de Stichting op dit  moment ondersteunt en in de komende periode
verder wil uitbreiden c.q. wil ontplooien zijn: 
 
 Ondersteunen van het (gebeds)werk van meer dan 35 partners in Nederland en daarbuiten. 
 Actief meebouwen aan het Gebedshuis Amersfoort als een lokale en nationale plaats voor

gebed, aanbidding en onderwijs.
 Het geven en organiseren van trainingen en conferenties in Nederland en in het buitenland

rondom gebed, aanbidding, transformatie, groei in geloof en andere thema’s
 Initiëren en ondersteunen van gebedsinitiatieven en gebedshuizen in Nederland en in het

buitenland.
 Ondersteunen van 94  kinderen in  Taungoo,  Myanmar  en Rayagada,  India  voor  voedsel,

kleding, onderdak en schoolgeld; 
 Verbeteren van de leefomstandigheden van de kinderen in Rayagada door onder andere

goede  (drink)watervoorziening,  een  keuken,  sanitair,  kleding,  slaapgelegenheden  en
dergelijke.

 Onderzoeken van initiatieven om de zorg voor kinderen en ontwikkeling van mensen in de
betrokken gebieden zelfvoorzienend te laten worden.

Om bovenstaande activiteiten mogelijk te maken, zal de Stichting proberen fondsen te werven. 

3. Werving van gelden 
De stichting wordt gevormd door haar bestuur en is afhankelijk van hun inzet.  De Stichting
verwacht giften van particulieren, bedrijven en organisaties/fondsen.
De werving van gelden geschied door middel van het vergroten van de naamsbekendheid van de
Stichting, mailings van nieuwsbrieven naar familie en een brede kring van bekenden en door het
stimuleren van betrokkenheid via de website en andere media. Op termijn is het benaderen van 
bedrijven en organisaties een mogelijkheid voor de Stichting om de benodigde financiën voor het
nastreven van haar doelstelling te verwerven. De verkrijging van donaties bepaalt in hoeverre de
Stichting haar doelstelling feitelijk kan nastreven.
De Stichting heeft in het verleden al haar inkomsten uit giften van particulieren en kerkelijke
organisaties verkregen. De Stichting heeft onderzocht in hoeverre het mogelijk is om aanspraak
te maken op eventuele subsidies ter ondersteuning van haar werkzaamheden, en zal  blijven
zoeken naar mogelijkheden op dit gebied.  
De werving van fondsen gebeurt door de directeur en het bestuur op een kleinschalige directe
manier, door middel van het aanspreken van persoonlijke c.q. zakelijke contacten het verzenden
van nieuwsbrieven en support brieven, supporters(informatie)avonden, presentaties in kerken en
verenigingen en dergelijke.  
 
Naast donaties van vaste donateurs hoopt de Stichting in de toekomst meer structurele en/of 
incidentele donaties aan te trekken door uitbreiding van deze contacten en presentaties.

Donateurs  kunnen  een  voorkeur  aangeven  voor  de  besteding  van  hun  donatie  binnen  de
activiteiten  van  Stichting  Forerunner.  Maar  het  bestuur  bepaald  de  daarwerkelijke  besteding
binnen de anbi doelstelling van de stichting.
 
De  Stichting  is  aangemerkt  als  algemeen  nut  beogende  instelling  in  de  zin  van  de  Wet
inkomstenbelasting  2001.  Door  het  bezit  van  deze  status  kan  zij  vrij  van  schenkingsrecht
donaties  ontvangen.  Ook is  het  hierdoor  voor  de donateurs  onder voorwaarden mogelijk  de
donatie fiscaal gefacilieerd plaats te laten vinden. Indien de Stichting een bedrijf of een natuurlijk



persoon bereid vindt om een aanzienlijke schenking te doen aan de Stichting, is de Stichting
bereid fiscaal advies in te winnen om ten behoeve van de betreffende donateur tot een fiscaal
gefacilieerde vormgeving te komen. 
 

4.  Beheer van gelden 
Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed (gerichte doelen en zo
min mogelijk  vertraging).  De indirecte kosten worden zo laag mogelijk gehouden en hebben
naast personeelskosten betrekking op uitgaven zoals bankadministratie- en overboekingkosten,
inschrijving  kamer  van  koophandel,  reisdeclaraties,  promotiematerialen  en  overige
onkostendeclaraties.  Veelal  worden  de  kosten  van  reizen  etc.  door  het  bestuur  voor  eigen
rekening genomen. 

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking 
hebben.  Alle  opbrengsten  (schenkingen)  worden  als  opbrengst  verantwoord  in  het  boekjaar
waarin zij door de Stichting worden ontvangen.  
Als rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te
vorderen renten uit hoofde van uitstaande banksaldi. 
 

5.  Besteding van gelden 
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door giften, legaten, hetgeen door erfstelling 
verkregen wordt alsmede door andere baten. De gelden van de Stichting worden geïnvesteerd in 
de werkzaamheden zoals verwoord onder punt 2, alsook in aanvullende werkzaamheden die de
doelstelling van de Stichting dienen. 
Voor zover de Stichting haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving van haar doelstelling,
zal zij dit vermogen conservatief beheren door onder andere het te plaatsen op rentedragende
rekeningen. 
 
De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een (bovenmatige) onkostenvergoeding voor hun
diensten. 
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