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Verslag van het bestuur

Vooraf
In dit rapport vindt u de volgende documenten van Stichting Vuur en Vlam:
- het beleidsplan
- een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten in het jaar 2018
Het beleidsplan omvat een overzicht van de doelstellingen, de activiteiten en geeft inzicht in de
werving en het beheer van de fondsen. In het actuele verslag geven we een overzicht van de
activiteiten die de Stichting in 2018 heeft ontplooid.
Namens het dagelijks bestuur, Erwin Wietses Juni 2019
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Beleidsplan
Zakelijke gegevens
Stichting Vuur en Vlam staat ingeschreven bij de kamer van Koophandel Rotterdam onder het
nummer 24461358 (oprichtingsdatum: 14 mei 2009). Stichting Vuur en Vlam is ook bekend onder de
naam “Bonfire”. Het kantooradres is: Wijnstraat 117 (3311 BT) te Dordrecht.
Het bestuur heeft vertegenwoordigers uit kerkelijke resp. andere maatschappelijke kringen. Het
voorzitterschap is in handen van dhr. C. Florusse. De overige bestuursleden zijn:
Penningmeester: dhr. J.S. Spijk
Secretaris: dhr. M. de Jong
Algemeen bestuurslid: dhr. E. Groeneveld
Nieuwsbrieven kunnen aangevraagd worden via info@bonfiredordrecht.nl Deze verschijnen
gemiddeld 4 keer per jaar. Meer informatie over onze activiteiten vindt u op onze websites:
www.bonfiredordrecht.nl/ www.facebook.com\bonfiredordrecht / www.stichtingvuurenvlam.nl
Contacten met de stichting verlopen met name via de algemeen directeur Erwin Wietses of diens
vervanger/projectleider Rob Veenstra. E-mailadressen: info@stichtingvuurenvlam.nl /
info@bonfiredordrecht.nl

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 o.a. te
verwezenlijken door een hedendaagse ontmoetingsplek te creëren voor jongeren in Dordrecht. Deze
ontmoetingsplek heet “Bonfire” en bevindt zich in het 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 en via onze social media.
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
In de statuten staat:
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 kent de volgende kernactiviteiten:
-

Het organiseren van, en leidinggeven aan, een ontmoetingsplek voor jongeren in de
Bonifatius Kerk (Wijnstraat 115 te Dordrecht). Deze ontmoetingsplek staat bekend onder de
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-

-

-

-

naam Bonfire. Sinds 2013 wordt deze monumentale kerk met aangrenzende panden
gehuurd van de gemeente Dordrecht. 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 (Huis van Gebed)
Het organiseren van gebedsavonden onder de naam “Holy spirit night”.
Bon Maché (atelier/shop). Dit project wordt gerund door Iris Visser. Iris werkt samen met
een aantal andere dames (participatiemedewerkers en stagiaires 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.
Het organiseren en geven van Trainingen. In 2017 gestart met onze samenwerking met
Rotsvast Bijbelschool. Een jaar lang zal er vanuit Rotsvast 1 x in de twee weken in het
weekend een discipelschap training worden gegeven in Bonfire. Voor 2020 wordt eraan
gedacht om een full time Bijbelschool te gaan opzetten.
Samen met de verschillende teams uit Barendrecht en Bleskensgraaf werken we samen als
YWAM Gateway Europe. Er worden voorbereidingen getroffen voor het opzetten van een
YWAM basis in Dordrecht. Hierin is samenwerking gezocht met YWAM Rijnmond (2017).
Daarnaast ontvangen we internationale YWAM outreach teams.
Het jaarlijks organiseren van een Kerstdiner voor eenzamen in de stad (in samenwerking met
de gemeente Dordrecht en Aafje)
Het leiden van gebedsavonden en geven van spreekbeurten in kerken en gemeenten in
Nederland.
Maandelijkse avond-events: BonFire night en Revival night (maandelijkse
aanbiddingsavonden in samenwerking met I am ).
Verdere uitbreiding van de uren van gebed in het Huis van Gebed. In 2018 zijn we begonnen
met uitbreiding op dinsdagmorgen en donderdagmiddag.
Eind 2018 is de Bonifatiuskerk waarin ons werk is gevestigd onder voorbehoud verkocht aan
een projectontwikkelaar om de locatie te veranderen in een appartementencomplex. In 2019
zal blijken of dit ook echt gaat gebeuren en wat dit voor ons zal betekenen.

Beleidsplannen voor 2019 en daarna
-

-

-

-

In 2019 zal de verkoop door de gemeente Dordrecht van de panden aan de Wijnstraat 115
en 117 een definitief beslag gaan krijgen. We zullen actief proberen om alsnog de aankoop
van de Bonifatiuskerk met de bijbehorende gebouwen te kunnen doen. In het exploitatie
plan ‘Modern Klooster’ zal komen te staan dat we de gebouwen willen gebruiken voor
gebed, trainingen, wonen, hostel/restaurant en events. Tegelijkertijd zullen we werken aan
een plan B voor het geval we het Bonifatiuscomplex toch zullen moeten gaan verlaten in
2020. Ook voor plan B geld dat we denken aan een Modern Klooster. Hiervoor zijn we bezig
met verschillende panden in Dordrecht.
In 2019 hopen we net als in 2018 de interne organisatie verder te professionaliseren: meer
structuur en organisatie aan te brengen, inclusief het werven van meer stafleden en het
bijstellen van de tarieven naar meer marktconforme bedragen.
In 2019 zal de samenwerking met Rotsvast Bijbelschool stoppen en willen we gaan
toewerken naar het starten van een Discipelschap Training School van YWAM met de nadruk
op opwekking en nieuwe media.
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 mee willen nemen. Voor de korte
termijn betekent dit dat we met meer regelmaat op outreach zullen gaan naar Parijs en
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andere steden in Europa. In deze outreaches rusten we de deelnemers toe om als discipelen
van Jezus op pad te gaan.

Werving van fondsen
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. Per
1 januari 2011 heeft de stichting de ANBI status ontvangen. De stichting beheert de
bankrekening NL03RABO01395.43.619 op naam van Stichting Vuur en Vlam.
Jaarlijks worden enkele duizenden 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 bankkosten, administraties en overboekingskosten, 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 projecten in Bonfire en onze
activiteiten buiten de deur van Bonfire, zoals outreaches, Worship to go en Bussiness as
Mission (BAM). Voor de komende jaren zal een deel van de ontvangen middelen nodig zijn
voor de exploitatie van Bonfire, zolang er nog niet voldoende inkomsten uit de diverse
project en evenementen zelf komen. Maar de wens is om zoveel mogelijk van de ingekomen
giften direct te gebruiken voor de activiteiten die direct gerelateerd zijn aan de
doelstellingen zoals omschreven in de statuten onder punt 1a en deel 2 van punt 2.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2018
Stichting Vuur en Vlam is in 2018 op diverse gebieden actief geweest. Het team van
medewerkers bestond in 2018 uit 3 full time stafleden, 4 parttime stafleden, 3 parttime
stagiaires, 30 part time vrijwilligers en daarnaast nog een heel aantal eenmalige vrijwilligers.
De pool met vrijwilligers bestaat voor een deel uit
participatiemedewerkers/werklozen/mensen die gebruikmaken van
psychologische/somatische hulp bij hulpverleningsinstanties zoals: De Hoop, Yulius, Miro
Thuis, Bouwmanhuis of het Leger de Heils, maar ook uit jongeren uit de verschillende kerken
van Dordrecht en omgeving.
Stichting Vuur en Vlam huurt de Bonifatiuskerk aan de Wijnstraat 117 te Dordrecht. Hier
vinden de meeste van haar activiteiten plaats. Het project heeft de naam “Bonfire”.
Daarnaast huurt de Stichting sinds 2014 het pand aan de Wijnstraat 115. Dit huis gebruiken
wij om stafleden in te laten wonen en voor het tijdelijk laten verblijven van kleine groepen
jongeren. Deze groepen jongeren zijn over het algemeen groepen van Youth With A Mission
die komen van over de hele wereld. Jonge mensen die helpen om Dordrecht in aanraking te
brengen met het evangelie van Jezus en helpen om de jongeren, die reeds betrokken zijn bij
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ons project, te trainen. Ook Mootiv Media, waar we een partnerschap mee hebben, heeft
onderdak in het pand aan de Wijnstraat 115.
In 2017 is er een nieuw gebouw bij gekomen waar we gebruik van mogen maken zonder er
huur voor te hoeven betalen (het gebouw is aanpandig aan de Bonifatius kerk). Dit gebouw
zijn we vanaf oktober gaan gebruiken om kantoor te houden en om het atelier (Bon Maché)
in te huisvesten. De 1e en 2e verdieping mogen we alleen incidenteel gebruiken en zetten
we in voor het opvangen van outreach groepen. Dit laatste zorgt ervoor dat er minder druk
op het gebouw van Wijnstaat 115 staat. In 2018 is ook de stichting Dordtse Helden gebruik
gaan maken van ons kantoor.

Activiteiten die hebben plaatsgevonden in 2018:
Gebed
-

-

Elke dinsdagavond (tot 1 september): jongerengebedsavond “City on our Knees”
Elke laatste zondag van de maand: Bonfirenight (interkerkelijke aanbiddingsavonden
met veel ruimte voor het werk van de Heilige Geest)
Youth prayernight - week van gebed in januari
1 Soulsurvivor gebedsavond
Meer ruimte voor God (bidden en vasten voor Dordrecht)
Het gebedshuis is standaard open geweest op woensdag, donderdag en
vrijdagochtend van 9:00 uur tot 12:00 uur en vanaf september zijn daar de dinsdag
en donderdag middagen bijgekomen.
Daarnaast is de gebedsruimte gebruikt door stadsgebed Dordrecht voor onder
andere gebedsretraite en door de emigrantenkerk voor gebedsbijeenkomsten elke
vrijdagnacht.

Events
-

-

Concerten van; Insalvation, Kinga Ban, Mattew Ward, LEV, Reyer, Andrew met Heartbeat,
Benefietconcert voor Jaap Putter, Leen Koster, Ilse Bevelander, Hanne de Vries, The Bowery,
Power of Prayer conference, metal Praise en Rikkert Zuiderveld (oudejaars conference)
Open monumentendag
Paasconferentie
Kledingruilbeurs
Mini Gospel event (op straat)
Bonparty, (vrijwilligersavond)
Kerstdiner voor eenzame en alleenstaande mensen (in samenwerking met Aafje, de
gemeente Dordrecht en verschillende sponsors)
filmavonden (elke 1e vrijdag v/d maand)
BAM Congress voor Europa (3 dagen)

Verhuur
-

I’AM Worship,
1 trouwerij
2 Alpha weekenden verblijf in Bonhome en training
10 weken verhuurd aan de Kerk van de Nazarener voor de zondagse dienst.
Kerk van de Nazarener Breakout XL
Trainingsdag Gemeente Dordrecht
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-

Vaste huurders; elke 1e zondag van de maand Teenchurch, Dordtse helden kantoor, Rots
Vast Bijbelschool (1 weekend in de twee weken training en verblijf Bonhome)

YWAM (Bonhome)
-

-

We hebben 4 teams van Youth With A Mission, een paar individuele missionair werkers,
Dordt defenders in het kader van 500 jaar reformatie en dansgroep Ballet Magnificat
ontvangen. Rotsvast Bijbelschool 1x in de twee weken een weekend met +/- 15 personen.
We hebben 1 week training van de YWAM backpack DTS gehost voor 80 mensen en een
Bible for life lesweek gehost.
In 2018 hebben 6 stafleden en vrijwilligers gebruik gemaakt van het Bonfirehuis.

Overige activiteiten
-

Een outreach (The Launch) opgezet en geleid vanaf het jongerenterrein van Opwekking voor
60 jongeren. We hebben 2 locaties in Almere bezocht voor deze outreach.
2 bezoekers van het gebedshuis hebben we mogen dopen
Met stafleden, gezin Wietses en een aantal stafleden op outreach geweest naar
Hopoghalen/Assen.
Rob en Erwin hebben onafhankelijk van elkaar een missionaire reis naar Geneve en Cyprus
gemaakt.
We hebben meegewerkt aan Journey of the heart in Hooghalen door het houden van een
Bonfirenight.

Bon Maché (shop/atelier)
-

Elke week op woensdag en vrijdag zijn wij open geweest voor toeristen en winkelend publiek
van 10:00 uur tot 17:00.
Er zijn meerder workshops geweest voor kleine groepen.

Netwerken
-

We hebben deelgenomen aan Regio bijeenkomsten van YWAM, het YWAM western
europe leadership gathering, verbonden met Gateway beyond en Jesus2Europe.
We hebben aandacht besteed en vergaderingen bijgewoond van onze relaties:
Petach Tikvah, Youth With a Mission, Missie Nederland, Aqua Viva, Zending en
Gemeente en BAM Congress Europe.

Aantal betrokken personen in 2018
Wekelijks bezochten +/- 75 toeristen Bonfire.
Maandelijks bezochten ongeveer 250 personen de standaard activiteiten. De events zijn door
ongeveer 6000 personen bezocht.

Alle eer aan God!
We zijn God dankbaar voor alles wat we hebben mogen doen en meemaken in 2018! Daarnaast was
het werk niet mogelijk zonder alle stafleden, bidders, vrijwilligers en donateurs, dank jullie wel!
#
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