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Beleidsplan Here I Am 2020: 
 

Doelstelling: 

Onze missie is stimuleren dat (jonge) mensen zich aan Jezus toewijden en bij Gods 
plan betrokken raken. 

Gedurende 2019 zijn we met elkaar op weg gegaan. Er zijn spreekbeurten 
georganiseerd en er is een jongvolwassenenreis georganiseerd in november 2019.  

 

Activiteiten: 

In 2021 willen we meer als platform gaan opereren. 

We willen faciliterend opereren bij diverse initiatieven die onze doelstelling 
ondersteunen. 

Zo zullen we naast jongerenreizen ook ondernemersreizen gaan verzorgen. 

Concreet bestond de agenda voor 2020 uit de volgende activiteiten:  

- Experience reis juli 2020; afgelast wegens uitbraak COVID-19 virus 
- Going Deep reis november 2020; afgelast wegens uitbraak COVID-19 virus 
- Ondernemersreis november 2020; afgelast wegens uitbraak COVID-19 virus 
- Een aantal studieavonden en diverse spreekbeurten; allen afgelast wegens 

uitbraak COVID-19 virus 

 

Bestuur: 

Het dagelijkse bestuur bestond in 2019 (vanaf april) uit de volgende personen: 

● Timo Niemeijer, voorzitter 



● Tom van Dorp, penningmeester 
● Kyana Bozorg Zadeh, secretaris 

Daarnaast de volgende personen als algemene bestuurders: 

● Simon van Dijk, bestuurslid – afgetreden februari 2020 
● Annemieke Dingemanse – Weber, bestuurslid – afgetreden februari 2020 

Vanaf februari 2020 bestaat het dagelijkse bestuur uit de volgende personen: 

● Timo Niemeijer, voorzitter 
● Tom van Dorp, penningmeester 
● Kyana Bozorg Zadeh, secretaris 

 

Begroting 2020 (aangepast na afgelasting reizen ivm Covid-19): 

Fondswerving / Giften € 12.500, - 

Ontwikkeling nieuwe website €   8.500, - 

Bestuurskosten €   1.000, - 

Overige kosten €   2.500, - 

-------------- 

Toevoegen aan reserve €      500, - 

======== 

 

Wijze van werving inkomsten en besteding 2020 

De inkomsten voor 2020 bestaan voornamelijk uit giften vanuit betrokken stichtingen en 
particulieren ter ondersteuning van de verdere professionalisatie van de stichting en 
ontwikkeling van de plannen voor 2021. 
Enkele bestuurders ontvangen een vrijwilligersvergoeding, de stichting heeft naast 
vrijwilligers geen medewerkers in dienst.  

 

  



Bestuursverslag 2019 

Overzicht activiteiten en verrichte werkzaamheden in het jaar 2019. 

● Oprichting stichting (april 2019)  
● Website opbouw + ontwikkeling (april - juni 2019) 
● Logo + huisstijl ontwikkeling (april 2019) 
● Marketing en fondswerving plan bespreken (mei 2019)  dit heeft geen follow up 

gekregen. 
● Aanvragen bankrekeningnummer (mei 2019) 
● Inrichting kantoor Nieuwegein (april 2019) 
● Bezoek THDV Business Event (11 april 2019) 
● Bezoek Christelijke gemeenten + presentatie werk Here I Am (Noorderlicht 

Rotterdam, De Terp Capelle aan den IJssel, Timotheus 2.2-cursus Haarlem, 
Evangelische gemeente Lisse, Baptistengemeente Ichtus Alphen aan den Rijn)  

● Terugkomdag CGI/Here I am reis 2018 (6 April 2019 - presentatie reizen 
stichting Here I Am)  

● Ontwikkeling bijbelstudies Israël (april t/m oktober 2019) 
● Experience Reis - 20 t/m 27 oktober 2019 
● Spreekbeurt Jongerenkerk Alphen aan den Rijn - 24 november 2019 

 

Besteding gelden 2019: 

De verkregen gelden in 2019 (€22.274) zijn volledig aangewend (€22.865), dit heeft 
geleid tot een negatief saldo uit baten en lasten van €591,-. Het eigen vermogen van de 
stichting is ultimo 2019 minus €591,-. 
De voornaamaste kostenposten waren de georganiseerde reizen en personeelskosten. 

 

 

 

 

 

 

 


