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Beleidsplan Stichting Follow Ministries
2015 - 2016
Gegevens stichting
De Stichting Follow Ministries is opgericht 21 mei 2015. Het adres van Follow Ministries
is:
Johan Frisolaan 71,
3258 AJ Den Bommel
T: 085 273 2710
E: info@followministries.nl
Bestuurlijke constructie
De eindverantwoordelijkheid voor het beleid en het toezicht op de algemene gang van
zaken van de stichting Follow Ministries ligt bij de Raad van Toezicht.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden;
zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte onkosten in de uitoefening van hun
functie als toezichthouder.
De raad van Toezicht van de stichting bestaat op dit moment uit drie leden:
De heer Gert-Jan van der Valk (directeur/bestuurder wooncorporatie Fideswonen),
voorzitter;
De heer Arco Verolme (Owner en CEO Vimoa Financial Solutions), lid;
Mevrouw Natasja Naron (Eigenaar/directeur Gabriël Financiële Bescherming), lid.
Middelen
Het vermogen van de stichting zal onder andere worden gevormd door:
- het stichtingskapitaal
- subsidies, donaties en sponsorgelden
- erfstellingen, legaten en schenkingen
- eventuele andere verkrijgingen en baten
In geen geval zal het nettoresultaat van de stichting ten goede komen aan de leden van
de Raad van Toezicht, bestuursleden, directeuren of werknemers van de stichting, noch
aan andere private personen, met uitzondering van betaling van producten en diensten
die zijn ingezet ten bate van de in de statuten uiteengezette stichtingsdoelstelling en
redelijke vergoedingen van daarvoor gemaakte onkosten.
Omschrijving en werkwijze
De missie van Follow Ministries (ook genoemd: “Follow”) is om in navolging van Jezus,
liefde en compassie te tonen, door de allerarmsten in de wereld te ondersteunen en te
helpen met gezondheidszorg. Kwaliteit en toegankelijkheid zijn hierbij sleutelwoorden.
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Follow doet dit door gerichte ondersteuning te bieden in diverse medische specialismen,
individuele ondersteuning en training van individuele professionals en het geven van
“groei-impulsen” door het zenden van teams.
Met teams van ondermeer medici en verpleegkundigen wordt directe zorg geboden, van
diverse operaties tot tandarts, oog- en KNO-zorg, trainingen en veel meer. Er worden
teams uitgezonden naar moeilijk bereikbare plaatsen en er wordt vooral aansluiting
gezocht bij bestaande ziekenhuizen. Van hulp of wederopbouw tot versterking van
bestaande systemen. Het doel is steeds om vanuit een langdurige samenwerkingsrelatie
en lokale verantwoordelijkheid voort te bouwen. We werken aan structurele
verbetering in de gezondheidszorg in het land, gedragen door de mensen in het land zelf.
Hierbij kan het dus ook gaan om de “secundaire” aspecten zoals gebouwen of
watervoorziening. Veel unieke kansen om Gods liefde te delen zien we in de begeleiding
van de ziekenhuisstaf en in individueel contact met mensen/patiënten. Ook is er
aandacht voor counseling of nazorg, waarin het geestelijke aspect van het mens-zijn ook
ruim de aandacht krijgt. Samenwerking met andere partners,
hulpverleningsorganisaties en kerken is hierbij belangrijk. Follow wil niet alleen maar
goede daden doen en iets brengen naar een land, maar de eigen bevolking steunen en
versterken in het duurzaam werken aan hun eigen situatie. Of anders gezegd: niet alleen
vis brengen of zelfs hengels, maar ook leren vissen.
Missie
Follow, nu nog voornamelijk werkzaam in Mozambique, wil haar werkterrein uitbreiden
naar andere Afrikaanse landen en wellicht in de toekomst naar Oost Europa. De ambitie
is om in 2050 met 25 ziekenhuizen of gezondheidscentra een duurzame
samenwerkingsrelatie te hebben of te zijn gestart.
Follow Ministries draagt hieraan bij door in Nederland bekendheid en vertrouwen op te
bouwen om nieuwe ondersteuning voor het werk van de organisatie te verkrijgen in de
vorm van vrijwilligers, financiële middelen en logistieke ondersteuning.
Globale doelstellingen voor 2015/2016
1. Follow Ministries bekendmaken in Nederland onder een breed publiek via
diverse media, persoonlijke contacten, netwerken en presentaties.
2. Het werven van vrijwilligers voor de projectteams worden uitgezonden, met een
speciale focus op projecten in Afrika.
3. Fondsen werven voor de structurele support van onze relaties in de landen waar
we werken en voor de het creëren van mogelijkheden om projectteams te
kunnen zenden.
Beheer en administratie
Er wordt een administratie bijgehouden waaruit de aard en omvang blijkt van:
- eventueel toegekende onkostenvergoedingen en/of vacatiegelden aan de
afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht;

2

Beleidsplan Follow Ministries; 2015 – 2016
-

de kosten van werving, beheer en andere kosten die worden gemaakt;
de inkomsten en het aangehouden vermogen.

Er zal niet meer vermogen worden aangehouden dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuïteit van de voorziene werkzaamheden. Een uitzondering hierop is het vermogen
dat nodig is om de activiteiten van Follow Ministries te ondersteunen en vermogen
verkregen uit nalatenschappen of schenkingen waarbij is bepaald dat dat vermogen in
stand moet blijven als stamvermogen. De rendementen uit dit vermogen worden wel
aangewend voor het beoogde doel van Follow Ministries.
Vermogen waarbij verwacht wordt dat dit binnen drie jaar wordt besteed, zal altijd in
liquiditeiten belegd blijven. Bij een vermogen waarbij de verwachting is dat dit langer in
stand blijft zal gestreefd worden naar een hoger rendement en wordt daarbij een hoger
risico geaccepteerd. Er wordt echter nooit risicovoller belegd dan past bij een neutraal
profiel.
Verantwoording
Jaarplannen zullen binnen 3 maanden, jaarverslagen en financiële verantwoording
binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar gepubliceerd worden op onze website,
onder de tab “ANBI en verantwoording”. Een boekjaar loopt gelijk met een kalenderjaar;
het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2015.
De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door de Raad van
Toezicht aangewezen registeraccountant (RA), accountant-administratie consulent (AA)
dan wel een andere deskundige in de zin van art. 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze
deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en de Raad van
Toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring.
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