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1. Inleiding
Dit beleidsplan brengt in kaart hoe Separated Unto Jesus Ministries haar doelstellingen bereikt. U
krijgt een beeld van hoe deze organisatie opgebouwd is en hoe haar bestuur de doelstellingen wil
bereiken. Tevens krijgt u inzicht in haar werkwijze voor het werven van fonden.
Het beleidsplan zal jaarlijks worden aangepast indien nodig.

2. Organisatie van de stichting
Visie & Missie
Separated Unto Jesus Ministries is de moederorganisatie van verschillende projecten die d.m.v. haar
visie haar missie wil bereiken.
Visie
“Een generatie mensen te bereiken, waarbij de Grote opdracht vervuld wordt die omschreven is in
Lucas 4 vers 18-19: om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van
hart zijn, aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om
verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Here te prediken.”

Missie
Het cultiveren van een diepe levensstijl van het verblijven in Gods tegenwoordigheid en Hem in zo’n
mate kennen dat het krachtig overstroomd vanuit onze bediening naar de mensen toe. We willen dat
Zijn tegenwoordigheid alles is waartoe Hij ons geroepen heeft.

Doelstelling en werkwijze
De stichting haar doel is om haar visie en missie tot uiting te brengen door de verschillende projecten
die wij organiseren. Met behulp van bestuurders, werknemers en vrijwillige medewerkers worden de
taken die uit deze activiteit voortvloeien uitgevoerd.
-

Straat Evangelisatie
Profetische evangelisatie en een op een persoonlijke evangelisatie die door de aangewezen
personen aangestuurd worden.

-

Gevangenen bezoeken
Gevangenis bezoeken gericht op evangelisatie en bemoediging van ingezetenen.

-

Zendingsreizen
Een combinatie van verschillende evangelisatie activiteiten in het buitenland.
Liefdadigheid aan minderbedeelden hoort hierbij.

-

Kerstfeest voor de straatkinderen
Jaarlijkse kerst evenement waarbij er een kerstfeest op straat wordt georganiseerd.
Voorafgaand aan het feest wordt er een kamp georganiseerd.

Kamp: Een twee daagse evangelische bijeenkomst voor kinderen.
Kerstfeest: Een lopend buffet, springkussens, schminken, muziekoptredens, uitdelen van
kleding en schoenen.
Dit evenement wordt voornamelijk georganiseerd voor de straatkinderen in Kampala.
-

Spreekbeurten
Zowel in Nederland als in het buitenland worden er spreekbeurten gegeven voor kerken,
scholen of andere locaties.

-

Evangelisatie Campagnes
Openlucht samenkomsten in het buitenland.

-

Help Kids Up (kindertehuis)
Help Kids Up Uganda is een project met het doel om straat- en weeskinderen van Uganda te
voorzien in hun lichamelijke en geestelijke behoefte. Zij streeft ernaar deze kinderen en hun
omgeving te helpen. Het herstellen en versterken van de families valt ook hieronder.
Help Kids Up is door de Ugandese Overheid erkend. Zij wordt gestuurd door werknemers en
vrijwilligers die in Uganda verblijven.
Kinderen worden in het tehuis opgevangen en begeleid naar een hoop volle toekomst. Ze
worden in hun dagelijkse behoefte en krijgen onderwijs. Ook worden ze geestelijk begeleid
naar volwassenheid. In hun vrije tijd kunnen zij sporten en hun talenten naar een hoger
niveau ontwikkelen.

3. Fondsenwerving
Met onze fondsenwerving acties willen wij ons doelen bereiken. Onze projecten zijn afhankelijk van
het verkregen budget en beschikbare medewerkers die ingezet kunnen worden voor de uitvoering
daarvan.
De volgende acties zijn we van plan om in de toekomst uit te voeren:
-

Het in ontvangst nemen van donaties verkregen door oproepen in de nieuwsbrieven,
facebookberichten en website formulieren.
Collecte ontvangst bij spreekbeurten.
Verkoop van producten.
Fondswervingsactie.

4. Vermogensbeheer
De inkomstenbron van de stichting zijn haar ontvangen donaties. Het bestuur beheerd de inkomsten
en stelt de budgetten vast onder leiding van de penningmeester.
Gezien de stichting pas opgestart is en nog geen feitelijk vermogen beschikt, zal er d.m.v. een
begroting een overzicht worden weergegeven van het budget van 2020.

BEGROTING - SUJM 2020
Project:
Kosten SUJM
Fondsenwerving
Kinderhuis
Kerstfeest
Campagnes
Totalen
* Uitgaven 2019

2019
29.303,14
10.901,19
3.000,00
43.204,33

2020
495,00
500,00
29.500,00
11.000,00
3.000,00
44.495,00

Omschrijving
Bankkosten, administratiekosten, reiskosten en overige
Flyers, kraampje huren en website.
Schoolkosten, kostgeld, zorg en huur.
Benodigdheden voor een feest van 1000 straatkinderen.
Reiskosten, buffet voor bezoekers en podiumkosten.

