
Beleidsplan Mission's Flame Ministries.

1. Inleiding

De stichting Mission's Flame Ministries is opgericht door 
Peter en Wil Scholte op zeventien oktober tweeduizend zes 
bij notaris mr A. de Vries te Ureterp en heeft haar zetel in 
de Gemeente Achtkarspelen. Ingeschreven bij de Kamer 
Van Koophandel op negentien oktober tweeduizend zes 
onder nummer: 01116227.
Reden voor de oprichting van de stichting was; een door 
God geplande reis met ons gezin naar Suriname, om daar 
mee te werken aan een tienerkamp bij een Evangelische 
Gemeente.
Tijdens deze reis ontmoetten wij een pastor en belanden 
wij met hem in de binnenlanden van Suriname en Frans-
Guyana.
De nood die wij daar onder de kinderen zagen was 
dermate groot dat wij bij thuiskomst hebben besloten hier 
te gaan helpen, en hebben daarom de stichting opgericht. 

2. Doel

Het doel van de stichting Mission's Flame Ministries:

a.Het bieden van hulp in de ruimste zin van het woord aan 
personen en instellingen in ontwikkelingsgebieden en in  
Nederland.

b.De stichting tracht haar doel onder meer te 
verwezenlijken door:

-Het aanbieden van goederen, diensten en gelden;
-Het opleiden en stimuleren van personen;
-Het verstrekken van informatie aan instellingen;
-Het kweken van belangstelling voor de stichting;
-Het opzetten van projecten en evenementen, zowel in 
Nederland als daarbuiten



-Het samen werken met instanties.

Tijdens de oprichting bestond het bestuur uit, Peter Johan 
Scholte Voorzitter en Wietske van de meijden 
Penningmeester en Secretaris.

3. Visie, missie en strategie

Hoe komen vorming en strategie bij de stichting tot stand?
Beleid wordt gemaakt door het bestuur, en wordt zonodig 
bij nieuwe projecten bijgesteld.
Dit is voor de duur van een project, en eventueel kan dit 
tussentijds bijgesteld worden, bijvoorbeeld de verdeling 
van goederen en gelden.
De uitvoering van het beleid licht bij het bestuur of de door 
het bestuur aangewezen personen.

Visie;
In onze visie hebben wij vastgelegd wat ons beeld is m.b.t. 
langtermijn.
a.Het verkondigen van Gods woord.
b.Het bieden van hulpverlening in de ruimste zin des 
woords aan personen en instellingen in 
ontwikkelingsgebieden en in Nederland.
c.Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het 
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 
bevorderlijk kunnen zijn.

Missie;
Met de missie geven we de bestaansreden van de stichting 
aan.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken 
door:
-het geven van goederen, diensten, middelen en gelden;
-het opleiden en stimuleren en informeren van personen en 
instellingen;
-het verstrekken van informatie, het kweken van 
belangstelling voor de stichting;



-het opzetten van projecten en evenementen, zowel in 
andere landen, als in Nederland;
-het samen werken met instanties.

Strategie;
Doormiddel van promotie op kleine en grote 
samenkomsten, zowel op beurzen, de aandacht van de 
bezoekkers te trekken. Om deze te motiveren om één van 
onze projecten te ondersteunen.
Ook het geven van lezingen in kerken en bij bedrijven 
behoort tot één van de middelen.

4. Sterkte- zwakteanalyse

Als wij besluiten in een project te stappen dan gaan wij 
eerst een inventarisatie maken en kijken of wij dit kunnen 
waarmaken, en of de Heer dit zegent.

Sterkte;
Momenteel heeft de stichting een achterban die ons 
structureel ondersteunt in de financiën.
De stichting heeft minimale financiële lasten.
Binnen de stichting is een klein team actief, wat het 
mogelijk maakt om snel te reageren op voorkomende 
situaties.
Als de stichting besluit ondersteuning te geven is dat nooit 
meer dan de kas bevat.
Alles wat de stichting doet, doet zij vanuit huis.
Wij gaan minimaal twee maal per jaar naar het gebied 
waar de stichting ondersteuning bied om te kijken en te 
controleren of de gegeven gelden en/of goederen goed 
besteed zijn.
Bij verkeerde besteding van gelden kan de stichting tijdig 
bijsturen of in het ergste geval de ondersteuning stop 
zetten.
Wij verlangen van de begunstigden dat zij een 
boekhouding bijhouden.



Tijdens ons bezoek geven wij tevens onderwijs op 
uiteenlopende gebieden en ondersteuning bij de lopende 
werkzaamheden.

Zwakte;
Het zou voor kunnen komen dat, de financiën niet 
toereikend zijn voor een lopend project.
In dit geval stopt de stichting zijn ondersteuning, dit wordt 
vooraf met de begunstigden besproken.
Twee maal per jaar komen wij een controle houden, het 
zou kunnen zijn dat tijdens een controle blijkt dat de 
gelden verkeerd besteed zijn. Dan kan het hooguit van een 
half jaar zijn, dat de gelden verkeerd besteed zijn.

Knelpunten;
Knelpunten zijn er op dit moment niet.


