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Beleidsplan  
Immanuel Ministries                       
 
Inleiding: 

Immanuel Ministries is een stichting die is 2001 is opgericht door Frans en 
Carly Alkema. Na hun roeping voor zending in Zuid-Afrika hebben ze deze 

stichting opgericht om inkomsten te werven voor het werk wat zij, en 
inmiddels ook anderen, mogen doen onder de kansarmen in Zuid-Afrika.  

 
 

1. Strategie 
 
1.1 Kernprincipes van de stichting 

 
1.1.1 Statutaire doelstelling: 

De bevolking van het gebied in Zuid-Afrika waar de stichting 

werkzaam is, op dit moment Knysna en omstreken, geestelijk en 
praktisch bereiken met het verlossende evangelie van Jezus Christus 

en ze te laten aansluiten bij een lokale kerk. 
 

1.1.2 Afwezigheid van winstoogmerk: 
Immanuel Ministries is een stichting zonder winstoogmerk. Alle 

gelden welke binnen komen via giften worden zorgvuldig uitgegeven 
in lijn met de doelstelling van de stichting. Er wordt geen geld 

geïnvesteerd met het doel winst te maken. 
 

1.1.3 Bestemming Liquidatiesaldo: 
Bij een eventuele liquidatie van de stichting gaat de opbrengst van 

het vermogen, na aftrek van kosten, naar een nader te bepalen 
stichting of stichtingen. Deze stichting of stichtingen moet een 

Christelijke identiteit hebben en werken onder de kansarmen in de 

samenleving van Zuid-Afrika. Het bestuur in Nederland zal naar 
aanleiding van bovenstaande criteria bij liquidatie bepalen aan welke 

stichting of stichtingen het liquidatiesaldo wordt over gemaakt. 
 

1.2 Missie: 
Immanuel Ministries wil de liefde van Jezus laten zien in woord en 

daad aan de inwoners van Zuid-Afrika. We doen dit door de 
inwoners van de achterstandswijken van Knysna en omstreken te 

vertellen van het verlossende werk van Jezus Christus. Verder 
begeleiden we door de leefregels die God in de Bijbel geeft, de 

inwoners van de achterstandswijken van Knysna naar een hoopvolle 
toekomst, zowel in geestelijke als praktische zin.  
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1.3 Werkzaamheden 

De werkzaamheden van Immanuel Ministries bestaan onder andere 
uit verstrekken van voedsel op 4 plaatsen in Knysna, kleding en 

schoenen uitreiking, kinder- en jeugdwerk, kerkondersteuning, 

onderwijs preken in veel kerken, evangelisatie, gevangeniswerk, 
pastorale counseling, Bijbels onderwijs, Bijbels verstrekking en 

voorlichting geven over onderwerpen van uiteenlopende aard. Voor 
meer inhoudelijke informatie betreffende de activiteiten verwijzen 

wij u naar de website http://www.immanuelministries.nl/ 
 

 

 

2. Beleid 
2.1 Te verrichten werkzaamheden 

Naast de werkzaamheden die nu worden verricht zijn er plannen 
voor de toekomst.  

 Uitbreiding van het Multi Functioneel Centrum in Oupad. 
 Bouw van een derde gebouw in een arme wijk in Knysna. 

 Uitbreiding Bijbelschool, evangelisatiewerk en Bijbelstudies. 

 Uitbreiding van het Gezins Sponsor Plan. 
 Uitbreiding van Jeugd en kinderclubs in andere wijken. 

 
 

2.2 Werving van gelden 
 Er wordt voor de stichting geld geworven door middel van  

 gerichte deur aan deur actie, de zogenaamde koekverkoop.  
 Collectes in kerken 

 Fondsenwerving tijdens presentaties 
 Eenmalige en periodieke machtigingen van individuen  

 Diverse andere promotionele activiteiten 
 

2.3 Beschikken over het vermogen  
 

2.3.1 De taakverdeling binnen het bestuur in Nederland: 

   T. Joustra - Van Kaarbergen, voorzitter 
H. Kooistra, penningmeester 

H. Bos – Feenstra, Secretaris 
 

2.3.2 Wijze waarop over het vermogen wordt beschikt 
Penningmeester H. Kooistra zorgt één keer per maand dat alle 

gelden welke op de bankrekening van Immanuel Ministries in 
Nederland binnenkomen worden overgemaakt op de bankrekening 

van Immanuel Ministries in Zuid-Afrika.  
 

2.3.3 Uitvoering en toezicht over het vermogen 
F. Alkema boekt verdeeld in Zuid-Afrika het geld in de daarvoor 

bestemde posten. Deze boekhouding wordt gecontroleerd door 

http://www.immanuelministries.nl/


 3 

Marlize Schoeman, registeraccountant van LEASK & partners uit 

George, Zuid-Afrika. Haar bevindingen kunt u vinden in het 
financiële jaarverslag  Financieel Jaarverslag.  

Deze accountant stuurt de boekhouding, volgens wettelijke 

voorschriften, ter controle naar de betreffende regeringsinstantie in 
Pretoria. Deze regeringinstantie houdt toezicht op de Non-Profit 

Organisaties in Zuid-Afrika. De naam en het adres van de 
regeringsinstanties: Department Social Development, Chief 

Directorate non profit organizations, HSRC Building, 134 Pretorius 
street, Pretoria. 

Het boekjaar loopt van 1 mei t/m 30 april. 
De jaarrekening uit Zuid-Afrika, opgesteld door de 

registeraccountant en goedgekeurd door de regeringsinstantie van 
Zuid-Afrika wordt door H. Kooistra, penningmeester van de stichting 

in Nederland gecontroleerd en vergeleken met de gelden welke hij 
maandelijks naar de Bankrekening van Immanuel Ministries in Zuid-

Afrika overmaakt. Hij doet hier jaarlijks verslag van tijdens een 
vergadering van het stichtingsbestuur. 

 

 
2.4 Vermogen van de instelling 

 
2.4.1 uitkeringenbeleid 

Alle gelden welke vanuit Nederland en andere landen worden 
overgemaakt worden geboekt op diverse posten binnen de 

boekhouding. Een aantal giften wordt specifiek voor een doel 
gegeven. Voorbeelden hiervan zijn voedsel, kinder- en jeugdwerk, 

Bijbelverstrekking. Dit geld wordt één op één naar de betreffende 
post in de boekhouding geboekt. Het geld wat zonder specifiek doel 

wordt gegeven wordt verdeeld onder de diverse posten, waar nodig. 
Er wordt geen loon uitbetaald omdat alle medewerkers van 

Immanuel Ministries voor hun eigen inkomen moeten zorgen. Zij 
doen dit door een achterban op te bouwen die hen ondersteund.  

 

2.4.2 Cijfermatig overzicht 
Voor een cijfermatig overzicht van de uitkeringen conform de 

doelstelling verwijzen wij u naar de financiele verantwoording 

 

 

3. Beheer 
 

3.1 Vermogen van de instelling 
 

3.1.1 Balans + toelichting vermogensopbouw 
Hierbij verwijzen we naar de   

3.1.2 Beschrijving wijze van vermogensbeheer 
Hierbij verwijzen wij u naar 2.2.3  financiele verantwoording 

http://www.immanuelministries.nl/files/Immanuel%20ANBI%202013%202014%20-%20x.pdf
http://www.immanuelministries.nl/files/Immanuel%20ANBI%202013%202014%20-%20x.pdf
http://www.immanuelministries.nl/files/Immanuel%20ANBI%25
http://www.immanuelministries.nl/files/Immanuel%20ANBI%202013%202014%20-%20x.pdf
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3.2 Kostenstructuur van de instelling financiele verantwoording 
 

3.3 Beloning beleidsbepalers 

De beleidsbepalers krijgen geen loon uit de stichting. Zij voorzien, 
net als andere medewerkers van de stichting, in hun eigen 

onderhoud door een achterban te creëren die hun financieel 
ondersteunt.   

 
3.4 Beschrijving administratieve organisatie 

Hierbij verwijzen wij naar de punten 2.3.2, 2.3.3 en 2.4.1 
 

Overige zaken welke van belang zijn voor Anbi: 
Naam:  Immanuel Ministries 

RSIN Nummer: 814626348 
KVK nummer: 01094635 

 
Contactgegevens: 

Nederland:  Tjitske Joustra 

   Email: j.a.joustra@kpnplanet.nl 
   Tel.:058-2561595 

 
Zuid-Afrika:  Frans en Carly Alkema 

   Email: carlyalkema@gmail.com 
   Tel: 0027-44-3823220 
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