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Bestuursverslag
Vooraf
In dit rapport vindt u de volgende documenten van de stichting Vuur en Vlam:
- het beleidsplan;
- een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten in het jaar 2017;
- het financieel verslag over 2017.
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 een overzicht van de activiteiten die de
Stichting in 2017 heeft ontplooid. Het financieel verslag geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven van de
Stichting (bestedingen aan doelstellingen).
Namens het dagelijks bestuur, Erwin Wietses
Juni 2018

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 verschijnt 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
De doelstelling van de stichting zoals vermeld staat 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 kent de volgende kernactiviteiten:
•

•
•

•

•

•
•
•
•

Het organiseren van, en leiding geven aan, een ontmoetingsplek voor jongeren in de Bonifatius
Kerk (Wijnstraat 115 te Dordrecht). Deze ontmoetingsplek staat bekend onder de naam Bonfire.
Sinds 2013 wordt deze monumentale kerk 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 “City On Our Knees”.
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, en in 2018 zullen we doorgaan 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 2019 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 Weekend Worship (maandelijkse
aanbiddingsavonden).
Verdere uitbreiding van de uren van gebed in het Huis van Gebed.

Beleidsplannen voor 2018 en daarna
•

In 2018 zal de verkoop door de gemeente Dordrecht van de panden aan de Wijnstraat 115 en 117
gaan spelen. We zullen actief mee doen in de aankoop van Bonifatiuskerk met de bijbehorende

•

•

gebouwen. Dit doen we in samenwerking met Lughten Malschaert Architecten. In het exploitatie
plan zal komen te staan dat we de gebouwen willen gebruiken voor gebed, trainingen, wonen,
hostel/restaurant en events.
In 2018 hopen we de interne organisatie verder te professionaliseren: vernieuwen
boekhoudmethode, automatisering en netwerk verder optimaliseren en de organisatie AVG proof
maken.
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 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. Sinds 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 het 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 2017
Stichting Vuur en Vlam is in 2017 op diverse gebieden actief geweest. Het team van medewerkers
bestond in 2017 uit 3 full time stafleden, 7 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.
Stichting Vuur en Vlam huurt de Bonifatiuskerk aan de Wijnstraat 117 te Dordrecht. Hier is het kantoor
gevestigd en vinden ook 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 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 gaan houden en om het atelier (Bon Maché) in te huisvesten. De 1e en 2e
verdieping mogen we alleen incidenteel gebruiken en gebruiken we dan ook voor het opvangen van
outreach groepen. Dit laatste zorgt ervoor dat er minder druk op het gebouw van Wijnstaat 115 staat.
We hebben in 2017 een kleine verbouwing gedaan door twee douches extra in te bouwen om groepen
een beter verblijf aan te kunnen bieden.

Activiteiten die hebben plaatsgevonden in 2017:
Gebed
-

Elke dinsdagavond: jongerengebedsavond “City on our Knees”
Elke 2e vrijdag van de maand: weekend Worship
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
28 januari tot 4 februari Prayer4Dordt (bidden en vasten voor Dordrecht)
Het gebedshuis is standaard open geweest op woensdag, donderdag en vrijdagochtend van 9:00
uur tot 12:00 uur; daarnaast is de ruimte gebruikt door stadsgebed Dordrecht voor onder andere
gebedsretraite en door de emigrantenkerk voor gebedsbijeenkomsten elke vrijdagnacht.

Events
-

Concerten van; New Worldson, Leeland, Paul Field, Insalvation, Piekfijn, Martin Brand en Elisa
Mannah, Rikkert (oudejaars conference) en voorstelling Ballet Magnificat
Welkom Hier (programma voor immigranten)
Open monumentendag
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)
Gooing Deeper Conference

Verhuur
-

I’AM Worship, Sisterhood Worship

-

3 trouwerijen
Reünie Bijbelschool Nehemia
Profetenschool (12 avonden)
(Youth) Alpha weekenden verblijf in Bonhome en training
Vaste huurders; elke 1e zondag van de maand Teenchurch, Vrij zijn huis Dordrecht (kantoor),
Power of prayer church (kantoor), Rots Vast Bijbelschool (1 weekend in de twee weken training
en verblijf Bonhome)

YWAM (Bonhome)
- We hebben 1 team van Youth with a Mission ontvangen, een paar individuele missionair werkers en een
gezin. Verblijf groep van de Verhalenbus in het kader van 500 jaar reformatie. Verblijf dansgroep Ballet
Magnificat. 2e helft van het jaar Rotsvast Bijbelschool 1x in de twee weken een weekend met +/- 15
personen.
- We hebben 1 week training van de YWAM art DTS gehost voor 40 mensen.
- in 2017 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 100
jongeren. We hebben 3 locaties in Almere bezocht voor deze outreach.
2 bezoekers van de Jongerengebedsavonden zijn gedoopt
Staftraining van Steve Smith over de waarden van YWAM
Met 3 stafleden op outreach geweest naar Parijs
Met 4 stafleden naar Geneve geweest voor deelname aan de Revive Hope conference.
Trainingsdag evangelisiatie voor Evangelische gemeente Jozua
Prayer space op het Insula College (voor YLN)

Bon Maché (shop/atelier)
-

Elke week van woensdag t/m vrijdag zijn wij open geweest voor toeristen en winkelend publiek
van 10:00 uur tot 17:00.

Netwerken
-

We hebben deelgenomen aan het platform Raad van kerken, het christelijke contactgroep
jongerenwerkers Dordrecht en we hebben een overleg met het Evangelisch contact Dordrecht
bijgewoond
We hebben aandacht besteed en vergaderingen bijgewoond van onze relaties: Young Life
Nederland, Petach Tikvah, Youth With a Mission, Missie Nederland en BAM Congress Europe.

Aantal betrokken personen in 2017
Wekelijks bezochten +/- 75 toeristen Bonfire.
Maandelijks bezochten ongeveer 200 personen de standaard activiteiten.
De events zijn door ongeveer 5.000 personen bezocht.

Alle eer aan God!
We zijn God dankbaar voor alles wat we hebben mogen doen en meemaken in 2017!
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Balans per 31 december 2017
(na resultaatverdeling)

€

31-12-2017
€

€

31-12-2016
€

Activa
Vaste activa
Financiële vaste activa

1

3.881

3.881

Vlottende activa
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen

Totaal

2
3

4

2.722

6.587

6.409

7.154
9.131

13.741

3.634

12.190

16.646

29.812

#ORG=saa#VES=obe#PAP=blc

#TAA=nld#REF=\\SCHGOE.LOCAL\USER\HOME\1089\DOCUMENTS\JEROEN\ST VUUR EN VLAM\999000-2017\9990002017jrk

Stichting Vuur en Vlam, Dordrecht

Pagina 7

€

31-12-2017
€

€

31-12-2016
€

Passiva
Reserves
Fondsen

5

12.827

9.144

1.935

2.300

1.884

18.368

16.646

29.812

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende
passiva

Totaal

6
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Staat van baten en lasten over 2017
€
Baten

7

Huisvestingskosten locatie Bonfire
Kosten van activiteiten en
evenementen in Bonfire
Overige projecten

8
9
10

Besteed aan doelstellingen
Saldo na besteding
Rentelasten
Kosten van beheer en fondswerving
Saldo van baten en lasten

11

2017
€

€

125.735

2016
€
138.955

44.662

50.446

51.442
21.385

45.074
21.557
117.489

117.077

8.246

21.878

-

-50

8.246

21.828

-4.563

-3.982

3.683

17.846
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Toelichting op de balans per 31 december 2017
Vaste activa
1 Financiële vaste activa

Overige vorderingen
Waarborgsommen

31-12-2017
€

31-12-2016
€

3.881

3.881

2.722

6.587

5.306
501
602

5.482
1.075
597

6.409

7.154

1.018
2.510
106

3.339
7.599
1.252

3.634

12.190

Vlottende activa
Vorderingen
2 Handelsdebiteuren
Handelsdebiteuren
3 Overige vorderingen en overlopende activa
Terug te ontvangen energiebelasting
Terug te ontvangen energiekosten
Vooruitbetaalde kosten BAM-conferentie 2017
Overige vorderingen

4 Liquide middelen
Kas
Rabobank betaalrekening
Rabobank spaarrekening
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Passiva
2017
€

2016
€

9.144
3.683

-8.702
17.846

12.827

9.144

1.935

2.300

-

2.500
-2.500

-

-

Overige reserve
Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling
Stand per 31 december
5 Fondsen
Bestemmingsfonds project AIM

Langlopende schulden
Andere obligaties en onderhandse lening 1
Saldo per 1 januari
Aflossing
Saldo per 31 december

Deze lening ad € 7.500 is verstrekt ter financiering van de huur van de Bonifatiuskerk. Het
rentepercentage bedraagt 4%. Eind 2016 is deze lening volledig afgelost.

Kortlopende schulden

6 Overige schulden en overlopende passiva
Energiekosten
Bankkosten
Huisvestingskosten
Reservering diverse projecten
Overige schulden

31-12-2017
€

31-12-2016
€

262
79
1.543

7.297
75
8.083
1.913
1.000

1.884

18.368
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017
7 Baten

2017
€

2016
€

8.085
4.378
10.300
2.470
2.573
21.685
-

11.024
21.187
12.575
3.150
567
21.857
3.065

49.491

73.425

23.018
14.438
14.373
13.769
9.805
842
-

16.597
13.915
11.439
22.662
219
700

76.245

65.532

Baten uit fondswerving
Giften Bonfire
Giften Vuur en Vlam algemeen
Giften project gebedshuis
Giften 50 voor Bonfire
Collecten
Giften project AIM
Giften project BAM

Overige baten
Verhuur pand Wijnstraat 115
Verhuur Bonifatiuskerk
Inkomsten concerten en events
Inkomsten Bar
Inkomsten BAM congres
Inkomsten Lost & Found/Atelier
Inkomsten outreaches Bonfire

Aanvullende gegevens over bestuur, vrijwilligers en beloningen
Bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel kunnen de
voor hun taakuitoefening gemaakte onkosten worden vergoed. Aan de bestuursleden zijn geen
leningen, voorschotten of garanties verstrekt.
De stichting heeft geen personeel in dienst. Alle activiteiten worden door vrijwilligers gedragen. Enkele
vrijwilligers hebben een vrijwilligersvergoeding ontvangen.
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Besteed aan doelstellingen

2017
€

2016
€

22.616
17.709
1.608
1.547
664
518

22.510
24.170
2.332
137
697
600

44.662

50.446

14.132
9.368
9.070
9.936
6.608
1.055
715
423
135

17.425
1.378
11.935
4.303
7.350
1.755
604
224
100

51.442

45.074

21.385

21.557

8 Huisvestingskosten locatie Bonfire
Huur onroerende zaken (Wijnstraat 115 en 117)
Energiekosten (Wijnstraat 115 en 117)
Onderhoud onroerende zaken
Kleine aanschaffingen
Afvalkosten
Gemeentelijke heffingen

9 Kosten van activiteiten en evenementen in Bonfire
Inkoopkosten bar
Bestedingen project BAM
Bestedingen gebedshuis
Activiteiten Vuur & Vlam algemeen
Kosten events en overige activiteiten
Sprekersvergoedingen
Kosten outreaches Bonfire
Luisterrechten Buma/CCLI
Kosten Lost & Found/Atelier

10 Overige projecten
Bestedingen project AIM

Stichting Vuur en Vlam ondersteunt project AIM in Barendrecht. Er is een bestemmingsfonds opgericht
voor dit project, waaraan de donaties worden toegevoegd die specifiek aan dit project worden gegeven.
Vanuit dit bestemmingsfonds ontvangt project AIM maandelijks een bijdrage.
2017
€

2016
€

-

50

11 Rentelasten
Rente leningen o/g
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2017
€

2016
€

1.035
979
954
777
456
362

925
858
562
685
745
207

4.563

3.982

Kosten van beheer en fondswerving
Reiskosten en parkeerkosten
Bankkosten
Promotiekosten
Internet- en telefoonkosten
Kantoorkosten
Abonnementen

Kosten van beheer zijn kosten die de organisatie maakt in het kader van de (interne) beheersing en
administratievoering en niet worden toegerekend aan de doelstelling. De fondswervingskosten houden
rechtstreeks verband met het werven van baten. Het totale bedrag aan beheers- en
fondswervingskosten bedraagt in 2017: € 4.563 en is 3,7% van de totale lasten (2016: € 3.982 / 3,3%).
De fondswervingsactiviteiten geschieden door middel van promotie in de vorm van nieuwsbrieven,
websitepublicaties en toespraken. Hiermee wordt bekendheid gegeven aan het werk van stichting Vuur
en Vlam. Alle ontvangen giften en collecten zijn het directe gevolg van deze acties.

