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Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Revelation. Stichting Revelation is ontstaan vanuit het
onderwijs dat door de oprichters is gegeven in de afgelopen jaren. Gedurende deze periode is
gebleken dat er een toenemende behoefte is onder mensen aan Bijbelonderwijs om te kunnen
groeien in relatie tot Jezus Christus of het verdiepen van deze relatie. De stichting is opgericht
en notarieel geregistreerd op 29 maart 2017 en gevestigd in de gemeente Achtkarspelen.
Dit plan geeft inzicht in:
- Missie, visie en doelstelling van Stichting Revelation
- Werkzaamheden van de stichting
- Wijze van werven van middelen
- Beheer van financiële gelden
- Inzicht in en functioneren van organisatie en bestuur
Wij, de oprichters van de stichting, zijn in de afgelopen jaren persoonlijk diep onder de indruk
geraakt van de boodschap van het Evangelie en hebben daardoor een sterk verlangen gekregen
om dit Goede Nieuws te delen. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat we aan dit verlangen gehoor
kunnen geven via Stichting Revelation.
We wensen u veel plezier met het lezen van dit beleidsplan en wensen u van harte Gods zegen
toe!
Jelmina Overzet, voorzitter.
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1.

Inleiding

In 2011 is de cursus ‘Leren leven in de kracht van Jezus’ van Stichting Kerygma voor het eerst
in Surhuisterveen gegeven. In de loop van de jaren hebben steeds meer deelnemers, vanuit de
wijde omgeving van Surhuisterveen, hun weg gevonden naar deze Discipelschapcursus. De
cursus kent inmiddels een behoorlijke naamsbekendheid in de omgeving. Er is een vast
kernteam van vrijwilligers dat zich wekelijks inzet om deelnemers bij te staan in hun
groeiproces in relatie tot Jezus Christus.
In de afgelopen jaren heeft de cursus zich steeds meer gevormd en aangepast naar de behoefte
die er is bij de deelnemers. Dat heeft ertoe geleid dat de cursus, zoals die zich in de afgelopen
jaren heeft ontwikkeld, op papier wordt gezet. Vanaf september 2017 zal dan vanuit een nieuwe
cursusmap lesgegeven worden. Mede door deze ontwikkeling en door de groei die de cursus
doormaakt, is de noodzaak ontstaan om de organisatie professioneler op te zetten en is besloten
tot de oprichting van Stichting Revelation.
De naam ‘Revelation’ is vanuit openbaring ontvangen en heeft ook de betekenis van
openbaring. In de naam zit ook het woord ‘relation’. God verlangt ernaar om vanuit Zijn liefde
een relatie met elk mens aan te gaan en wij mogen vanuit Gods liefde in relatie met elkaar leven.
Geloven heeft alles te maken met relatie en dit komt ook tot uitdrukking in ons logo: Het woord
‘relation’ wordt zichtbaar door de goudkleurige figuur dat de letters ‘ve’ omarmt.
Termijn van dit beleidsplan
De termijn van dit beleidsplan is twee jaar en is gericht op de start en het verder ontwikkelen
van de stichting. In september 2017 zullen we van start gaan met de cursus ‘Leren leven van
genade’. In de komende twee jaar willen we deze cursus verder vormgeven. Daarnaast richten
we ons op ontmoeting, zowel binnen de cursusgroepen als individueel. In de komende twee
jaren willen we het individuele aspect van ontmoeting verder gaan uitwerken en vormgeven.
Daarnaast willen we ons richten op de vorming en ontwikkeling van het team van vrijwilligers
die de visie ondersteunen en graag mee willen bouwen aan de doelstellingen van de stichting.
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2.

Missie/visie

Stichting Revelation heeft als missie:
Wij zijn geraakt door Gods liefde en genade en hebben het verlangen om Gods liefde te delen
en vanuit Zijn genade te leven. Wij willen van Jezus leren en Hem volgen, in Woord en in daad.
Wij willen anderen hierin meenemen.
Van hieruit is onze visie ontstaan:
Wij willen mensen helpen groeien in een persoonlijke relatie met Jezus Christus en/of deze
relatie helpen verdiepen. Daarnaast is het ons verlangen dat mensen hun identiteit in Christus
leren kennen en met vreugde hun plaats in Gods Koninkrijk zullen innemen.

2.1

Doelstelling

Door middel van onderwijs en ontmoeting wil Stichting Revelation inhoud geven aan de
doelstellingen vanuit de missie en visie. Gebed is daarbij een belangrijke en dragende factor.

2.2

Strategie

Door oprichting van de stichting en het geven van onderwijs en het organiseren van
ontmoetingen, zowel in groepsverband als individueel, wordt onze visie concreet ingevuld.
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3.

Huidige situatie

De Discipelschapcursus wordt wekelijks gegeven, zowel overdag als op de avond. Op deze
wijze is voor deelnemers continuïteit in deelname mogelijk. Iedere twee weken wordt een
nieuw hoofdstuk in de cursus verzorgd. De cursus start in september en loopt door tot eind mei.
Het doel van het onderwijs van de stichting is mensen te helpen groeien in een persoonlijke
relatie met Jezus Christus of deze relatie te verdiepen. Tijdens het onderwijs is er ruimte voor
gesprek en gebed. Zowel het onderwijs, de groeps- en persoonlijke gesprekken alsmede de
gebeden dragen bij aan de individuele groei van de deelnemers.
In de afgelopen jaren is er een stijgende lijn te zien in het aantal deelnemers. In dit cursusseizoen
zijn 75 deelnemers gestart, verdeeld over drie verschillende cursusgroepen.
Met de groei van het aantal deelnemers aan het onderwijs is in de loop van de jaren ook een
vaste kern van vrijwilligers ontstaan, die wekelijks klaar staan om de deelnemers te begeleiden
in hun groeiproces met Jezus Christus. De organisatie en het verzorgen van het onderwijs ligt
bij enkele leden van dit kernteam. Dit wordt allemaal geheel vrijwillig en vanuit passie
opgepakt en ingevuld.
In 2016 is het proces voor oprichting van Stichting Revelation opgestart. Na een voorbereiding
van enkele maanden heeft in maart 2017 de formele oprichting plaatsgevonden. In de loop van
2017 wordt het onderwijs opnieuw opgezet, met als doel om vanaf september 2017 te starten
met het nieuwe cursusmateriaal.
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4.

Toekomst

De stichting wil zowel via de pijler ‘onderwijs’ als de pijler ‘ontmoeten’ uitdrukking geven aan
haar missie en visie.
Met ingang van september 2017 zal worden gestart met een nieuwe Discipelschapcursus. Deze
cursus heet ‘Leren leven van genade’. In deze cursus staat het Evangelie van Jezus Christus en
Zijn Koninkrijk centraal. Deze cursus wordt tweewekelijks gegeven, zowel op de ochtend als
in de avond. Het doel van de cursus is mensen te helpen groeien in hun eigen relatie met God
en hen handvaten te geven hoe ze dit in hun dagelijks leven vorm kunnen geven.
Naast de pijler ‘onderwijs’ zet de stichting ook in op ‘ontmoeten’, waarbij het persoonlijk
contact centraal staat. Ontmoeten kan zowel in groepsverband plaatsvinden als individueel. Het
doel van ontmoeting is altijd het zoeken naar een stuk verdieping in lijn met de cursus en het
helpen van deelnemers om verder te kunnen groeien in hun persoonlijke relatie met Jezus
Christus. Met ingang van het nieuwe cursusseizoen dat start in september 2017 zal aan de pijler
‘ontmoeten’ verder inhoud gegeven worden.
Naast deze twee pijlers wil de stichting zich richten op de ontwikkeling van het team van
vrijwilligers dat meewerkt binnen de cursus. Hiervoor worden maandelijkse
ontmoetingsavonden georganiseerd. Stichting Revelation heeft een regionale oriëntatie en is
gericht op de gemeenschap. Ook de vrijwilligers die de stichting ondersteunen zijn uit deze
gemeenschap afkomstig.
Communicatie
Een communicatiemiddel voor stichting Revelation is de website www.stichtingrevelation.org.
Deze website, die per 15 mei 2017 te bezoeken is, vervult een belangrijke rol binnen de
stichting. Via deze website wordt eenieder geïnformeerd over activiteiten die vanuit de stichting
georganiseerd worden binnen de pijlers onderwijs en ontmoeting. Daarnaast kunnen mensen
zich via de website aanmelden voor de cursus en bestaat op termijn de mogelijkheid voor
deelnemers om lesmateriaal, ter ondersteuning van de cursus, te raadplegen en te downloaden
via deze site. Ook kunnen mensen via de website contact leggen voor een persoonlijke afspraak.
De website is ook een belangrijk communicatiekanaal voor donateurs, fondsen, vrijwilligers en
deelnemers van de stichting. Op de website plaatsen wij informatie over activiteiten en de
achtergronden. Vanaf 15 mei 2017 is het mogelijk om online donateur te worden. De website
is ons visitekaartje en wij dragen er continu zorg voor dat de informatie op de website actueel
is. De website zal gedurende 2017 en daarna verder ontwikkeld en uitgebreid worden met
additioneel mogelijkheden voor onderwijs en ontmoeten.
Aanvullend wordt ook social media ingezet om bij te dragen aan het gedachtegoed van de
stichting. Doel is om de activiteiten van de stichting bij een breed geïnteresseerd publiek onder
de aandacht te brengen. Naamsbekendheid en informatie over Stichting Revelation via de
website en andere kanalen uitdragen, is belangrijk omdat de stichting afhankelijk is van giften
om te kunnen voorzien in zijn voortbestaan en activiteiten. Hiervoor wordt ook de ANBI-status
aangevraagd.
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5.

Organisatie

5.1

Bestuur

Het bestuur van Stichting Revelation bestaat uit de volgende personen:
- Voorzitter
mevr. J. Overzet
- Penningmeester
mevr. M. Jacobi-van der Meer
- Secretaris
mevr. B. Santema-Hielema
De penningmeester is de eerste verantwoordelijke voor de financiën. De boekhouding wordt
elk jaar door een accountant (Gearwurk accountants & advies) gecontroleerd. Bestuurders
krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Elk jaar wordt afgesloten met een financieel
en een inhoudelijk jaarverslag. Deze verslagen worden gepubliceerd op onze website:
www.stichtingrevelation.org.
De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit:
- Overleg met instanties, financiële acquisitie (contact met donateurs)
- Communicatie (waaronder het doorgeven van ontwikkelingen via de website gericht op
de doelgroepen van de stichting)
- Financieel beheer, overleg over de besteding van middelen
Deze werkzaamheden zijn via een taakverdeling onderling verdeeld over het bestuur.

5.2

Vrijwilligers

Stichting Revelation wordt ondersteund door een vaste kern van vrijwilligers die veelal
ondersteunen bij de begeleiding van deelnemers van het onderwijs. De taken omvatten:
- Voeren van gesprekken
- Dienen in gebed
- Ondersteunen in de organisatie van onderwijs en ontmoeten
De vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun diensten.
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6.

Beheer

6.1

Financiële middelen

De financiële middelen van de stichting worden beheerd door de penningmeester. Bij de SNS
Bank heeft de stichting een betaalrekening en een spaarrekening. De spaarrente wordt
toegevoegd aan de algemene financiële middelen. Met het geld van de stichting worden geen
beleggingen of speculaties op de beurs of andere risicovolle activiteiten gefinancierd.

6.2

Boekjaar en jaarrekening

Per het einde van ieder boekjaar (= kalenderjaar) worden de boeken van de stichting afgesloten.
Daaruit wordt door de accountant een balans en een staat van baten en lasten over het
geëindigde boekjaar opgemaakt, evenals een begroting van de baten en lasten van het lopende
boekjaar. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld binnen zes maanden na afloop
van het boekjaar.

6.3

Jaarverslag

Het bestuur van de stichting stelt jaarlijks een verslag op waarin de activiteiten van het bestuur
en de besteding van de financiële middelen in het afgelopen jaar zijn vastgelegd. Het jaarverslag
bevat tevens de jaarrekening en de begroting. Op deze wijze legt het bestuur verantwoording af
over het gevoerde beleid. Het jaarverslag wordt op de eigen website gepubliceerd.

6.4

Verwerven van middelen

De stichting werft middelen in de vorm van donaties/giften en (kleine) opbrengsten vanuit het
onderwijs. De werving van middelen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe
manier, zoals tijdens contacten met relaties. Dit kunnen zowel donaties en giften zijn vanuit
particuliere als zakelijke contacten.
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7.

Beheer en besteding gelden

Stichting Revelation heeft een ANBI-status aangevraagd en is daardoor verplicht een
administratie te voeren. Uit deze administratie moet blijken welke bedragen zijn uitgegeven aan
het werven van middelen en het beheer van de stichting. Dat geldt ook voor alle andere kosten,
wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de stichting is.
Nogmaals willen we benadrukken dat de bestuurders van Stichting Revelation zich vrijwillig
inzetten. Zij ontvangen geen beloning. Bij een onkostenvergoeding zal dit hooguit gaan om
eventuele gemaakte reiskosten, dan wel administratiekosten.
De ontvangen middelen worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling
van de stichting. Door de lage overheadkosten kunnen de ontvangen middelen geheel aan de
gestelde doelen worden besteed.
De stichting beheert bankrekeningnummer: NL04 SNSB 0947 8228 79 t.n.v. Stichting
Revelation, SNS te Drachten.
Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) worden door de
penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit
de balans en een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar. Het bestuur beoordeelt
en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechargeert
de penningmeester. Na de goedkeuring wordt het jaarverslag gepubliceerd op de website.
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8.

Overzicht gegevens stichting

Stichting Revelation is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder
nummer 68447434, adres Compagnie 7, 9231 BG te Surhuisterveen.
Het fiscaal nummer (RSIN-nummer) van de stichting is: 857447774
Het IBAN-nummer van de stichting is: NL04 SNSB 0947 8228 79.
Alle informatie wordt gepubliceerd op de website en kan door belangstellenden worden
gedownload (zie www.stichtingrevelation.org).
Contacten met de stichting verlopen via info@stichtingrevelation.org of per post naar
Compagnie 7, 9231 BG te Surhuisterveen. Op de website zijn meer contactgegevens
beschikbaar.
Meer informatie over de organisatie of het bestuur is te vinden in de notariële akte van Stichting
Revelation. Deze akte is op te vragen bij Stichting Revelation.
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