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1. Inleidin
Voorliggend beleidsplan dient als onderbouwing en beleidslijn van de stichting ‘Soul Survivor
Holland’ en verwoord de visie en handelswijze van de stichting. De stichting richt zich voornamelijk
op het nancieel ondersteunen van personen en organisaties die zich bezig houden met jongeren
In hoofdstuk 2 wordt de visie met bijbehorende doelstelling weergegeven. Hoe de stichting met het
verwerven en beheren van de fondsen omgaat wordt in hoofdstuk 3 beschreven. In dit hoofdstuk
wordt ook een korte omschrijving gegeven van de fondsen die de stichting dit jaar steunt.
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Afsluitend wordt in hoofdstuk 4 de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting toegelicht

2. Visie en Doelstellin
2.1 Visi
De visie van de stichting ‘Soul Survivor Holland’ kan als volgt worden omschreven
Financieel ondersteunen en samenwerken met andere kerken, christelijke, maatschappelijke en
ontwikkelingsorganisaties. Tevens het werven van fondsen voor organisaties, kerken en projecten
die zich ten doel stellen o.a. jongeren te helpen in hun geestelijke en maatschappelijke
ontwikkeling op christelijke grondslag

2.2 Doelstellinge
Op basis van de bovenstaande visie heeft de stichting een aantal doelstelling, te weten
• het nancieel ondersteunen en samenwerken met kerken en christelijke, maatschappelijke en
ontwikkelingsorganisaties; en
• het verwerven van fondsen voor organisaties, kerken en projecten die zich (onder andere) ten
doel stellen jongeren te helpen in hun geestelijke en maatschappelijke ontwikkeling op
christelijke grondslag; en
• ondersteunen en stimuleren van personen, organisaties en bewegingen die zich bezig houden
met bewustwording, training en uitzending van jonge mensen om situaties van armoede en
sociale ongerechtigheid te veranderen
• Ondersteunen van personen, organisaties en bewegingen die zich bezig houden met het
organiseren van evenementen gericht op christelijke jongeren. en
• het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting beoogd met haar doel een algemeen
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belang te dienen en heeft geen winstoogmerk.

3. Fondse
3.1 Verwerving van fondse
Het verwerven van de benodigde fondsen ten behoeve van de visie en doelstellingen genoemd in
hoofdstuk 2 vind op verschillende manieren plaats, te weten
Collecten en eenmalige gifte
De stichting Soul Survivor Holland zal zichzelf promoten op een aantal, jaarlijks terugkerende,
christelijke evenementen. Gedurende deze evenementen wordt door middel van collecteren
gelden verworven voor de diverse fondsen. Tijdens deze evenementen proberen we (jonge)
mensen d.m.v. mondelinge promotie, videos, advertenties en stands, te motiveren om geld te
geven aan projecten in binnen- en buitenland, die onze doelstellingen verwezenlijken. Eenmalige
kunnen ook via de website of direct worden overgemaakt. Naast de eenmalige giften proberen we
mensen te stimuleren vaste donateur te worden
Periodieke Giften (vaste donateurs
Een deel van de fondsen is opgebouwd uit periodieke giften. De periodieke giften vinden veelal
plaats door donateurs die maandelijks een bijdrage leveren. Deze vaste donateurs worden
‘Soulmates’ genoemd en staan ook als zodanig in de balans opgenomen. Zowel de periodieke als
de eenmalige giften kunnen direct toegewezen zijn aan een bepaald fonds of zijn juist bedoeld
voor een niet van te voren bepaald fonds en kunnen derhalve voor algemeen gebruik worden
bestempeld binnen de doelstelling.
Kerken en bedrijfsleve
We benaderen kerken, jeugdgroepen, maar ook het bedrijfsleven actief om nanciële middelen ter
beschikking te stellen voor de projecten waar wij ons aan verbonden hebben.

3. 2 Beheersing van fondse
Soul Survivor Holland zal conform de doelstellingen en visie zoals geformuleerd in hoofdstuk 2 een
aantal stichtingen en projecten ondersteunen en/of mee samenwerken. De ondersteuning zal
gebeuren d.m.v. het toekennen van gelden uit de opgebouwde fondsen, maar ook d.m.v.
sponsoring van evenementen, trainingen, e.d
Projecten waaraan wij ons verbonden hebben, kunnen verzoeken indienen ter besteding van
opgebouwde fondsgelden. Alvorens wij overgaan tot goedkeuring en uitkering van fondsgelden,
controleren we of het doel van de besteding omschreven in de aanvraag met onze doelstelling
overeenkomt
Sponsorgelden zullen aan die evenementen, trainingen e.d. worden gegeven waarvan wij
overtuigd zijn dat deze investering van positieve invloed zal zijn op onze naamsbekendheid, visie
en een wervend effect zal hebben op onze fondsen. Het zal te allen tijde moeten bijdrage aan
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verdere ondersteuning en versterking van onze doelstelling

3.3 Besteding van fondse
Al enkele jaren ondersteunt en/of werken wij samen met onderstaande projecten en stichtingen.
De huidige situatie laat zien dat er weinig tot geen nieuwe donateurs bij komen die speci ek aan
de fondsen Kenia en Kosovo doneren. De desbetreffende organisaties kunnen een beroep doen
op hun fonds, maar op is op
Stichting Soul Survivor Activitie
Soul Survivor is een organisatie van jongeren die ervoor leven om meer van God in Nederland te
zien. We willen dat jongeren Jezus leren kennen zoals Hij is, om vervolgens Gods zegen op hun
leven te ontvangen.
Dit doen zij door het organiseren van evenementen, trainingen, het bouwen van netwerken en het
uitgeven van relevante producten. Alles is erop gericht jongeren aan te moedigen om verder te
zoeken naar Gods roeping en naar wegen om die roeping uit te leven. Alle evenementen, diensten
en producten van Soul Survivor zijn erop gericht een plaats te creëren waar jongeren God
persoonlijk kunnen ontmoeten.
Hun droom is een beweging van Gods Geest onder Nederlandse jongeren te zien. Als jongeren
willen we de verantwoordelijkheid oppakken van onze generatie!
Youth Apart, Keni
YouthApart is een organisatie die bestaat uit een internationaal team van jonge mensen die een
verlangen hebben om jongeren apart te zetten om Gods liefde te laten zien. Ze geloven in
jongeren en willen hen trainen om positieve invloed uit te oefenen op hun leefomgeving. Ze
geloven ook dat God vraagt om uit te reiken naar de armen van de wereld. Om Gods licht te
brengen in de duisternis van armoede en gebrokenheid. Dit doen ze op verschillende manieren
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(o.a. door jeugdconferenties, kindertehuizen en andere hulpverleningsprojecten)

Stichting De Brug Internationaal, Kosovo - RSIN 00909327
Stichting de Brug helpt wezen, weduwen en andere kwetsbare groepen in Kosovo en NoordAlbanië. Sinds de Kosovo-oorlog van 1999 biedt zij hulp aan met betrekking tot onderwijs,
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onderdak, kleding en voedsel.

4 Werkwijz
4.1 Organisati
De organisatie van de stichting bestaat uit het bestuur van de stichting met waar nodig op
projectbasis aangevuld met vrijwillige of ingehuurde parttimers. Het huidige bestuur bestaat uit de
volgende (rechts)personen
Voorzitte

:

de heer W.J.A. Duijze

Penningmeeste

de heer R. Steensm

Secretari

de heer G.H. van Dor

Gegevens
Naa

Stichting Soul Survivor Hollan

RSI

82028847

Postadre

Landbouwlaan 1b, 3844 KV Harderwij

E-mailadre

info@soulsurvivor.n

KVK numme

0818682

IBA

NL03 INGB 0008 3312 9

4.2 Communicati
Interne communicati
Het bestuur zal 2 keer per jaar bij elkaar komen om de lopen de zaken te bespreken en waar nodig
vaker rond evenementen, verandering in de fondsen en/of personele wijzigingen. Overige
afstemming tussen de diverse rechtspersonen zal bilateraal plaatsvinden. Dit bestuur krijgt
ondersteuning van een leidersteam bestaande uit verantwoordelijke personen van de speci eke
onderdelen binnen de Stichting. Het leidersteam vergaderd tweewekelijks
Externe communicati
De externe communicatie zal voornamelijk plaatsvinden via (sociale) media en evenementen.
Daarnaast is er een website actief waarop de visie en doelstelling en de werkwijze van de hele
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stichting helder wordt geformuleerd. Deze is te vinden op www.soulsurvivor.nl.

