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Vooraf
Voor u ligt het meerjaren beleidsplan van de stichting Vuur en Vlam. Het plan omvat een overzicht van de
doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld in
het kader van de ANBI regeling en zal op gezette tijden worden geactualiseerd.
Namens het dagelijks bestuur, Erwin Wietses
Juni 2017

Profiel van stichting Vuur en Vlam
Stichting Vuur en Vlam heeft als doel om het vuur van de Heilige Geest aan te wakkeren onder de
jongeren in Nederland en in het bijzonder in Dordrecht. De stichting tracht haar doel ondermeer te
verwezenlijken door een hedendaagse ontmoetingsplek voor jongeren in Dordrecht. Deze
ontmoetingsplek heet Bonfire en bevindt zich in hartje centrum van Dordrecht. (Wijnstraat 117) In
deze ontmoetingsplek en vanuit deze ontmoetingsplek ontplooien wij een veelheid van activiteiten.
U leest meer over de activiteiten in de nieuwsbrieven
Stichting Vuur en Vlam werd opgericht en notarieel geregistreerd in 2009.
Giften via Stichting Vuur en Vlam bereiken hun doel. De organisatie is klein en slagvaardig. Via de
nieuwsbrieven wordt regelmatig gerapporteerd over activiteiten en inzet van middelen.

De doelstelling en het actuele beleid
Doelstelling van de stichting zoals vermeld in de statuten.
1. De stichting heeft ten doel:
a. het aanwakkeren van het vuur van Gods Geest onder jongeren in Nederland, in het bijzonder in
Dordrecht;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het creëren en in stand houden
van een hedendaagse ontmoetingsplek voor jongeren, waar ze uitgedaagd, aangemoedigd en
toegerust worden om discipelen van Jezus te zijn.
Het actuele beleid
Voortzetting van de huidige activiteiten
•
•

Gebedsavonden organiseren onder de naam City On Our Knees.
De Bonifatius Kerk te gaan huren van de gemeente Dordrecht.
Dit is in 2013 al verwezenlijkt. Deze locatie wordt gebruikt als een ontmoetingsplek
voor jongeren, voor concerten, voor evenementen, en gebedsavonden. Verder is een
deel van de locatie beschikbaar als 24/7 gebedshuis (Drechtsteden House of Prayer)
voor het ontmoeten van God.

•

Bon Maché (atelier/shop)
Dit project wordt gerund door Iris Visser. Iris werkt samen met een aantal andere
dames (participatie medewerkers en stageres van de art- en designopleiding) aan het
ontwikkelen van papier maché producten die of gebruikt worden bij workshops of
verkocht worden in de winkel. Daarnaast wordt dit werk ook steeds meer in gezet bij
de aankleding van events.

•

Trainingen
In 2017 zullen er verschillende training tracks lopen in Bonfire. We hebben een
YWAM waarde training voor stafleden en vrijwilligers die betrokken zijn bij Bonfire. In
september zal er gestart worden met een samenwerking met Fatherhouse ministry in
de vorm van een profetenschool (10 avonden onderwijs over profetie en het
toepassen hiervan). Ook zal er in september gestart worden met een samenwerking
met Rotsvast Bijbelschool. Een jaar lang zal er vanuit Rotsvast 1 x in de twee weken in
het weekend een discipel schap training worde gegeven in Bonfire.

•

Scholen contact werk ( in samenwerking met Young Life)
Zoals in het beleidsplan van 2016 staat zijn we gestopt met contactwerk op school
maar gestart met gebedsactiviteiten. In 2016 zijn we begonnen met een
prayerstation op een middelbare school en in 2017 wordt dit herhaald.Hosten van
outreach groepen (in samenwerking met YWAM)

•

Voorbereiden van het opzetten van een YWAM basis in Dordrecht. Hierin is
samenwerking gezocht met YWAM Rijnmond en zal er in 2017 verder gegaan worden
als YWAM Gateway Europe

•

Kerstdiner voor eenzamen in de stad (in samenwerking met de gemeente Dordrecht
en Aafje)
Leiden van gebedsavonden en spreken in kerken en gemeenten in Nederland.
BonFire night en Weekend Worship maandelijkse aanbiddingsavonden
Verder uitbreiden van de uren van gebed in het huis van gebed met thema uren
(vaderhart van God, pionieren etc)

•
•
•

Toekomst
•

In 2016 gaan we een begin maken met het opstellen van een
visie/plan voor de komende 5 jaar waarin we willen toewerken naar de koop van de
Bonifatiuskerk met de bijbehorende gebouwen.
We hebben helaas nog geen 5 jaren plan gemaakt, toch zijn er vele vorderingen
rondom het behoud van het pand geweest en ook in 2017 gaan we hier mee verder.

•

In 2016 zijn we begonnen met het doen van outreaches naar Parijs, dit doen we in
samenwerking met de organisatie Jesus2europe. In dit contact is er een visie

•

ontstaan voor Europa waarin we de betrokken jongeren van Bonfire in mee willen
nemen. Voor de korte termijn betekent dit dat we met meer regelmaat op outreach
zullen gaan naar Parijs en andere steden in Europa. In deze outreaches rusten we de
deelnemers toe om als discipelen van Jezus op pad te gaan.
In 2017 hopen we het gebedswerk van Bonfire meer mobiel te maken en werken we
aan het plan Worship2go. Concreet is er een straatmuzikanten vergunning
aangevraagd om op zaterdagmiddag de straat op te kunnen gaan om God te
aanbidden op straat.
Voor meer informatie over onze activiteiten zie:
www.bonfiredordrecht.nl www.facebook.com\bonfiredordrecht
www.stichtingvuurenvlam.nl

Werving van fondsen
Werving
De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige en directe manier zoals tijdens
contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. De bestaande contacten met de diverse
donateurs en organisaties worden actief onderhouden door de staf en vrijwilligers.
Naast donaties van vaste donateurs, die maandelijks per kwartaal of jaarlijks een bijdrage
geven, ontvangt de stichting meer incidentele donaties van organisaties als bijvoorbeeld
kerken en overige initiatieven.

Beheer van fondsen
De fondsen van stichting Vuur en Vlam worden beheerd door de Stichting Vuur en Vlam
ingeschreven bij de kamer van Koophandel Rotterdam onder het nummer24461358. Sinds 1
januari 2011 heeft de stichting de ANBI status ontvangen. De stichting beheert rekening
NL03RABO01395.43.619 op naam van Stichting Vuur en Vlam.
Jaarlijks worden enkele tienduizenden euro’s geworven en zo direct mogelijk besteed
(gerichte doelen en zo min mogelijk vertraging). Indirecte kosten zijn minimaal en hebben
louter betrekking op uitgaven als bank administraties en overboeking kosten, inschrijving
kamer van koophandel, reisdeclaraties en overige onkostendeclaraties.

Besteding van fondsen
De besteding van fondsen gebeurt in overleg tussen het dagelijks bestuur en het
stichtingsbestuur.
De bestedingen hebben te maken met ons project Bonfire en onze activiteiten buiten de
deur van Bonfire zoals outreaches, Worship to go, scholenwerk, Lost & found(ation) en
Bussiness as Mission (BAM)
Voor het komende jaren zal een deel van de middelen nodig zijn om zolang er nog niet

voldoende inkomsten uit het project zelf komen voor de exploitatie van Bonfire gebruikt
worden. Maar de wens is om zoveel mogelijk van de ingekomen giften direct te gebruiken
voor de activiteiten die voortkomen uit de doelstelling punt 1a en deel 2 van punt 2. En de
verworven middelen door inkomsten uit activiteiten te gebruiken voor de exploitatie van
Bonfire.

Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en contactgegevens
Stichting Vuur en Vlam ingeschreven bij de kamer van Koophandel Rotterdam onder het
nummer24461358.
Adres:
Bonfire
Wijstraat 117 3311BT Dordrecht

Het bestuur kent een vertegenwoordiging uit kerkelijke resp. andere maatschappelijke
kringen.
Het voorzitterschap is in handen van dhr. C. Florusse
Nieuwsbrieven kunnen aangevraagd worden via info@bonfiredordrecht.nl deze verschijnt
gemiddeld 4 keer per jaar.
Contacten met de stichting verlopen met name via de alg. Directeur Erwin Wietses of diens
vervanger/projectleider Rob Veenstra info@stichtingvuurenvlam.nl /
info@bonfiredordrecht.nl

