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1. Introductie
You’re the Flame ministries is opgericht door de twee broers Wander en Martial Ipema. Zij zijn
opgegroeid in een christelijk gezin in Ermelo. In 2017 zijn ze gestart met het eens per maand
organiseren van samenkomsten om hun christelijk geloof uit te dragen.
Vanaf begin 2020 is de frequentie van samenkomsten van maandelijks naar wekelijks verhoogd.
Hiermee zijn er meer mensen bij de stichting betrokken geraakt en ook zien toename in het aantal
bezoekers van de samenkomsten.
Deze ontwikkelingen stimuleerde de broers om van deze bediening een stichting te maken. De
oprichting van stichting is geschied op 23 April 2020 bij Notaris Van Dijk De Jongh met instemming
van het gehele bestuur.
Met het oprichten van de stichting en het functioneren hiervan, zijn wij van mening dat wij voldoen
aan de door de ANBI gestelde voorwaarden. Onze stichting zou dan ook graag de ANBI status
ontvangen door deze aanvraag.
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2.Missie, visie, doelstelling en strategie
2.1 Missie
De missie van de stichting luid:
“De wereld laten weten dat er een levende God is en gelovigen leren om impact te hebben in hun
dagelijks leven.”

2.2 Visie
De visie van de stichting is gebaseerd op drie pijlers uit de Bijbeltekst Handelingen 1:8.
1: Receive the Flame
Als stichting willen we een plek creëren waar mensen ongeacht hun achtergrond welkom zijn en
waar ze geïnspireerd kunnen worden om op een gezonde manier te leven.
2: Be the Flame
Als stichting willen we mensen helpen met het ontwikkelen van een levensstijl die liefhebbend is
zoals de Bijbel dit voorschrijft.
3: Spread the Flame
We hopen dat we dat de bezoekers van onze samenkomsten inspireren om met een Bijbelse
levensstijl impact te hebben op hun omgeving.

2.3 Doelstelling
Het doel van de stichting is het onderwijzen en het uitleven van het christelijk geloof. Wij willen
anderen trainen om dit ook te doen om op deze manier het Koninkrijk van God werkelijkheid te
maken op aarde.

2.4 Strategie
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. Het Woord van God te spreken en onderwijzen.
b. Mensen te trainen om te leven volgens de principes uit de Bijbel.
c. Het ondersteunen van andere kerken en stichtingen.
d. Te onderwijzen in het christelijk geloof.
g. Het organiseren van christelijke evenementen, activiteiten en/of
bijeenkomsten.
i. Samen te werken met diverse relevante organisaties en instellingen.
J. Mensen te helpen met het uitleven van de Bijbelse principes.
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3.Huidige situatie
Op dit moment onderneemt het bestuur de volgende maatregelen om de stichting gezond te
besturen:
-

Het bestuur komt maandelijks bijeen in deze opstart fase van de stichting.
Een organisatie document word gebruikt om afspraken te documenteren en na te komen.
Er wordt een overzichtelijke boekhouding bijgehouden met onze baten en lasten. De
financiële staat van de stichting wordt periodiek gedeeld tijdens onze samenkomsten
Samenkomsten zijn om de twee weken waarbij gemiddeld 30 mensen aanwezig zijn.
Bijbelstudie bijeenkomsten zijn om de twee weken waarbij gemiddeld 20 mensen aanwezig
zijn,
De activiteiten van de stichting dienen voor minstens 90% het algemeen belang.

Door Covid-19 hebben diverse bijbel studie dagen en andere activiteiten geen doorgang kunnen
vinden in 2020. Wij hopen deze activiteiten alsnog in te kunnen plannen in 2021.
Per 1 Nov 2020 huurt de stichting een kantoor ruimte. Tevens wordt dit gebruikt als adres voor de
stichting.

3.1 Waar we nu staan en hoe we hier zijn gekomen
Vanaf de start van de stichting in 2020 zijn de activiteiten gestaagd toegenomen. We zijn begonnen
met een samenkomst eens in de 3 maanden met gemiddeld 10 bezoekers. Dit is in 2020 van 1x per
maand naar de huidige wekelijkse samenkomsten.

3.2 Activiteiten van de stichting
Op dit moment voert de stichting de volgende activiteiten uit:
-

C.a. 2x per maand samenkomsten in zalencentrum “De Kiekmure” in Harderwijk.
C.a. 2x per maand Bijbelstudie avonden in zalencentrum “De Kiekmure” in Harderwijk.
1x per maand bestuursvergadering.
1x per 2 maanden bestuur en coördinatoren vergadering. (vergadering met vrijwilligers die
meebouwen aan de stichting).
Bijbelstudie dagen (door Covid-19 niet doorgegaan in 2020).
Een kerst event (door Covid-19 digitaal).
Geld inzamelingsacties voor goede doelen.
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4. Toekomst
We verwachten het aankomende jaar een toename van vrijwilligers die meewerken met ongeveer
20% en dat het aantal bezoekers van de activiteit avonden zal toenemen met ongeveer 35%
Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Covid-19 zullen er meer activiteiten georganiseerd
worden.
We verwachten een toename van financiële bijdrages door bezoekers. We zien een toename van de
bezoekers en verwachten dan ook ongeveer 20% meer giften in het aankomende jaar.
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5.Organisatie
5.1 Statutaire en contact gegevens
> Statuten Stichting You're The Flame (bijlage 3)
> Kvk-nummer 77890299 activiteiten (SBI) 94919 - Overige
levensbeschouwelijke organisaties (bijlage 2)
>RSIN nummer 861187192
> Website: https://www.yourtheflameministries.org/
> Bankgegevens: ING zakelijk rekening nummer NL88 INGB 0006 6306 17

Kantoor
06-30858814
info@youretheflameministries.org
Landbouw 1B, 3844KB
Harderwijk

Bestuursvoorzitter
Arie Messemaker
06-81123389
bestuur@youretheflameministries.org

Bestuurssecretaris
Eric Smit
06-27054798
Eric.smit_67@hotmail.com

Penningmeester
Fabian Oude Heuvel
06-23272122
penningmeester@youretheflameministries.org
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Beleidscoördinatoren
Wander Ipema
06-31597068
wander@youretheflameministries.org
Martial Ipema
06-30858814
martial@youretheflameministries.org

5.2 Samenstelling bestuur
Huidige bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester die op dit moment
maandelijks vergaderen.
Zowel het bestuur als de beleidscoördinatoren voldoen aan de integriteitseisen die de ANBI stelt.
Ook hebben zij geen strafblad.

6. Financiën
Het bestuur heeft de intentie heden de ANBI richtlijnen na te leven. Ook heeft de stichting geen
winstoogmerk. Sinds 26-8-2020 bezit de stichting een zakelijke rekening bij de ING bank. Vanaf de
oprichting van de stichting is een boekhouding bijgehouden. Deze is in september gepresenteerd
tijdens één van onze samenkomsten en zal na afsluiting van het boekhoudjaar gepresenteerd worden
op de website.
Beleidsplan is te vinden op de website:
https://www.youretheflameministries.org/

6.1 Inkomsten
De Inkomsten van de stichting bestaan uitsluitend uit giften. Een overzicht van de giften van 2020 tot
op heden (16-11-2020) is te vinden in het financiële overzicht als bijlage meegestuurd. Hier is ook het
huidige saldo te zien.

6.2 Lasten en budget 2021
De stichting heeft enkele vaste lasten. Deze zijn de locatie van de samenkomsten die c.a. 300 euro
per maand kost en een kantoor wat wij huren voor 314,60 euro per maand. Buiten deze vaste lasten
wordt voor verscheidene events in 2021 samen 5500 euro begroot.

6.3 Beloningsbeleid
Conform ANBI voorwaarden ontvangen de bestuursleden geen vergoeding of salaris. Wel staat de
stichting open om in de toekomst mensen aan te nemen voor noodzakelijke functies. Deze
werknemers mogen geen onderdeel zijn van het bestuur.
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