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1. Inleiding 
 
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Becoming Alive Ministries 2021-2024, zoals deze door het 
bestuur is vastgesteld op 26 juni 2021. Bij het opstellen van dit beleidsplan durven we het aan om 
plannen te maken voor de periode na de pandemie, die momenteel nog steeds gaande is. 
Desalniettemin is impact die dit zal hebben op het komende jaar nog moeilijk in te schatten.  
 
In dit beleidsplan informeren wij u graag over het ontstaan en de doelstelling van de stichting, de 
activiteiten waar we ons als stichting voor willen inzetten en de plannen die we voor de komende 
jaren hebben. In Bijlage 1 vindt u tevens een beknopte begroting voor het jaar 2021. Het beleidsplan 
dient als richtlijn, waarbij het bestuur zich het recht behoudt dit beleidsplan tussentijds aan te 
passen. 
 
Voordat we u informeren over de beleidsmatige aspecten voor 2021-2024, nemen we u graag mee in 
het ontstaan van de stichting. 
 
Namens het bestuur, 
 
Vincent Dolfing, secretaris/penningmeester 
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2. Ontstaan van de stichting 
 

2.1 Het ontstaan 
In oktober 2017 begon God tot Vincent Dolfing, de initiator en oprichter van de stichting, te spreken 
over 'iets beginnen in Ede'. Het viel hem op dat met name veel studenten behoefte hebben aan meer 
begeleiding en kampen met allerlei klachten waardoor ze het tempo van deze maatschappij niet 
kunnen bolwerken. Daarnaast viel het hem op dat onze (zorg)maatschappij voornamelijk gericht is op 
symptoom bestrijding en veelal niet de wortels van het probleem aanpakt. Gedurende de jaren 
hiervoor heeft Vincent de overtuiging gekregen dat God veel meer wil en kan doen, nu, in onze 
levens, dan voor veel christenen als 'normaal' wordt gezien. God is een God van herstel, genezing en 
bevrijding en God kan juist heel tastbaar en reëel in ons leven aanwezig zijn. 
Omdat 'iets' beginnen in Ede niet heel concreet was, heeft hij 
samen met Joy van der Hoeven en Laura Siccama God biddend en 
aanbiddend gezocht voor meer concrete visie. Al in de eerste 
samenkomst hebben we vol verwondering gestaan hoe concreet 
God hierover sprak. Hieruit volgde het idee voor een activiteit in 
Ede, die zich met name zou richten op studenten die gestruikeld 
zijn in het hoger onderwijs en/of de maatschappij. Hierbij valt te 
denken aan oorzaken als burn out klachten, depressiviteit en 
eenzaamheid. Daar parallel aan volgde eveneens een focus op 
discipelschap, wat relevant is voor studenten die gestruikeld zijn, 
maar ook voor ieder ander. Daarin kunnen we als team doorgeven 
van wat wij ontvangen hebben. 
Echter groeide de passie en de visie steeds verder, wat uiteindelijk leidde tot het oprichten van een 
stichting. In het Evangelie zit kracht, welke verder gaat dan slechts een hoop voor in de toekomst. 
Niet alleen studenten mogen leren dat er meer hoop en effect in het Evangelie zit en dat Gods liefde 
tastbaar gemaakt kan worden, dit is een boodschap voor zowel de hele christelijke gemeenschap, als 
de mensen daarbuiten! We begonnen te dromen van een kerk en van mensen die niet slechts 'levend 
in Christus' zijn maar 'springlevend'! Mensen die tot geloof komen, Gods liefde ervaren, tot herstel 
komen en in werkelijke vrijheid kunnen leven. Wat ons brengt bij ons verlangen en daarna bij de 
naam van de stichting. 
 

2.2 Ons verlangen 
We hebben een verlangen om meer van Gods (hemelse) Koninkrijk op aarde te zien doorbreken. Als 
Becoming Alive geloven we dat God een veel grotere impact kan en wil hebben op het leven van 
christenen en daar doorheen op onze maatschappij. De boodschap van het Evangelie geeft niet 
alleen hoop voor de toekomst, het is ook hoop voor het hier en nu en het heeft effect voor ons leven 
van alledag. In onze zoektocht naar woorden kwamen we tot de observatie dat we als christenen 
spreken over ‘levend in Christus’, wat vaak te maken heeft met ‘ik ben tot geloof gekomen dus ben ik 
levend in Christus’. Maar zijn we echt ‘levend’, bruisen we van levend water? Daarom hebben we 
ervoor gekozen de Bijbelse term ‘levend in Christus’ te upgraden naar ‘springlevend in Christus’. 
Iemand die springlevend in Christus is, heeft iets bruisends, iets aantrekkelijk en leeft iets uit dat 
andere jaloers maakt. Een aantal aspecten om springlevend te kunnen worden die ik er zo even 
uithaal zijn: Gods stem dagelijks verstaan, samenwerken met de Heilige Geest, je ware identiteit 
omarmt hebben, bevrijding, herstel en soms ook lichamelijke genezingen. We verlangen ernaar 
mensen hier doorheen te begeleiden en in te onderwijzen. Een deel van dit onderwijs zal zich ook 
moeten richten op het uitleggen (en weerleggen) hoe sommige theologische stellingen en praktijken 
in de loop van de tijd zijn ontstaan, theologieën die het geloof in bevrijding, genezing, herstel, Gods 
stem verstaan hebben veranderd of onmogelijk gemaakt. 
 
 

"We saw it, we heard it, 
and now we're telling you 
so you can experience it 
along with us, this 
experience of communion 
with the Father and his 
Son, Jesus Christ." (1 John 
1: 3, MSG) 
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2.3 De naam van de stichting 
De naam 'Becoming Alive Ministries' communiceert niet alleen een doel in zichzelf, maar ook een 
visie waarin we geloven. 
Alive: wanneer je tot geloof komt wordt dit ook wel ‘opnieuw geboren worden’ of ‘wedergeboorte’ 
genoemd. Het is het moment waarop je echt tot leven komt. Christenen zijn ‘levend in Christus’. 
Come: is daarom een oproep om een keuze te maken. Het is een moment van een besluit die 
gepaard kan gaan met een directe actie. Dit kan een keuze voor Jezus zijn, maar ook een keuze voor 
een extra stap in je geloofsleven, want er is namelijk meer! 
Becoming: geeft een proces aan. Wanneer we eenmaal tot geloof zijn gekomen is het een proces om 
te ontdekken wat je identiteit in Christus is, mag je leren met God te communiceren en zal Hij je in 
een proces tot herstel brengen op de gebieden die je nodig hebt. Alleen zo kunnen we in echte 
vrijheid met God leven. We zijn dan niet langer ‘levend in Christus’, maar ‘springlevend in Christus’. 
Dat heeft iets bruisends, iets waar je altijd meer van wilt. 
Becoming Alive Ministries: zet zich daarom in om mensen te helpen springlevend in Christus te 
worden. Daarin zien we tot geloof komen en andere keuzemomenten als een belangrijk onderdeel 
van dit proces, maar hebben we ook visie op herstel, genezing, bevrijding en discipelschap. Gods 
liefde voor ons is namelijk geen vaag concept maar is daadwerkelijk tastbaar in ons leven! 
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3. Stichting Becoming Alive Ministries 
 

3.1 Doel van de stichting 
Het doel van de stichting, zoals deze is opgenomen in de statuten, luidt als volgt: 
 De stichting heeft als doel: Jezus' herstellende, genezende en bevrijdende werk dichtbij 
 mensen te brengen, zodat de hoop en het effect van het Evangelie tot een actieve 
 werkelijkheid wordt en Gods liefde tastbaar wordt zowel binnen als buiten de christelijke 
 gemeenschap, en mensen leren hetzelfde te doen; en het verrichten van al wat hiermee 
 verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  
 
 De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:  

- Het geven van onderwijs (spreekbeurten, onderwijs, trainingen) 
- Het organiseren van aanbiddingsmomenten of samenkomsten waar het doel van de stichting 

centraal staat; 
- Discipelschap en coaching;  
- Het ontwikkelen van bevrijdingspastoraat; 
- Het ondersteunen van en/of samenwerken met organisaties,1 die een soortgelijk doel 

nastreven. 
 

3.2 Grondslag van de stichting 
De grondslag van de stichting is het geloof:  

• In de Bijbel, als het door God geïnspireerde en onfeilbare Woord en de erkenning daarvan als 
absolute richtlijn voor zowel het persoonlijke als ook het gemeentelijke geloof en leven.  

• In Jezus - de gekruisigde en opgestane en levende God - als de centrale persoon in het geloof. 
Hij heeft de blokkade van de zonde weggehaald, waardoor er toegang is tot God de Vader en 
eeuwig leven. Hij is, na zijn wandel op aarde, teruggegaan naar de Vader, zodat de Heilige 
Geest gezonden kon worden, opdat ook in onze tijd de Vrucht en de Gaven van de Geest als 
een actieve werkelijkheid mogen worden ervaren en zich kunnen ontwikkelen in het 
persoonlijke en gemeentelijke leven. Door de Heilige Geest is er communicatie met God en 
hulp om het Koninkrijk van God in de wereld te verspreiden in woorden en daden naar het 
voorbeeld van Jezus Christus zelf.  

 

3.3 Gegevens van de stichting 
Correspondentieadres 
Stichting Becoming Alive Ministries 
Langemaad 39 
1991 EJ Velserbroek 
 
(w) www.becomingalive.nl 
(e) info@becomingalive.nl 
 
Zakelijke gegevens 
KvK-nummer: 72354399 
RSIN nummer: 859082568 
ANBI: sinds 13 augustus 2018 (oprichting) 
 
Bestuurrekening: NL 21 ABNA 0826521177 
Bestuur Spaarrekening: NL 40 ABNA 0826521223 

  

 
1  Met organisaties bedoelen we zeer zeker ook plaatselijke gemeenten/kerken. 
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3.4 Organisatie en bestuur van de stichting 
De stichting heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het besturen van de stichting. Daarnaast 
werkt de stichting met vrijwilligers, die strikt genomen onderverdeeld kunnen worden in teamleden 
en vrijwilligers. Teamleden hebben een mondelinge dan wel schriftelijke commitment naar de 
stichting gedaan om voor langere periode mee te willen werken. Van hen wordt verwacht dat ze de 
grondslag van de stichting2 volledig kunnen onderschrijven. Voor vrijwilligers geldt dit beide niet per 
definitie. Zij kunnen bijvoorbeeld incidenteel meewerken en nog zoekende zijn aangaande de 
grondslag van de stichting.  
Tot slot, zoals reeds in de inleiding vermeld, heeft de oprichter Vincent Dolfing de geestelijke 
eindverantwoordelijkheid binnen de organisatie. 
 
Bestuurssamenstelling 
Het bestuur wordt vanaf de oprichting gevormd door: 
 
Mevrouw J.P. van der Hoeven - Voorzitter 
Joy van der Hoeven is betrokken geweest bij het proces van oprichting van de stichting en heeft 
Becoming Alive Ministries vanaf het eerste moment 'geboren' zien worden. Als voorzitter is ze belast 
met de voorzittersrol in het bestuur en ten dele met de interne communicatie binnen het bestuur. 
 
De heer V.H. Dolfing - Secretaris/Penningmeester 
Vincent Dolfing is de initiator en oprichter van de stichting. Binnen het bestuur draagt hij zorg voor 
zowel de boekhouding en de financiële rapportages, als voor de externe en ten dele interne 
communicatie. 
 
De heer S.P. D'Agata - Algemeen bestuurslid 
Salvo D'Agata heeft het ontstaan van Becoming Alive Ministries vanaf de zijlijn meegemaakt en hierin 
een monitorfunctie vervuld. Hij zet zijn expertise als zowel bestuurskundige als ondernemer en 
gemeentepionier binnen het bestuur in. 
 

  

 
2  De grondslag zoals vermeld in paragraaf 3.2 van dit beleidsplan en vastgelegd in Artikel 2.B van de 
 oprichtingsakte/statuten.  
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4. Actuele activiteiten en plannen 
 

4.1 Veranderingen door corona 
Zoals iedereen weet zijn door de corona pandemie een hoop dingen veranderd, waarbij zowel 
onmogelijkheden als nieuwe mogelijkheden ontstonden. Ook binnen Becoming Alive hebben we, in 
verschillende fases, onze plannen moeten bijstellen en hebben we ervaren dat het onze 
toekomstvisie heeft aangescherpt en versnelt. Met andere woorden, wat we voor de verre toekomst 
haalbaar achtte, lijkt nu veel meer binnen (hand)bereik te komen. 
 
In het eerste kwartaal van 2020 hebben we onze Becoming Alive Worship avonden, wegens corona, 
stilgelegd. Hoewel we in verschillende periode dit eventueel weer konden oppakken, hebben we 
besloten om onze aandacht en tijd te focussen 1) op andere facetten waarmee we mensen juist 
tijdens de corona-periode kunnen dienen en 2) op de voorbereiding voor na de corona-periode.  
In 2020 heeft dit onder meer geresulteerd in de Becoming Alive Challenge. Hiermee hebben we 
deelnemers, via facebook, 100 dagen lang meegenomen in ‘makkelijke manier’ van Bijbelstudie. Een 
manier die iedereen dagelijks kan toepassen. Naast de Bijbelstudies publiceerde we ook 
bemoedigingsvideo’s gerelateerd aan de Bijbeltekst. 
In het najaar van 2020 zijn we een online groep gestart, die we voorlopig ‘Becoming Alive Alpha 
plus’ noemen (zie hieronder). 
 

4.2 Activiteiten 2021 
Becoming Alive Alpha + 
De Alpha + is in 2020 ontstaan en wordt gevormd door een aantal jongeren, veelal in de 
studentenleeftijd. Het plan was een Alpha-cursus online te houden, voor zoekende studenten, maar 
juist christenen werden hierdoor aangetrokken. Hierom hebben we de inhoud en het doel bij de 
ontstane groep aangesloten. Met deze online ‘community’ komen we elke week bij elkaar. Een maal 
per twee weken behandelen we thema’s om een goed geloofsfundament te leggen. We behandelen 
o.a. onderwerpen uit de Alpha-cursus, Gods stem verstaan, stappen in discipelschap om in je 
bestemming te komen (a.d.h.v. Droom in uitvoering) en leren zowel simpel als diepgaand 
verantwoord Bijbelgebruik aan. In de andere weken wordt een Bijbelstudie gedaan. Met deze groep 
zullen we in ieder geval tot de zomer van 2021 doorgaan, waarna we hopen deze deelnemers in een 
real life community te kunnen opnemen. 
Met het ontstaan van de Alpha +, is er ook een kleine groep van betrokken bidders rondom 
Becoming Alive en deze cursus ontstaan. Wekelijks onderhouden we contact met deze groep. 
 
Visie- en onderwijsontwikkeling 
In het jaar 2021 pakken we door op de visiedag van 2020. Hierbij wordt vormgegeven aan missie, 
visie, cultuurpijlers en kernwaarden. Daarbij zullen we ook kiezen aan welke activiteiten we na de 
coronamaatregelen vorm gaan geven. Deze visieontwikkeling zal gecombineerd worden met het 
ontwikkelen van onderwijs en het vormgeven van onze website. 
 
Opstarten communities (oriëntatiefase) 
Om mensen springlevend in Christus te zien worden, zetten we ons o.a. in voor een gezond 
geloofsfundament, tastbare liefde van God, genezing, herstel & bevrijding, momenten van 
aanbidding en discipelschap. Deze komen samen wanneer we met elkaar optrekken in communities. 
In deze communities3 ontmoeten mensen elkaar, delen vanuit hun eigen (geloofs)leven, ontvangen 
onderwijs, aanbidden samen God en groeien naar geestelijk volwassenheid (/leiderschap). In 2021 

 
3  Met communities zien we kleine groepen in een huiskamersetting voor ons, die regelmatig met elkaar optrekken, waar 

(geloofs)leven met elkaar gedeeld wordt en vormgegeven wordt aan discipelschap. Hoe deze groepen vorm krijgen, 
zullen we gedurende de oriëntatiefase in een apart (intern) visiedocument beschrijven. Voor meer informatie hierover 
kunt u altijd contact met ons opnemen. 
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zullen we kijken hoe we deze communities vorm willen gaan geven en doen we de eerste aanzet tot 
het ontwikkelen van een onderwijstraject voor deze communities. In de tweede helft van 2021 zullen 
we ons actief oriënteren op het starten van een community en indien haalbaar willen we in oktober 
’21 de eerste community starten (met een uitloop naar 2022).  
 
Becoming Alive Family 
Naast het starten van communities willen we iedereen die, op wat voor manier dan ook, betrokken is 
bij Becoming Alive, maandelijks4 uitnodigen voor een gezamenlijke ontmoeting/dag. Hierbij kan 
gedacht worden aan deelnemers, bidders, donateurs en gezinsleden. Op deze manier verwachten we 
een landelijke ‘familie’ te creëren, die we tevens kunnen meenemen in onze missie/visie, kunnen 
toerusten voor de plaats waar ze zelf God mogen dienen en waar zij mogen ontvangen van wat zij in 
onze bediening zaaien. 
 
De nieuwsbrief en het ontwikkelen van een website 
Parralel aan de ontwikkeling van visie en onderwijs, wordt er ook geschreven aan inhoud voor de 
toekomstige website. Het verlangen is om deze uiterlijk eind 2021 online te hebben staan. 
Momenteel brengen we de nieuwsbrief een maal per twee/drie maanden uit, steeds meer met input 
van meerdere teamleden en/of deelnemers. Deze nieuwsbrief is een gecombineerde nieuwsbrief van 
Becoming Alive Ministries en vincentdolfing.nl, waarbij dit jaar steeds meer het accent zal liggen op 
Becoming Alive. Samen met de nieuwe website zal er vorm worden gegeven aan een nieuwe, geheel 
zelfstandige nieuwsbrief, die in de toekomst maandelijks uit zal komen. 
 
Fondsenwerving -  donateurs - partnerschap 
Als stichting zijn we gezegend met een aantal trouwe donateurs en gulle giftgevers. Om hierin voor 
continuïteit te kunnen zorgen en het mogelijk te maken dat onze activiteiten toe kunnen nemen, is 
het nodig een groter aantal donateurs te werven. Tijdens de periode van corona, merken we echter 
dat we veel minder in contact komen met potentieel nieuwe donateurs. Dit vormt, voor deze 
periode, echter geen probleem omdat er ook veranderingen in het uitgave patroon zijn. Vanaf 2022 
zullen we hier weer meer aandacht aan besteden en willen we bij spreekbeurten een gift of 
donateurschap duidelijker onder de aandacht gaan brengen. 
 

4.3 Activiteiten 2022-2024 
Opstarten en vormen van communities 
Na de oriëntatiefase voor het vormgeven van communities, zullen we in deze jaren ons 
onderwijstraject voor de communities blijven ontwikkelen en willen we van één naar drie 
plaatsen/steden groeien. Hierbij zijn er mogelijkheden dat in een plaats meerdere communities 
worden gevormd, zodat we meerdere mensen in kleine groepen een plaats kunnen geven. Al na 
gelang de frequentie en samenstelling van de communities verwachten we in eerste instantie een 
tweejarig onderwijstraject te ontwikkelen voor deze communities.  
 
Onderwijs ontwikkelen 
In eerste instantie zal de prioriteit voor het ontwikkelen van onderwijs liggen bij het onderwijs dat 
nodig is voor de communities. Het is onze intentie dit onderwijs vervolgens ook in een trainingsversie 
om te zetten en vorm te geven aan e-learnings. Vooral door middel van e-learnings hopen we 
mensen te bereiken die we niet via onze communities bereiken en verwachten we hier tevens 
maandelijkse inkomsten uit te kunnen halen.  
 
Becoming Alive Family 
Zie hierboven. 

 
4  Met het opstarten hiervan zal de frequentie waarschijnlijk lager liggen en ook de naam voor deze activiteit is nog in 

‘concept’. 
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Spreekbeurten en onderwijs 
Tot nu toe hebben spreekbeurten plaatsgevonden op persoonlijke titel van de spreker5 (Joy of 
Vincent, zie paragraaf 5.2), waarbij aandacht is gegeven aan Becoming Alive Ministries. De 
verwachting is dat dit tot in 2022 op dezelfde manier zal plaatsvinden en dat bij het lanceren van de 
nieuwe website de spreekbeurten steeds meer vanuit Becoming Alive zullen worden gefaciliteerd.  
Gedurende deze jaren willen we ons vooral focussen op de communities en daarbij/-na op de e-
learnings, maar met het bestaande materiaal kunnen we ook op aanvraag trainingen geven.  
 
Discipelschap, begeleiding, coaching en bevrijdingspastoraat 
Dit zijn vier termen die in een eerder beleidsplan zijn besproken. In het afgelopen jaar hebben we 
gemerkt dat deze ‘vanzelf’ voortkomen uit de activiteiten, waarbij we met mensen optrekken. Onze 
eerste focus zal dan ook liggen bij het vormgeven van deze communities en de ‘Becoming Alive 
Family’, waarbij we discipelschap, begeleiding, coaching en bevrijdingspastoraat organisch laten 
ontstaan en groeien. 
 
Team uitbreiden 
Samen met het oriënteren op deelnemers en het vormgeven aan de communities, zullen we ook 
blijven kijken naar potentiële nieuwe teamleden en/of vrijwilligers. 
 
Parttime dienstverband(en) 
In 2020 zijn we begonnen met het werven van partners die geven aan een specifiek project. Dit 
betreffen partners die Vincent in zijn bediening ondersteunen en het geld van dit project komt ten 
goede van zijn toekomstige salariëring, zoals voorgenomen door het bestuur. Op deze manier wordt 
nu al gewerkt aan een buffer, zodat we als stichting de komende jaren een of twee mensen 
(parttime) in dienst kunnen nemen. De voorbereidingen hiervoor zullen t.z.t. door het bestuur verder 
worden uitgevoerd.  

 
5  Enerzijds omdat deze sprekers voor hun inkomsten afhankelijk zijn van deze spreekbeurten en anderzijds omdat we als 

stichting nog zoekende zijn hoe we sprekers voor de stichting kunnen voorzien van een sprekersvergoeding. 
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5. Financiën 
 

5.1 Financiële administratie 
Met betrekking tot de financiële administratie willen we noemen dat: 

▪ De boekjaren van de stichting lopen van 1 januari t/m 31 december. De enige uitzondering 
hierop is het eerste (verlengde) boekjaar (2019), zoals dit in de statuten is opgenomen. 

▪ De stichting heeft haar eigen bankrekeningen geopend bij de ABN Amro bank, met 
ingangsdatum 31 augustus 2018. 

▪ Voor het ontvangen van donaties/giften gebruikt de stichting Tikkie zakelijk van de ABN 
Amro en heeft zij een overeenkomst met Mollie BV zodat eenmalige giften6 via de website 
plaats kunnen vinden. Voor beide geldt dat dit donateurs/giftgevers de mogelijkheid biedt 
om via iDeal te betalen.  

▪ De penningmeester zal met behulp van 'e-boekhouden.nl' de boekhouding voor de stichting 
verzorgen en de penningmeester zal ook betalingen aan crediteuren voldoen.  

▪ De penningmeester zal voor sommige diensten een professionele financiële 
dienstverlener/accountant in de arm nemen, indien naar eigen inzicht of door het bestuur 
wenselijk wordt geacht en/of dit wettelijk verplicht wordt gesteld. 

▪ De begroting 2021 is deels opgesteld aan de hand van inschattingen rekening houdend met 
de huidige pandemie. Het bestuur behoudt zich het recht de opgestelde begroting 
tussentijds te evalueren en deze desgewenst bij te stellen. 

 

5.2 Inkomsten - Fondsenwerving 
Becoming Alive Ministries is voor de uitvoering van haar werkzaamheden en het bereiken van haar 
doel afhankelijk van donateurs, sponsoring en andere vormen van giften. Hieronder vermelden we 
enkele vormen van inkomsten, waar de stichting zich in de nabije toekomst op wil gaan richten, 
gedetailleerder. 
 
Donateurs en giftgevers 
Als stichting zullen we op zoek blijven naar mensen die de doelstelling van de stichting 
onderschrijven en die dit, als donateur, willen ondersteunen met een gift per jaar, kwartaal of 
maand. Ditzelfde geldt voor mensen die ons willen ondersteunen met een eenmalige gift, de 
giftgevers. We verwachten dat onze ANBI status hierbij een aanmoediging kan zijn, zodat 
donateurs/giftgevers mogelijk de giften kunnen aftrekken van de belasting.  
 
Incassocontract bij de ABN Amro bank of PSP 
Wat betreft het aangaan van een incassocontract bij de ABN Amro constateren we als bestuur dat 
onze middelen momenteel afdoende zijn en we zo de kosten hiervoor niet hoeven te maken. Vanaf 
2021 zullen we de mogelijkheden via Mollie BV (als PSP) uitproberen, zodat we zonder 
incassocontract toch donateursgelden kunnen incasseren. Uiteraard zullen we als bestuur de na- en 
voordelen van het kunnen uitvoering van incasso’s blijven evalueren en zo nodig ons besluit herzien. 
 
Giften vanuit spreekbeurten en onderwijs 
Vincent Dolfing en Joy van der Hoeven zullen bij hun spreekbeurten, trainingen of andere 
onderwijsactiviteiten, binnen de gegeven mogelijkheden, bekendheid geven aan Becoming Alive 
Ministries en vragen of er naast hun persoonlijke vergoeding een donatie voor de stichting mogelijk 
is. Mocht de gemeente, studentenvereniging of een anderszins inhurende partij een gift willen 
geven, zal deze gift volledig ten goede komen van de stichting. 

 
6  En naar verwachting vanaf 2022 ook automatische incasso’s 
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Het voornemen is dat onderwijsactiviteiten (zoals spreekbeurten, trainingen en e-learnings) een 
inkomstenbron voor de stichting gaan vormen, waarmee mede andere activiteiten van de stichting 
kunnen worden bekostigd.  
 
Overige giften 
Deze groep giften betreffen uiteraard alle andere giften die hiervoor niet gespecificeerd zijn. Als 
voorbeeld kan gedacht worden aan giften die gedaan worden door organisaties of kerkelijke 
gemeenten die ons doel willen steunen, die wij ondersteunen of waar wij mee samenwerken.   
 
Website, nieuwsbrieven en social media 
Via onze website (www.becomingalive.nl), nieuwsbrieven en social media willen we het doel en de 
activiteiten van de stichting communiceren. Op deze manier willen we zowel betrokkenheid van 
potentiële deelnemers als een achterban opbouwen. Een effect wat tijd en inzet zal kosten, maar 
zeer zeker bijdraagt aan het stabiliseren van de inkomsten en de betrokkenheid. 
Via de website communiceren we tevens de mogelijkheden voor het geven van giften en is dit online 
mogelijk gemaakt.  
 

5.3 Uitgaven - Beloningen en onkostenvergoedingen 
Alle uitgaven en beloningen moeten direct of indirect in dienst staan van de doelstelling van de 
stichting. 
 
Uitgaven 
De uitgaven van Stichting Becoming Alive Ministries bestaan uit: 

- Kosten administratie (psp-/bankkosten, boekhoudprogramma, eventuele 
accountantskosten); 

- Kosten website (incl. eenmalige ontwikkelingskosten); 
- Directe kosten (t.b.v. activiteiten); 
- Kantoorartikelen; 
- PR & drukwerk; 
- Kosten t.b.v. toerusting team/bestuur en/of ontwikkelen van de stichting 
- Onkostenvergoeding/vacatiegelden bestuur & onkostenvergoeding vrijwilligers; 
- 10% van de ontvangen giften uit spreekbeurten en onderwijs7 zullen ten goede komen aan 

een Nederlandse ANBI stichting die een soortgelijke doelstelling heeft als de doelstelling van 
Becoming Alive Ministries. 

 
Beloningen en onkostenvergoedingen 
Bestuursleden hebben recht op een reis-/onkostenvergoeding waar dit betrekking heeft op de 
bestuurvergaderingen. Tevens hebben zij recht op vacatiegelden, zoals in de statuten van de 
stichting is opgenomen. 
Zoals eerder in paragraaf 3.4 vermeld, worden de werkzaamheden van de stichting uitgevoerd door 
teamleden/vrijwilligers op vrijwillige basis. Uiteraard kunnen zij wel aanspraak maken op een 
onkostenvergoeding voor de kosten die door hen zijn gemaakt voor de activiteiten van de stichting. 
Vergoeding van reiskosten is hierbij alleen mogelijk voor teamleden.8 
 

5.4 Vermogensbeheer, -besteding en uitkering 
Vermogensbeheer en -besteding 
Becoming Alive Ministries is niet gericht op het behalen van financieel gewin. Stichting Becoming 
Alive Ministries houdt daarom niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de 
continuïteit van de voorziene activiteiten. Revenuen uit vermogen worden door het bestuur ingezet 

 
7  Zoals beschreven in paragraaf 4.1. 
8  Zie voor het onderscheid tussen teamleden en vrijwilligers paragraaf 3.4.  
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ter dekking van directe en indirecte kosten van Becoming Alive Ministries. Deze komen daarmee 
hetzij direct hetzij indirect altijd ten goede van de verwezenlijking van de statutaire doelstelling van 
de stichting. Het is het bestuur niet toegestaan met de middelen van Becoming Alive Ministries te 
speculeren, te beleggen of hiermee risicovol te opereren. 
 
Beëindigen stichting 
Bij beëindiging van Stichting Becoming Alive Ministries zal worden gehandeld conform de bepalingen 
uit artikel 12 in de statuten. Hierin staat onder andere vermeld dat een eventueel batig saldo ten 
tijde van ontbinding wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een 
soortgelijk doel als de stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg 
uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijk doel heeft als de stichting. 
 
 

6. Financiële verantwoording, jaarverslag en begroting 
 
De financiële verantwoording alsmede het jaarverslag over het boekjaar 2020, met een positief 
resultaat van € 4.170, is door het bestuur apart opgesteld als ‘Jaarrekening 2020’ en te downloaden 
via de webpagina becomingalive.nl/anbi 
 
In de bijlage vindt u een beknopte begroting voor het jaar 2021, welke door het bestuur tussentijds 
kan worden geëvalueerd en desgewenst kan worden bijgesteld (zie paragraaf 5.1). Voor de begrootte 
kosten van ‘P.R. en communicatie’ en ‘Opleidings-, trainings- en visiekosten’ geven we hier graag een 
korte toelichting voor de gemaakte keuzes: 

o De kosten voor het ontwikkelen van een eigen/nieuwe website zullen niet in één jaar worden 
uitgegeven, maar worden afgeschreven in vijf jaren. Dit verklaart de hoogte van de 
kostenpost ‘P.R. en communicatie’, waaronder o.a. de eerste kosten van de website zijn 
begroot. Daarbij hebben we ook de keuze gemaakt om, waar nodig, extra in deze website te 
investeren wanneer dit extra functionaliteiten voor de toekomst mogelijk maakt.  

o Een tweede keuze die we hebben gemaakt is het investeren in het (door)ontwikkelen van 
onze visie, onderwijs en van teamleden van de stichting. Hiervoor is onder andere geld 
begroot onder ‘Opleidings-, trainings- en visiekosten’. 
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Bijlage 1: Begroting 2021 
 

Inkomsten 
Januari 2021 – December 2021 

 
  Begroting 2021   

Eenmalige giften  € 500   

Donateurs  € 10.130   

 Inkomsten  €     10.630  
   

 

Uitgaven (& reserveringen) 
Januari 2021 – December 2021 

 
  Begroting 2021   

B alive Alpha € 30   

B alive Family € 750  

B alive Communities € 357  

Spreekbeurten ed. € 100   

P.R. en communicatie A, B € 610   

Reis- en/of kilometervergoeding € 800   

Team- en/of bestuurskosten € 100   

Opleidings-, trainings- en visiekosten B € 700   

Uitvoeringskosten € 593   

Giften aan ANBI stichtingen € 10   

 Uitgaven  €     4.050  

Reservering specifieke projecten € 6580  

Uitgaven & reserveringen €     10.630 

 
A Waaronder kosten t.b.v. het ontwikkelen van een eigen (geheel nieuwe) website voor de stichting, waarbij we tevens rekening hebben 

gehouden met functionaliteiten die we in de toekomst verwachten nodig te hebben en het bekostigen van een fotograaf voor foto’s t.b.v. 
de website. 

B Zie voor een toelichting hoofdstuk 6 


