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Christenen ondersteunen in hun levensonderhoud.
Bestuurders
Naam Miedema, Andries Jan
Geboortedatum en -plaats 12-05-1955, Leeuwarden
Datum in functie 22-10-2001
Titel Voorzitter
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd
Naam Bunk, Cornelis Adrianus
Geboortedatum en -plaats 18-08-1948, 's-Gravenhage
Datum in functie 22-10-2001
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Naam Westerveld, Adriaan Johan
Geboortedatum en -plaats 07-07-1967, Voorburg
Datum in functie 06-03-2008
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam van Kleef, Gerrit Jan
Geboortedatum en -plaats 20-03-1951, Nieuw-Lekkerland
Datum in functie 01-12-2011 (datum registratie: 12-12-2011)
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Naam de Jong, Marinus
Geboortedatum en -plaats 13-11-1958, Katwijk
Datum in functie 01-09-2013
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Naam Rosier-van der Bijl, Maria Anna
Geboortedatum en -plaats 01-06-1951, Alphen aan den Rijn
Datum in functie 01-05-2013
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Alle bestuurders vervullen een onbezoldigde functie en ontvangen dus geen
beloning.

Stichting Filémon
Beleidsplan 2013-2016
0
Vooraf:
Filemon is in 2001 opgericht om materiële ondersteuning te verlenen aan werkers
in evangelisatie en gemeenteopbouw in Nederland, die voornamelijk van giften
moeten leven. In die jaren daalde het aantal gemeenteleden en bleven de giften
achter bij de behoeften
1. Inleiding:
Dit korte beleidsplan betreft 4 jaren van 2013 tot en met 2016. Het is een plan op
hoofdlijnen, dat jaarlijks geëvalueerd en – naar behoefte of naar omstandigheden –
aangepast zal worden. Jaarlijks wordt in de jaarrapportage verslag gedaan van de
activiteiten en de realisatie van de doelstellingen
2. Doelstelling:
Statutair heeft Filemon de volgende doelstelling:
“het ondersteunen van christenen in hun levensonderhoud, vooral gericht op hen
die zich willen toeleggen op zending, training, toerusting, pastoraal werk,
onderwijs, ouderen- en ziekenzorg”
Stichting Filemon richt zich hierbij op 3 doelgroepen:
1. Christenen in Nederland, werkzaam in evangelisatie en gemeenteopbouw, die
grotendeels van giften moeten leven, en hun thuisfront comités en
thuisgemeenten. En zij die dat overwegen om te gaan doen
2. Kortverband vrijwilligers: Jongeren, die voor een korte periode (maximaal 1
jaar) voor zendingsactiviteiten naar het buitenland gaan en zelf voor hun
financiën moeten zorgen.
3. Kasbeheerders en zendingscomités van “vergaderingen van gelovigen” in
Nederland
3. Algemene Activiteiten:
1. Advisering en doorverwijzing naar andere deskundigen op het gebied van
verzekeringen, sociale wetgeving, inkomstenverwerving, financiën, belastingen,
administratie, ed.
2. Stimulering en begeleiding van potentiële werkers en kortverband vrijwilligers in
hun voorbereiding en ontwikkeling
3. Financiële ondersteuning bij inkomstenverwerving, pensioenvoorzieningen en
verzekeringen.
4. Werkwijze:
1. In principe gaat Filemon uit van een hulpvraag via een gemeente of een Thuis
Front Comité. We vinden het belangrijk dat een gemeente achter een werker
staat, hem/haar aanbeveelt en support verleent en zich mede verantwoordelijk
voelt.
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2. Filemon biedt desgewenst hulp en advies bij het opzetten van een Thuis Front
Comité
3. De werker en zijn thuisfront stellen eventueel met hulp van Filemon, een
financieel plan cq een begroting op,
4. Filemon overlegt met het TFC,en/of de thuisgemeente over de te ondernemen
acties en ondersteuning. Daarbij hanteert Filemon als vuistregel dat
kortverbanders minimaal een derde zelf bijeen brengen, het thuisfront ook
minimaal een derde en dat Filemon maximaal een derde subsidieert.
5. Twee jaarlijks organiseert Filemon samen met haar zusterorganisaties “LOF” en
“Nehemia” een landelijke studie- en informatiedag voor werkers, hun TFC’s,
voor kasbeheerders en andere belangstellenden.
6. Werkers in Nederland worden eens per 3 jaar persoonlijk bezocht door 2
bestuursleden, voor overleg en informatie en belangstelling
7. Van kortverbanders wordt verwacht dat ze een rapportage inleveren en enkele
presentaties houden in hun eigen woonomgeving
8. Het bestuur vergadert als regel 3 keer per jaar. Besluiten kunnen ook in overleg
per e-mail genomen worden. Deze besluiten worden op de eerstvolgende
bestuursvergadering genotuleerd
5. Publiciteit en fondswerving:
Het inkomen van de stichting bestaat uit ontvangen giften van gemeenten,
particulieren en andere stichtingen. Fondsen worden geworven door publicaties in
het landelijke blad “Berichten”, dat maandelijks onder alle leden van de
“vergaderingen van gelovigen” verspreid wordt. Elke twee jaar wordt een
landelijke mailing verzonden aan oudsten en kasbeheerders van de Nederlandse
vergaderingen. In 2011 is een nieuwe informatiefolder gemaakt, die ruim verspreid
is. Jaarlijks wordt er een kort jaarverslag gepubliceerd.
Omdat de hulpvragen van vooral jongeren die een jaar zendingsactiviteiten in het
buitenland gaan ondernemen, toenemen, zal de stichting in de komende jaren haar
fondswerving activiteiten uitbreiden; daarvoor wordt in 2015 een plan ontwikkeld.
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Verslag activiteiten 2014



In 2014 hebben bestuursvergaderingen plaatsgevonden op 24 Februari, 12
Juni en 9 Oktober. De notulen van deze vergaderingen zijn in het bezit van
de bestuursleden.
In 2014 zijn er een 4-tal verzoeken tot ondersteuning ingediend en
gehonoreerd. Met degene die worden ondersteund wordt contact
onderhouden en middels nieuwsbrieven worden de plannen en activiteiten
teruggekoppeld.

De Stichting is ingeschreven bij de KvK onder Nr. 32088616 en is statutair gevestigd:
Dorpsstraat 92, Bunschoten.
Het bestuur van de Stichting in het jaar 2014 werd gevormd door:
Voorzitter:
J.A.Miedema
Penningmeester:
M. de Jong
Secretaris:
C.A.Bunk
Bestuurslid:
A.J.Westerveld
Bestuurslid:
G.J. van Kleef
Bestuurslid:
M.A. Rosier-van der Bijl

Stichting Filémon
Financiële rapportage 2014
Winst- en verliesrekening over 2014
2014
Baten:
Giften algemeen van personen
Giften algemeen van vergaderingen
Giften met bestemming

€
1.100
2.754
4.987

€
6.100
3.226
5.469

85

127

8.926

14.921

3.348
6.350
120

5.469
3.800
158

9.818

9.427

-892

5.494

Rentebate

Lasten:
Besteding giften met bestemming
Besteding giften volgens bestuursbesluiten
Algemene kosten

Saldo boekjaar

Balans per 31 December 2014

2013

31-122014

31-122013

€

€

Activa:
Banksaldi

10.809

11.701

11.701
-892

6.207
5.494

10.809

11.701

Passiva:
Stichtingsvermogen
Saldo boekjaar

