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De werkzaamheden 

De werkzaamheden van de stichting bestaan hoofdzakelijk uit het werven van fondsen en het 

uitkeren van gelden. Hoe de fondswerving geschiedt en hoe de gelden worden besteed wordt 

vermeld in de volgende paragrafen. 

Wijze van fondswerving 

De stichting hanteert verschillende manieren van fondswerving, welke hieronder puntsgewijs 

opgesomd en kort toegelicht worden: 

1. Het houden van collectes tijdens bijeenkomsten waar over de projecten die de stichting 

ondersteund verteld wordt. 

2. Het werven van een vaste groep donateurs die periodiek (maandelijks, eens per kwartaal of 

jaarlijks) een bedrag storten ter ondersteuning van een project. 

3. Het organiseren van speciale acties ter ondersteuning van een project, al naar gelang de 

mogelijkheden. Voorbeelden hiervan zijn deur-aan-deur verkopen van koek in het voorjaar 

en najaar, rommelmarktactie op koningsdag, verkoop kerststukken op kerstfair. 

4. Van alle andere mogelijke wijzen van fondswerving zal naar gelang zich mogelijkheden 

voordoen ook gebruik gemaakt kunnen worden. 

Wijze van vermogensbeheer, besteding en uitkering 

Al de gelden die door middel van de in de vorige paragraaf genoemde methoden binnenkomen 

worden besteed aan verschillende projecten. De projecten die de stichting momenteel ondersteund 

hangen alle samen met het zendingswerk in Zuid-Afrika. Daarvan worden de volgende activiteiten/ 

personen ondersteund: 

1. Kosten van levensonderhoud van de familie Alkema (Frans en Carly). Zij zijn zendelingen die 

in de sloppenwijken van Knysna werken onder de naam “Immanuel Ministries”.  

2. 100 voedselpakketten maandelijks uitgeven aan de zeer arme bevolking van Knysna 

3. Kledingmarkt. 

4. Computerlessen 

5. Clubwerk voor verschillende leeftijdsgroepen, jeugdavonden. 

6. 9 kerkdiensten in de week in Oupad en White Location. 

7. Gevangeniswerk  

8. Evangelisatie projecten. 

9. Andere projecten al naar gelang zich de mogelijkheden hiertoe voordoen. 

10. Ondertekening bestuursleden 

Voorzitter, 

T. Joustra-van Klaarbergen 

Secretaris 

H.A. Bos-Feenstra 

Penningmeester 

G.W. Kooistra 

 

  



Naam: Stichting Immanuel Ministries 

Fiscaal nummer: 8146.26.348 

Contactgegevens: Frans en Carly Alkema carlyalkema@gmail.com 

Kamer van koophandel nummer: 01094635 

Banknummer: NL95 RABO 0362 2095 37 

Bestuursleden: 

- T. Joustra-van Klaarbergen  Voorzitter; 

- H.A. Bos-Feenstra  Secretaris; 

- G.W. Kooistra   Penningmeester. 

De bestuursleden ontvangen geen beloning, zij hebben wel recht op vergoeding van in uitoefening 

van functie gemaakte kosten. 

 

De doelstelling van de stichting: 

a. Het ondersteunen in de ruimste zin van het woord van allen die een opleiding volgen, welke 

opleiding ten doel heeft personen te bekwaam te maken voor het brengen van het Evangelie 

van de Here Jezus Christus, het volgen en het geven van lessen daarin. 

b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bevorderen en uitvoeren van 

alle activiteiten en initiatieven, die aan het bereiken van de onder a en b genoemde doelstelling 

kunnen bijdragen. 
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