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1. Inleiding
In dit beleidsplan legt het bestuur van de stichting Zin Mission het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is
vastgesteld door het bestuur. Het beleidsplan zal jaarlijks worden aangepast indien nodig.
Het bestuur geeft met dit beleidsplan een beeld van wie zij zijn, wat zij willen bereiken en hoe zij dat
willen doen.
2. Ontstaan van de stichting
2.1 Achtergrond van de initiatiefnemer
Initiatiefnemer van Zin Mission is Eddy Boevink, een maatschappelijke ondernemer.
Na vijftien jaar verslaving, heeft hij samen met God gekozen voor het leven, dit is nu vierentwintig jaar
geleden.

Een aantal projecten staan op zijn naam, professionele bedrijven, waarin mensen aan de rafelkant van
de samenleving de gelegenheid wordt geboden voor een succesvolle terugkeer op de arbeidsmarkt.
Ook is Eddy een veel gevraagd spreker en geeft hij voorlichting over onderwerpen die gaan over
verslaving en het maken van keuzes voor leven.
Eddy kiest ervoor om te werken vanuit christelijke identiteit en mensen in nood te ondersteunen,
coachen en hulp bieden.
Door afwezigheid van een boekwinkel met christelijke identiteit in Amersfoort, is Eddy met zijn
aansluitende ervaring en opleidingen, van start gegaan.
2.2 Roeping
We zijn geroepen om iedereen het Evangelie te vertellen (Spreuken 24:11-12)
We zijn geroepen om erop uit te gaan om discipelen te maken (Mattheus 28:19).
We zijn geroepen om mensen te helpen (Mattheus 25:31-40)
We zijn geroepen om mensen te laten zien dat ze geliefd zijn (Psalm 8)
We zijn geroepen om rechtvaardigheid te brengen (Micha 6:8)
Stichting Zin Mission wil hier praktisch handen en voeten aan geven met haar hulp en projecten
3. Strategie
3.1 Doelstelling van de stichting
De doelstelling van stichting Zin Mission is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt:
1. De stichting heeft ten doel: het bevorderen van het welzijn van kwetsbare en/of hulpbehoevende
mensen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
-het (doen) organiseren, ondersteunen en ontplooien van activiteiten, projecten en evenementen op
sociaal maatschappelijk vlak;
-het verlenen van ondersteuning aan onder andere verslaafden en wezen, weduwen;
-het opzetten, aanbieden en/of bemiddelen van en bij leerwerktrajecten/bedrijven; samen te werken
met andere organisaties;
-het uitgeven en verspreiden van boeken en/of andere materialen.
Bij de verwezenlijking van het doel handelt de stichting vanuit het gedachtegoed van het christelijk
geloof.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst. Het is de stichting wel toegestaan commerciële
activiteiten te verrichten, mits deze activiteiten worden verricht ter bevordering van het doel van de
stichting.
4. Beleid
4.1 Werkzaamheden van de stichting
Stichting Zin Mission tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door:
a. het exploiteren van een verantwoorde boek- muziek- en cadeauwinkel (vanuit christelijke identiteit).
b. het uitgeven en verspreiden van ondersteunende en opbouwende boeken en andere materialen.
c. het exploiteren van een horecavoorziening met verantwoorde producten, zoals eerlijke koffie, thee en
iets lekkers.
d. het organiseren en/of participeren bij optredens van (christelijke) artiesten, auteurs en diverse
sprekers.
e. een leerwerkbedrijf te zijn voor mensen aan de zelfkant van onze samenleving.
f. een kennis / expertisecentrum (bureaufunctie) waar mensen naar binnen kunnen lopen met
levensvragen.
g. het weggeven van (hulp)goederen aan verslaafden, wezen en weduwen (armlastige gezinnen).
h. samenwerkingen met andere organisaties met gelijkvormige doelstellingen.

4.2 Werving van gelden
De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende
wervingsactiviteiten: sponsoring, collecten, donaties, giften, subsidies, bijdragen aan activiteiten,
fondsenwerving. De contacten met donateurs en organisaties worden actief onderhouden door het
publiceren van nieuwsbrieven en het inzetten van social media.
4.3 Het beheer en de besteding van vermogen.
De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de
stichting. De stichting beheert bankrekeningnummer: NL81 BUNQ 2036060617.
De stichting werkt met een jaarbegroting die door het bestuur vooraf goedgekeurd moet worden.
Binnen deze goedgekeurde begroting is het bestuur zelfstandig bevoegd om de gelden te beheren.
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de
voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. Bij opheffing van de
stichting zal het batig saldo worden besteed aan een doel dat in overleg met het bestuur na schriftelijke
toestemming van de raad van toezicht zal worden bepaald. Dit betreft in elk geval een ANBI met een
soortgelijke doelstelling als stichting Zin Mission.
4.4 Bestedingsbeleid
De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de volgende projecten:
▪ het exploiteren van een boekwinkel en ontmoetingsplek als leerwerkbedrijf in de binnenstad van
Amersfoort.
▪ het uitgeven en verspreiden van ondersteunende en opbouwende boeken en andere materialen.
▪ het weggeven van hulpgoederen aan verslaafden, wezen en weduwen (armlastige gezinnen).
▪ het bekostigen van sprekers, auteurs en artiesten met een boodschap
4.5 Beschikken over het vermogen van de instelling
Op grond van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheden heeft geen enkele
(rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele
(rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen.
5. Overige
5.1 Beloningsbeleid
De leden van het bestuur van stichting Zin Mission ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij kunnen alleen een onkostenvergoeding krijgen voor de onkosten die zij redelijkerwijs hebben
gemaakt in de uitoefening van hun functie.
5.2 Administratieve organisatie
Stichting Zin Mission is als ANBI stichting verplicht een administratie te voeren. Hieruit blijkt welke
bedragen er per bestuurder aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan
het werven van geld en het beheer van het vermogen van de stichting. Dit geldt ook voor alle andere
kosten. Daarnaast blijkt uit de administratie wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen
van de stichting is.
Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot en met 31 december van een jaar) worden
door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken over het betreffende
boekjaar opgesteld. Het bestuur stelt de jaarstukken vast.
5.3 Publicatieplicht
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van publicatie op de website:
www.zinmission.nl
5.4 Cultuurwaarden
Zin Mission staat voor, mensen toerusten, verbinden, ontwikkelen en toebedelen vanuit christelijke
identiteit.

6. Organisatiestructuur
6.1 Algehele leiding
Het werk van stichting Zin Mission wordt geleid door een projectleider. Samen met een enthousiast
team van vrijwilligers zetten het bestuur en de projectleider zich in voor de verschillende activiteiten. De
projectleider is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten die de stichting ontplooit.
6.2 Bestuur
Voorzitter: Wijnand van den Bosch
Penningmeester: Corina de Jong
Secretaris: Patrick Eversen
Bestuurslid: Dick Beemster
Bestuurslid: Anthon Geersing
6.3 Comité van aanbeveling
Het comité van aanbeveling heeft tot taak om het werk van stichting Zin Mission mede bekend te maken
en te ondersteunen.
Het comité van aanbeveling is in oprichting
6.4 Vrijwilligers
In de opstartfase zal het werk van stichting Zin mission uitsluitend werken met vrijwilligers. Wel is men
voornemens de projectleider een deels betaalde functie te laten worden.
7. Jaarplan 2020-2021
De stichting heeft het volgende actieplan voor 2020:
▪ Aankopen en exploiteren van een winkel als leerwerkbedrijf in Amersfoort
▪ Actieve fondsenwerving via erkend bureau
▪ Oriëntatie en verder ontwikkelen van het gebruik van social media, de website, blogs en vlogs
▪ Werven van vrijwilligers om te helpen bij de activiteiten
▪ Communicatie naar achterban via nieuws op website en/of nieuwsbrief
▪ Aanvraag ANBI status
▪ Comité van aanbeveling samenstellen
▪ Projectleider (financieel) kunnen aanstellen
▪ Stadsbijbels aanschaffen en gratis uitdelen

