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1. Inleiding
In dit beleidsplan wil het bestuur o.a. uiteenzetten waarom Stichting Epafras een Algemeen Nut
Beogende Instelling is. Aan de orde komen: het ontstaan van Stichting Epafras, missie, visie en
doelstelling. Ook wordt er nader ingegaan op het bestaansrecht van de stichting en de
verwezenlijking van de doelstellingen d.m.v. de zogenaamde WeetWieJeBent Activiteiten (WWJB).
Tenslotte wordt de begroting van inkomsten en uitgaven voor 2014 gepresenteerd en word
verwoordt waarom we geloven dat Stichting Epafras een Algemeen Nut Beogende Instelling is.

2. Wat is Stichting Epafras?
Stichting Epafras is een interkerkelijke organisatie die zich toelegt op het organiseren van WWJB
Activiteiten. De hoofdboodschap van Epafras is: De Vader Zelf heeft je lief, WeetWieJeBent in Zijn
ogen!
In 2002 zijn ze begonnen met evangelisatiewerk als Evangelisatiewerkgroep Epafras. In 2005 zijn daar
de WWJB Activiteiten bijgekomen. Ze zijn toen begonnen met het organiseren van Conferenties.
Later, op 16 oktober 2007 is Stichting Epafras opgericht door Jan Kramer. Na 2007 hebben de
activiteiten van Epafras zich in het bijzonder toegespitst op de WWJB Activiteiten. Naast de
conferenties zijn ze ook Avonden en Seminars gaan organiseren. Verderop in dit beleidsplan wordt
uitgelegd wat het WWJB Principe is en hoe dit zich verder ontplooit in de activiteiten.

3. Het bestuur
Stichting Epafras wordt geleid en bestuurd door het bestuur. Het Bestuur van de Stichting Epafras
bestaat uit de volgende personen:





Jan Kramer (Voorzitter)
Mario Ekkebus (Secretaris)
Wim van Huizen (Penningmeester)
André de Gelder (Alg. bestuurslid)

Stichting Epafras is een organisatie die bestaat uit vrijwilligers. Het bestuur wil voorwaarden
scheppend besturen om visie en missie vorm te geven door het organiseren van hun WWJB
Activiteiten. De functie van het bestuur is verdeeld in een vijftal punten.
1.
2.
3.
4.
5.

Bewaking van de missie
Structuur aanbrengen in de organisatie zodat iedereen naar behoren kan functioneren;
Creëren van veilige en betrouwbare omgeving om te functioneren.
Dragen van financieel verantwoording;
Toerusting van de medewerkers/vrijwilligers.

Vanuit de bestuurlijke leiding wil ze de vrijwilligers motiveren, disciplineren en enthousiasmeren en
samen met hen, vanuit hun passie, de missie en visie van Epafras realiseren.
Het bestuur vergadert 1 keer per twee maanden.

4. Waarom Epafras?
“Epafras laat u groeten, die een van de uwen is, een dienstknecht van Christus Jezus, altijd in zijn
gebeden voor u worstelende, dat u mag staan, volmaakt en verzekerd bij alles wat God wil.” (Citaat
uit de bijbel: Kol. 4:12)
Epafras, de naam van de stichting, is ontleent aan een bijzondere man uit de Bijbel, die slechts enkele
malen voorkomt in de Bijbel. Epafras was een man van gebed. Hij bad voor zijn kerk, dat de mensen
in zijn gemeente tot ontplooiing zouden komen en volhardend de weg met Jezus zouden gaan. Zo wil
Stichting Epafras ook mensen helpen bij het zoeken en vinden van hun bestemming en identiteit.

5. Missie
De stichting beoogt het algemeen nut, door mensen bij het Vaderhart van God te brengen, de bron
van liefde en een leven in overvloed. Dit doet zij door kennis uit de bijbel en de ervaringen met God
te delen met de mensen die zij kan bereiken.
Ze wil mensen helpen om:




God als Vader te leren kennen;
Zichzelf te zien zoals God hen ziet;
Thuis te komen bij de Vader.

Stichting Epafras wil mensen helpen hun ware identiteit te vinden! Velen zoeken hun identiteit in
hun prestaties of in wat de wereld aan zekerheden belooft. De Stichting is ervan overtuigd dat bij
God de Vader de werkelijke, rotsvaste identiteit gevonden zal worden. Met de WeetWieJeBent
Activiteiten willen we mensen laten ontdekken wie ze werkelijk zijn in Gods ogen.

6. Verwezenlijking doelstelling
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door WWJB Activiteiten, waaronder:








WWJB Conferenties – De conferenties van Epafras zijn kleinschalig van opzet (max. 50
deelnemers), omdat dit het beste past bij het karakter van de conferenties. Het gaat op de
conferenties om de intimiteit die God zoekt met zijn kinderen.
De conferenties worden vier maal per jaar gehouden
WWJB Avonden – De avonden zijn eigenlijk kleine mini-conferenties, waarop men iets mag
ervaren van de liefde van de Vader.
Momenteel worden de avonden 1 per maand gehouden op 3 verschillende locaties. Te
weten: Ede, Assen en Bolsward. Het is ons streven om jaarlijks een locatie te mogen
toevoegen.
WWJB Seminars – De seminars van Epafras hebben een extra dimensie naast het
kenmerkende van een seminar: informatieoverdracht. Hiermee bedoelen we dat het bij de
seminars van Epafras niet alleen gaat om kennisoverdracht. Ze vinden het belangrijk dat de
kennis ook in het hart aankomt, zodat er een werkelijke verandering plaats vindt in het leven
van de deelnemers.
Seminars worden 2 keer per jaar georganiseerd, op verschillende locaties door het hele land
heen. Het is ons streven om dit uit te breiden naar 1 keer per kwartaal.
WWJB Webshop – Het verkopen van christelijke produkten in de vorm van of door middel
van lectuur en/of brochures en/of kaarten en/of beeld en/of geluidsdragers.

Bovenstaande activiteiten zijn Epafras’ hoofdactiviteiten.
Hiernaast organiseert Stichting Epafras ook activiteiten ter ondersteuning van haar missie.



Toerustingsweekenden – Ten behoeve van haar medewerkers.
Uitgeven van zogenaamde Vaderhartkaartjes (mini-kaartjes) – Ter ondersteuning van haar
missie.

De stichting beoogt geen winstoogmerk bij het nastreven van haar doelstellingen. Voor toekomstige
initiatieven is er wel een vorm van reservering.

7. Begroting

Financiël prognose 2013
Inkomsten
Sponsoring
Vrije giften
Collectes
Bijdragen conferenties
Verkoop boeken (cursussen/conferenties)
Teruggaaf BTW
UWV

TOTAAL

Uitgaven
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 17.500,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 12.500,00

€ 57.500,00

Salariskosten
Huisvestingskosten
Kosten cursussen & studies
Kosten conferenties
Inkoop boeken (cursussen/conferenties)
Kosten toerustingsavonden
Bureaukosten
Kosten drukwerk/PR
Opleiding/vorming
Overige uitgaven

€ 25.000,00
€ 2.500,00
€ 1.000,00
€ 15.000,00
€ 1.000,00
€
750,00
€ 2.500,00
€ 5.000,00
€
300,00
€
150,00

Batig saldo

€ 4.300,00

TOTAAL

€ 57.500,00

8. Epafras’ plannen
Stichting Epafras is een vooruitstrevende organisatie. Niet alleen in de toename van hun WWJB
Activiteiten en aantal vrijwilligers die vanuit hun passie zich willen inzetten voor de Stichting, groeit
de organisatie. Ook wil het bestuur de vinger leggen bij een aantal belangrijke punten aangaande de
organisatie van de stichting. Epafras heeft als doel om ook als organisatie een stabiele factor te zijn
voor de vrijwilligers/medewerkers en bezoekers en deelnemers aan de activiteiten. De
vooruitstrevendheid van Epafras komt in een aantal punten naar boven, deze punten zijn:




Zoals eerder vermeld in dit beleidsplan (hfd. 6, pag. 8) toename van de activiteiten;
Optimalisering van de communicatie, zowel intern als extern. De Stichting heeft het doel om
in de nabije toekomst iemand in het bestuur te nemen die zich hier helemaal op gaat richten.
Ook wil Epafras zich meer bezig houden met fondsenwerving. Dit heeft als doel om:
o Meer financiële stabiliteit in de organisatie te krijgen;
o Projecten bij donateurs en sponsors neer te leggen, om het voor deelnemers
mogelijk te maken om deel te nemen aan onze activiteiten, sponsoring van een
deelnemer;
o Bedrijven informeren over de mogelijkheid om financiële verantwoordelijkheid te
dragen over een bepaalde WWJB Activiteit.

Stichting Epafras is een organisatie in beweging en door de ervaringen van voorgaande jaren is zij
sterk bepaald hoe een organisatie een stabiele factor kan zijn met een waardevolle bijdrage voor de
samenleving.

9. Stichting Epafras, een Algemeen Nut Beogende Instelling
Tot slot wordt hieronder aangegeven waarom Stichting Epafras een Algemeen Nut Beogende
Instelling is.
Definitie van ANBI: Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele,
wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is
aangewezen.
Stichting Epafras is een interkerkelijke en levensbeschouwelijke organisatie. Ze wil met haar missie
mensen in deze wereld bereiken voor herstel en genezing in hun leven zodat dit zal leiden tot een
beter functioneren in de maatschappij.

