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ACTUEEL BELEIDSPLAN 2019-2020
Stichting Kingdom Culture Ministries

Naam: Stichting Kingdom Culture Ministries
RSIN: 858175071
Adres: Prins Willem Alexanderstraat 45, 8281 CN, Genemuiden
Telefoonnummer: 06-22145606
KvK nummer: 70174946

1. Doelstelling
De doelstelling van de stichting is opgenomen in de statuten van de
stichting welke vermeld staan bij Artikel 2.1: Personen en organisaties
helpen bij het vervullen van de grote opdracht zoals Jezus die verwoordt
in Matt 28:19 en 20:19, waarbij de kern van de opdracht is om mensen
te winnen voor Jezus Christus, ze op te bouwen in hun geloof en ze uit te
zenden om zelf ook anderen te winnen, te bouwen en te zenden. Het
omzien naar en helpen van armen, weduwen, wezen en verdrukten naar
de Bijbelse opdracht in Jacobus 1:27.

2. Verwezenlijking
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- Het spreken en onderwijzen van het Woord van God in binnen en
buitenland
- Het trainen van mensen om te leven overeenkomstig de principes uit
de bijbel in binnen en buitenland
- Het ondersteunen van kerken, stichtingen, organisaties, bedrijven en
activiteiten door middel van trainingen, advies, onderwijs en andere
werkzaamheden
- Zelf organiseren van bijeenkomsten in de breedste zin van het woord;
conferenties, trainingsdagen, cursussen
- Het begeleiden en helpen van individuen, organisaties, kerken,
stichtingen etc. overeenkomstig de opdracht van Jezus
D.m.v. van deze doelstelling, en de daarbij horende activiteiten, willen
wij de samenleving dienen en positief beïnvloeden. Wij geloven dat deze
activiteiten een positieve invloed hebben op mensenlevens waardoor zij
tot persoonlijk herstel komen en zodoende beter gaan functioneren. Met
deze doelstelling en activiteiten beogen wij het algemene belang te
dienen.

3. Fondsenwerving
Stichting Kingdom Culture Ministries heeft geen winstoogmerk. De
stichting zal haar fondsen ontvangen uit giften van eenmalige of
maandelijkse partners die willen bijdragen aan de doestelling van de
stichting. Ook komen er inkomsten door middel van vergoedingen,
collectes en schenkingen.
4. Besteding
De binnenkomende gelden zullen worden ingezet om personen en
organisaties te ondersteunen die activiteiten uitvoeren die in lijn zijn met
de doestelling van de stichting.
5. Beschikking over het vermogen
Geen enkele persoon heeft doorslaggevende zeggenschap binnen de
stichting. Aldus kan geen enkele persoon beschikken over het vermogen
van de stichting als het ware eigen vermogen.
6. Bestuur
Voorzitter: van Dijk, Hendrik
Secretaris: Dorlandt – Lam, Rijkje
Penningmeester: Niehof, Eltjo Frank
Zoals ook vastgesteld is in de statuten krijgen bestuurders geen
beloningen voor het uitvoeren van bestuurlijke taken.
7. Publicatieplicht
De instelling voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de
website. Website: www.kingdomculture.nl

