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Algemeen beleid 

1. Het werk dat de stichting doet 

De algemene doelen die de stichting beoogt, zijn beschreven in de statuten. Hierin is ook het totale 
palet aan werkzaamheden benoemd dat de stichting wil inzetten om deze doelen te bereiken. 
Tezamen met de achterliggende visie, vormen zij de scope van de stichting: 

1.1 Statutair beschreven algemene doelen 

a. God te dienen door te luisteren naar en in te stemmen met zijn erfenis voor (mensen in) Nederland, 
Europa en de rest van de wereld. 

b. Gelovigen, persoonlijk en als gemeenschap, te helpen bij het ontdekken, omarmen en laten groeien 
van Gods erfenis. 

c. Niet-gelovigen helpen te ontdekken wat de rijke luister van Gods erfenis is voor hen die geloven, 
zodat zij God hierin leren kennen en zij, na zijn zoon Jezus Christus als hun verlosser te hebben 
erkend, kunnen delen in deze erfenis. 

d. God de eer en de glorie te geven van alles wat voortkomt uit zijn erfenis. 
e. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 

houden of daartoe bevorderlijk zijn. 

Onder Gods erfenis wordt hier verstaan: al het goede dat God in zijn genade voor ons beschikbaar 
heeft gesteld, door zijn zoon Jezus Christus en tot eer en glorie van God hemzelf. Het ontdekken en 
omarmen van Gods erfenis en zijn wil hieromtrent leidt tot herstel. In essentie is de stichting dus een 
internationale en interkerkelijke christelijke bediening, met focus op het ontsluiten van al het goede 
van God voor hen die willen geloven, gericht op herstel in de breedste zin van het woord. 

1.2 Statutair beschreven palet aan werkzaamheden 

• het (doen) organiseren van evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten gericht op en 
voortvloeiend uit het aanbidden van en het luisteren naar God; 

• het (doen) bevorderen van de christelijke geestelijke gemeenschap; 
• het (doen) bidden met en voor mensen; 
• het (doen) geven van pastorale (na-)zorg en coaching; 
• het (doen) organiseren van samenkomsten en conferenties; 
• het (doen) organiseren en begeleiden van retraites en gebedsreizen; 
• het (doen) geven van bijbels onderwijs en trainingen; 
• het leggen en onderhouden van internationale contacten; 
• het (doen) opzetten, vergroten en versterken van nationale en internationale teams en netwerken; 
• het (doen) uitbrengen van nieuwsbrieven, boeken, audio/video-materiaal en overige media; 
• zowel nationaal als internationaal al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van 

haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is. 

1.3 Achterliggende visie (-elementen) 

Kernwaarden Hoger doel Gewaagd doel Kernkwaliteiten

Wij geloven dat Gods 
woord waarheid is. Wij 
geloven dat Jezus de weg 
is. En wij geloven dat de 
Heilige Geest ons, via 
Jezus, terug naar God 
leidt. Wij leven in de 
overtuiging dat God elke 
dag tot ons spreekt en ons 
wil herstellen naar hoe Hij 
ons gemaakt heeft. Vrij 
van de wereldse erfenis en 
vol van zijn erfenis. 
Krachtig en stralend. 
Individueel en als 
gemeenschap.

Ons hoger doel is om 
anderen te helpen Gods 
erfenis te ontvangen. 
Zodat zij kunnen groeien 
naar herstel, kunnen 
groeien in eenheid in 
Christus en kunnen 
groeien als licht in de 
wereld. Zodat Gods 
grootheid zichtbaar wordt 
en Hij de eer ontvangt.

Ons gewaagd doel is Gods 
betrokkenheid, liefde en 
kracht te laten zien aan 
allen die (willen) geloven. 
Wij strekken ons hierbij uit 
naar tekenen en wonderen 
ter bevestiging van Gods 
woord. Het is ons 
verlangen levens te zien 
veranderen door God.

Onze kernkwaliteit is om 
samen met anderen naar 
God te luisteren, voor zijn 
persoonlijke woord voor 
hen. Maar ook om ze 
daarna te helpen om met 
gebed hierop te 
antwoorden, en zo nieuwe 
zegeningen van God te 
kunnen ontvangen. Ons 
onderwijs is hier 
ondersteunend aan.



1.4 Huidige focus 

Binnen bovenstaande scope, is de stichting met haar activiteiten volgend in de focus die God haar 
geeft voor het seizoen waarin zij zich bevindt. Zoals ook statutair staat beschreven: de activiteiten 
vloeien voort uit het aanbidden van en luisteren naar God. 

De huidige focus ligt op: 
• Kerken helpen bij het creëren van een veilige omgeving voor het bewegen in profetie 
• Bekrachtigen van kerk- en bedieningsleiders door korte trajecten van persoonlijke profetische 

bediening 
• Meeluisteren voor profetische woorden voor de kerk 
• Begeleiden van een selecte groep mensen in het omarmen en uitleven van hun profetische roeping 
• Geven van lezingen en trainingen bij kerken, kerkgroepen en conferenties 
• Schrijven en uitgeven van boeken. 

2. De manier waarop de stichting geld werft 

De stichting heeft vanuit de KvK, naast het kenmerk ‘Religieuze organisatie’, ook het kenmerk 
‘Steunfonds’ meegekregen. Hierdoor is fondswerving onder breed publiek mogelijk.  

De stichting heeft een algemene oproep voor giften op de website: 
https://www.godsinheritance.com/nl/geef/ 

Middels nieuwsbrieven en facebook wordt de achterban (familie, vrienden, betrokkenen, 
geïnteresseerden) benaderd om te investeren in projecten van de bediening. 

De oprichters van de stichting hebben ervoor gekozen om de royalties van het boek dat ze op 
persoonlijke titel geschreven hebben, aan het vermogen van de stichting toe te voegen. 

Vanuit de stichting wordt dit boek in afgepaste hoeveelheden ingekocht bij de uitgeverij, voor verkoop 
op bijeenkomsten waar de stichting actief is, en op bijeenkomsten van derden. De winst komst ten 
goede aan de stichting. De stichting valt onder de kleine ondernemingsregeling waardoor voor deze 
activiteit geen belasting verschuldigd is. 

De stichting heeft een incassocontract bij de bank. Met dit incassocontract wordt via 
machtigingskaarten giften ingezameld op bijeenkomsten waar de stichting actief is. 

3. Het beheer van het vermogen van de stichting 

Het beheer van het vermogen van de stichting is onderdeel van de financiën welke worden uitgevoerd 
door, of onder de verantwoordelijkheid van, de penningmeester die zitting heeft in het bestuur. 

4. De besteding van het vermogen van de stichting 

Het besteden van het vermogen vindt plaats door het kernteam (medewerkers en/of bestuursleden 
die belast zijn met dagelijkse activiteiten voor de stichting). Bestedingen vinden altijd plaats met 
verantwoording aan het bestuur achteraf, door middel van de jaarrekening. 

Het kernteam kan niet over het vermogen beschikken als zijnde haar eigen vermogen. Waar het 
bestuur achteraf besluit om reeds gedane bestedingen af te wijzen, daar zullen de leden van het 
kernteam het vermogen van de stichting vanuit eigen vermogen weer aanvullen.  

Beloningsbeleid 

Vanuit de stichting wordt niemand persoonlijk materieel beloond. Indien van toepassing worden wel 
onkosten vergoed aan bestuursleden of vrijwilligers. 

Kanttekening 

Er dient te worden opgemerkt dat de keuze voor doelstellingen en beleid, evenals de keuze voor 
activiteiten en voor fondswerving en -besteding, tot stand komt in gebed. De stichting volgt hiermee haar 
statuten: “God te dienen door te luisteren naar en in te stemmen met zijn erfenis”. Haar activiteiten zijn 
daarom ook “Activiteiten voortvloeiend uit het luisteren naar God”. Dit maakt dat plannen regelmatig pas 
laat tot stand komen of helder worden en dat keuzes niet altijd gebruikelijk of vooraf vast te leggen zijn. 
Er is daarom slechts beperkt sturingsdocumentatie aanwezig. 

https://www.godsinheritance.com/nl/geef/

