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Achtergrond stichting
Freedom in Christ Ministries is in de Verenigde Staten in 1989 opgericht door Dr. Neil T. Anderson,
voormalig voorganger en professor aan Biola Theologische Universiteit in Californië. Dr. Neil T.
Anderson heeft vele boeken geschreven. De bekendste daarvan zijn Overwinning over de
duisternis en De Bevrijder. Hiervan zijn wereldwijd meer dan 4 miljoen exemplaren verkocht.
In 2004 is door Dr. Neil T. Anderson en Steve Goss, directeur van Freedom in Christ International,
samen de Discipelschapscursus Vrijheid in Christus geschreven.
Freedom in Christ Ministries Nederland (www.FiCM.nl) is 14 november 2012 opgericht door o.a.
Wieger Sikkema, Jan en Nellie Kits en Noortje Gooskens om de Discipelschapscursus Vrijheid in Christus
en andere (toekomstige) cursussen in het Nederlandse taalgebied beschikbaar te maken en kerken toe
te rusten om discipelen te maken die vrucht dragen.
Freedom in Christ Ministries Nederland is een zelfstandige entiteit. FICM-NL werkt op vrijwillige basis
samen met van Freedom in Christ Ministries International(FICMI), zie ook www.freedominchrist.org.
De stichting bepaalt zelfstandig welk, door de internationale tak ontwikkeld les- en studiemateriaal
voor Nederland geschikt is om te vertalen en uit te geven. De stichting neemt vrijwillig actief deel om
Europese en internationale activiteiten te ondersteunen en of mee te helpen uitvoeren. Graag zou
FICMI zien dat zij zitting neemt in het Nederlandse bestuur echter FiCM-NL wil dat niet doen om de
onafhankelijkheid van de stichting te bewaken en bewaren.

Bestuur & Directie
Bij het samenstellen van het beleidsplan 2020 – 2022 in maart 2020 werd het bestuur gevormd door
de volgende personen:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid

Noortje (E.T.M.) Gooskens
Berry (B.) Foppen
Peter (P.J.) Maris
Jan (J.H.) Kits
Henriëtte (H.) Fahner

Door het bestuur is Peter Maris aangesteld als uitvoerend directeur voor de stichting en geeft dagelijks
leiding aan de uitvoering. Doel is dat bij voldoende uitbreiding van het bestuur de uitvoerend directeur
zijn bestuursfunctie neerlegt. Wens van de stichting is om hiermee het zogenaamde Carverbestuursmodel te volgen.
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Missie en Visie
De stichting heeft volgens haar statuten, die bij de oprichting in 2012 zijn opgesteld, de volgende
grondslag:
De stichting aanvaardt de Bijbel als het door God geïnspireerde en onfeilbare Woord als
leidraad voor geloof en leven.

Missie
De missie van de stichting is het bevorderen van:
1. onderwijs en training in kerken en gemeenten, om de begeleiding van christenen, in de
ontwikkeling van identiteit en geloof, te versterken.
2. geloof in en onderwijs van christelijke principes en de pastorale zorg voor christenen in kerken en
gemeenten;
De stichting tracht bovenstaande te verwezenlijken met gebruikmaking van alle mogelijke middelen
die daartoe bevorderlijk zijn in de ruimste zin van het woord.
Discipelen toerusten om discipelen te maken (die vrucht dragen) is de slogan waarmee we werken.

Visie
Wij geloven dat iedere christen die persoon kan worden die God bedoeld heeft. Dat iedere christen
vrij kan zijn om zijn/haar Heer te dienen en te groeien in geloof. Iedere christen kan vrij van zijn
verleden leven en een dagelijks overwinnend leven leiden en vrucht dragen. Dit heeft uitwerking naar
de gemeenschap om die persoon heen.

Strategische doelstellingen
Voor de komende jaren hanteert de stichting de volgende strategische doelstellingen:
1) Toerusten van gemeenten/kerken, dan wel faciliteren.
2) Cursus- en/of studiemateriaal in de Nederlandse taal beschikbaar maken.
3) Bekendheid van Freedom in Christ Ministries genereren.
4) Organisatorische & bestuurlijke versterking.
5) Het ondersteunen van FICM-Internationaal.
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Uitwerking van deze strategische doelstelling is hieronder beschreven.
1) Toerusten van gemeenten/kerken
Misschien wel de belangrijkste doelstelling van FiC is het bereiken en toerusten van
kerken/gemeenten en haar leiders zodat zij anderen helpen vrijheid in Christus te vinden en
discipelen te worden die vrucht dragen.
Het toerusten doet FiCM-NL door materiaal beschikbaar te stellen (zie 2) en door middel van
toerustingsdagen/workshops, of het aanbieden van (internationale) programma’s van FICMI.
Op verzoek geven we presentaties over de cursussen en het werk van Freedom in Christ.
Lokaal verlenen we medewerking bij het geven van de cursussen of een deel daarvan en het
leiden door de Stappen van een groep dan wel een enkeling teneinde andere mensen toe te
rusten om dit zelfstanding in hun gemeente of groep te doen.
Het onderwijs wordt aangeboden via het cursusmateriaal, boeken en via de website met
onder andere het streamen van de video’s van de cursussen en een dagelijkse overdenking.
2) Cursus- of studiemateriaal in de Nederlandse taal beschikbaar maken
Zoals de Discipelschapscursus Vrijheid in Christus met bijbehorend bedieningendeel Stap voor
stap naar Vrijheid in Christus volledig is vertaald en uitgegeven en wordt gedistribueerd, zal
ook ander studie- en cursusmateriaal worden uitgegeven. Op het moment dat dit
beleidsplanplan geschreven wordt, is de vertaling van de Leiderschapscursus Freed to Lead
geschreven door Rod Woods en Steve Goss in volle gang. De wens is om daarna ander
(recent) in Engeland ontwikkeld materiaal te vertalen en uit te geven. Vertaalprojecten
worden waar mogelijk in combinatie met partners (andere organisaties) uitgevoerd.
3) Bekendheid van Freedom in Christ Ministries genereren
Freedom in Christ Ministries bezoekt regelmatig conferenties en is daar al of niet met een
stand aanwezig. Hiermee genereert zij naamsbekendheid en legt contacten door middel van
ontmoetingen, het uitdelen van brochures en andere middelen. Er worden afspraken
gemaakt met landelijk werkende organisaties. Er worden afspraken gemaakt met lokale
kerken/gemeenten en organisaties. Er worden regionaal presentaties gegeven over het werk
en de cursussen van FiCM. Het up to date houden van de website en facebook-groep maakt
hier uiteraard deel van uit.
4) Algemeen en organisatorische versterking
Het werk heeft een sterke geestelijke ondersteuning nodig. Daarom is een actieve
gebedsbediening een belangrijk onderdeel. Een groep mensen ontvangt regelmatig een
gebedsbrieven en of woont gebedsbijeenkomsten bij. Dit kan ook met conference-calls.
Voor allerlei taken streven we ernaar om het werk samen met vrijwilligers uit te voeren. Het
bestuur dient uitgebreid dan wel versterkt te worden. Zie verder onder
bestuurssamenstelling op pagina 2.
Versterking ontwikkelt zich ook door te werken met FiCM-regioleiders en doelgroepleiders.
Deze sturen het werk in hun regio/doelgroep zelfstandig aan en breiden het uit.
Het is belangrijk dat de stichting financieel gezond functioneert, zie verder onder financiën
en fondsenwerving.
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5) Het ondersteunen van FICM-Internationaal
Het nauw en actief samenwerken in Europees en internationaal verband levert een bijdrage
aan de versterking en opbouw van Freedom in Christ Ministries Nederland.
Dit houdt concreet in dat de uitvoerend directeur leiding geeft of werkt aan:
- Het uitvoeren van 1), 2) en 3) in België.
- Het uitvoeren van taken als assistent director voor de Europese directeur in en voor allerlei
landen in Europa en het Midden-Oosten.

Fondswerving & Inkomsten
Om haar strategische doelstellingen uit te werken werft de Stichting Freedom in Christ Ministries
Nederland fondsen. Deze fondsenwerving vindt via de volgende kanalen plaats:
1.
2.
3.
4.
5.

Particuliere donateurs
Zakelijke donateurs
Eenmalige acties
Medefinanciering vanuit internationale fondsenwerving
Overige fondsen van stichtingen die als doel hebben werken als van Freedom in Christ
Ministries te ondersteunen

Bij particuliere fondsenwerving wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van laagdrempelig maar
continuerende betaalwijzen met het doel de donateur voor langere periode betrokken te laten zijn.
Particuliere donaties kunnen ook voortkomen uit legaten of erflatingen.
Eenmalige acties worden ingezet om voor een actueel en concreet doel/project fondsen te werven.
Overige inkomsten zijn royalty’s die de stichting ontvangt van de uitgever.

Financieel beleid
Het financieel beleid wordt aankomende jaren gestuurd op basis van een begroting. Deze begroting
bestaat uit een algemeen deel waarin algemene financiële middelen van de stichting worden
benoemd. Daarnaast wordt voor ieder evenement of project een specifiek budget gehanteerd.
Projecten worden alleen uitgevoerd op basis van specifiek daarvoor in te zetten middelen uit eigen kas
of specifiek daarvoor ontvangen giften dan wel concrete toezeggingen.
Van alle financiële transacties wordt nauwkeurig verslag gedaan. Voor ieder evenement en ieder
project wordt, als dat relevant is, een financieel verslag bijgehouden.
Jaarlijks wordt er een financieel verslag opgesteld en wordt verantwoording afgelegd waarmee wordt
voldaan aan de ANBI wet- en regelgeving.
Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen voor uitgevoerd werk. In individuele
gevallen kan een onkostenvergoeding besproken worden.
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