
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beleidsplan 2019-2021 



1. Zakelijke Gegevens 
 

Naam:    Stichting Bryan Haboldt Ministries 
RSIN:    859717987 
Adres:   Nieuweweg 35, 1784 PH, Den Helder 
Email:   info@bryanhaboldt.com 
Website:  www.bryanhaboldt.com  
KvK-nummer:  73941050 
 
2. Doelstelling 
 
De stichting heeft als doel: het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus vanuit de 
Bijbel voor iedereen die zij in staat is te bereiken met de daarvoor beschikbare middelen en 
anderen aan te moedigen om hetzelfde te doen. 
 
3. Verwezenlijking 
 
De stichting streeft dit doel te verwezenlijken door: 

- het prediken van het Woord van God; 
- het organiseren van bijeenkomsten; 
- het publiceren van media; 
- het uitgeven van materialen; 
- het toerusten van anderen; 
- het praktisch helpen van degenen die in nood zijn; 
- het samenwerken met de kerk van Jezus Christus en met allen die bereid zijn om ons doel 

te verwezenlijken; 
- en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

 
De stichting beoogt het algemeen nut. 
 
4. Bestuur: bestuursleden en beloningsbeleid 
 
Het bestuur van de stichting bestaat uit: 
Voorzitter:    Wim Haboldt  
Penningmeester:   Matthijs Bais 
Secretaris:    Arnold Kramer 
Algemeen Bestuurder: Stefan Kiefte 
Directeur-Bestuurder:  Bryan Haboldt 
 
Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben 
gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders, met uitzondering van de directeur-
bestuurder, ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Een directeur-bestuurder 
ontvangt voor zijn werkzaamheden een beloning die wordt vastgesteld door het bestuur met 
algemene stemmen. 
 
 



 
5. Vermogen: werving, besteding, beschikking 
 
Stichting Bryan Haboldt Ministries heeft geen winstoogmerk en tot het doel behoort niet het 
doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van de organen van de 
stichting. 
 
Het werven van het vermogen van de stichting bestaat uit: 
- donaties, giften en collecten; 
- schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen. Erfstellingen mogen alleen onder het 
voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. 
- subsidies en bijdragen; 
- opbrengsten voorgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten; 
- ontvangsten vanuit de door de stichting uitgegeven materialen; 
- revenuen van het vermogen; en 
- eventuele andere baten. 
 
De binnenkomende gelden zullen worden besteed om personen en middelen te ondersteunen die 
activiteiten uitvoeren die in lijn zijn met de doelstelling van de stichting. 
 
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. Activiteiten voor 2019-2021 

 
Activiteiten Beschrijving 

Spreekbeurten Spreekbeurten in kerken, jeugd samenkomsten, evenementen en 
scholen. 

Video Overdenkingen Dit zijn 5-7 minuten video’s met een simpele overdenking vanuit de 
Bijbel die gemakkelijk gedeeld kan worden via sociale media. 

Audio Podcast Dit zijn 20-25 minuten audio preken die verspreid worden door 
verschillende podcast platformen. 

Zendingsreizen Een reis naar een gebied waar het evangelie minder bekend is om 
daar het goede nieuws over Jezus te delen door te spreken in kerken, 
evenementen te organiseren, en mensen praktisch te helpen. 

Jeugd Evangelisatie 
Campagne: Changed 

Dit zijn jeugd evenementen. De insteek van het programma is dat er 
heel simpel, maar duidelijk de boodschap van het evangelie van 
Jezus verkondigd wordt. Er zullen elementen zijn als: 
- Getuigenissen 
- Muziek 
- Prediking 
- Persoonlijke interactie 

Nieuwsbrief Een update over verschillende ontwikkelingen 
Internet Evangelisatie Doormiddel van een website en sociale media (Facebook, 

Instagram, YouTube) mensen bereiken met het goede nieuws en op 



de hoogte houden van de verschillende ontwikkelingen met 
betrekking tot de stichting.  

Achterban Opbouwen en onderhouden van een netwerk van mensen die 
ondersteund het doel van de stichting willen bijdragen 

 
 
7. Publicatieplicht 
 
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van het publiceren op de website. Het 
is te vinden op www.bryanhaboldt.com.  
 

 

 


