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Inleiding
Dit beleidsplan is opgesteld in het kader van de aanvraag Nieuwe Belastingregels ‘Algemeen
Nut Beogende Instellingen (ANBI). Dit is een document dat inzicht geeft in de manier waarop
de doelstelling van de ANBI wordt uitgevoerd.
De hoofdstukken zijn onderverdeeld in:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De werkzaamheden die de instelling verricht.
De manier waarop de instelling geld wil werven.
Het beheer van het vermogen van de instelling.
De besteding van het vermogen van de instelling.
Contactgegevens.
Bestuur Stichting Life-Impact.
Documentatie.

1. De werkzaamheden die de instelling verricht
Stichting Life-Impact stelt zich als doel om wereldwijd mensen te onderwijzen in de Bijbel,
onderwijs en trainingen te geven in opvoeding en relaties, anderen te laten participeren in
georganiseerde activiteiten en het doen van vormingswerk en maatschappelijk werk.
Stichting Life-Impact kent 4 onderdelen waarvan de activiteiten in binnen- en buitenland
plaatsvinden:
1.1.Zendingsactiviteiten; het geven van bijbels onderwijs aan leiders, studenten op
bijbelscholen, in kerken in binnen- en buitenland met name in Oost-Europa, Azië.
-

Jaarlijks lesgeven op een bijbelschool van YWAM in de Filipijnen, Baguio, Manila
Geven van een leiderschapstraining bij YWAM en bij andere leiderschapsteams op aanvraag.
Jaarlijks lesgeven op een bijbelschool van YWAM in de Constanta Roemenie, Boedapest
Hongarije en elders op verzoek
Jaarlijks lesgeven aan een leiderschapsteam in Dimitrograv, Bulgarije.
Het organiseren 2x per jaar een korte zendingstrip naar Oost-Europa met een team.

1.2. Opzetten van een leidersprogramma voor Jongerenwerkers en het organiseren van
jongerenevents met muziek, bijbels onderwijs en profetische woorden.
Concreet worden er aan deze activiteiten gewerkt:
Jaarlijks in mei op de Soul Survivor conferentie verantwoordelijk voor het leidersprogramma
Soulnet
Activiteiten voor Soulnet door het jaar heen. Dit betekent dat we Soulnet vertegenwoordigen op de
maandelijkse Soulnights in Harderwijk.
Activiteiten voor Soulnet door het jaar heen. Het opzetten van twee netwerkavonden in die regio's
waar veel jeugdleiders wonen die wij in ons adressenbestand hebben staan.
Het spreken op jeugdavonden en een programma te verzorgen d.m.v aanbidding/training/
profetische woorden
Opzetten groot jongeren event samen met Baan7 / Soul Survivor / YWAM / Youth Alive

1.3. Seminars en workshops; het geven van bijbels gefundeerd onderwijs over opvoeding en
relatie aan gezinnen in kerken, op conferenties en seminars.
Concreet worden er aan deze activiteiten gewerkt:
- spreken op een conferentie over gezinsrelaties, georganiseerd door YWAM.
het organiseren van een Weekend Bouwen aan je gezin voor ouders met kinderen en een
weekend voor ouders met tieners in Nederland en op verzoek elders in de wereld.
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1.4 Adviseren en ondersteunen van zendingswerkers en zendingsorganisaties zoals Jeugd
met een Opdracht en Soul Survivor.
Concreet worden er aan deze activiteiten gewerkt:
Life Impact is vertegenwoordigd in het bestuur van YWAM Constanta te Roemenië sinds 2015.
Life Impact is vertegenwoordigd in het bestuur van YWAM Europe sinds 2016.
Netwerk opbouwen van (oud) DTS's uit de omgeving in Aalsmeer om te kijken wat we met YWAM
in deze omgeving kunnen doen.
Spreken op uitnodiging in verschillende gemeenten of jeugdgroepen in het land.

2. De manier waarop de instelling geld wil werven
- Via giften van donateurs. Donaties zijn ook mogelijk via online bankieren op de website van
Life-Impact.
- Via deelnemersgeld aan georganiseerde activiteiten en conferenties.
3. Het beheer van het vermogen van de instelling
De penningmeester verzorgt de administratie van de Stichting Life-Impact. De administratie
voldoet aan de administratieve verplichtingen zoals die door de ANBI worden
voorgeschreven per 1 januari 2010.
Het bestuur van Life-Impact stelt jaarlijks de balans en resultatenrekening vast.
De boekhouding wordt verzorgd door dhr. H. Immerzeel, boekhouder te Nieuwkoop.
4. De besteding van het vermogen van de instelling
De bestuursleden van de Stichting Life-Impact zetten zich in op vrijwillige basis en ontvangen
geen beloning voor hun inzet.
4.1 Zending
- Financiële ondersteuning van campagnes en leidersconferenties in het buitenland.
- Onkostenvergoeding van reiskosten naar Oost-Europa, Azie; zendingsreizen naar
minder ontwikkelde gebieden.
- Onderwijsmateriaal en trainingen.
- Advertentiekosten, foldermateriaal en multimedia materialen.
- Hulp en bijstand aan derden.
- Ondersteunen van zendingsreizen, zendingswerkers en projecten.
- Onkostenvergoeding en/of financiële ondersteuning medewerkers.
- Uitgeven van een nieuwsbrief.
4.2. Opzetten van jongerenevents
- Huur accommodatie en apparatuur
- Onderwijsmateriaal en trainingen.
- Onkostenvergoeding sprekers.
- Onkostenvergoeding muzikanten.
- Onkostenvergoeding reiskosten
- Advertentiekosten, foldermateriaal en multimedia
4.3. Seminars en Workshops
Bij het organiseren van conferenties en seminars:
- Huur accommodatie en apparatuur.
- Maaltijden en consumpties.
- Advertentiekosten, foldermateriaal en multimedia.
- Onderwijsmateriaal en trainingen.
- Onkostenvergoeding sprekers.
- Onkostenvergoeding muzikanten.
- Onkostenvergoeding reiskosten.
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5. Contactgegevens:
Life Impact Ministries
www.life-impact.eu
Info@life-impact.eu
6. Bestuur Stichting Life Impact
NJ. Van Balen-Blanken, voorzitter
H. Immerzeel, penningmeester
C. Visser, secretaris
F.A. van Balen, lid
J. Quakkelaar, lid
7. Documentatie van de Stichting
• Oprichtingsakte Stichting Life Line Ministries d.d. 31-12-1990
• Wijziging Statuten en naamswijziging Stichting Life Impact Ministries d.d. 03-03-2004
• Inschrijving Kamer van Koophandel KvK nummer 41225490
• Wijziging bestuurders Kamer van Koophandel d.d. 25-01-2010

