
Voorwoord 

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Good News Friend Ministries (hierna: GNFM) voor de jaren 

2017 t/m 2020. Dit beleidsplan vervangt het beleidsplan van 15 januari 2014 voor de jaren 2014 t/m 

2017. Het plan bevat een beschrijving van de doelstelling van de stichting en haar activiteiten en het 

geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het beleidsplan geldt in beginsel voor de 

periode van vier jaren en zal alleen tussentijds worden geactualiseerd indien daartoe aanleiding 

bestaat. 

Rijswijk, november 2016 

 

Marian Jongman – de Jong 
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1. Organisatie 

Algemene gegevens 

De gegevens van de stichting zijn als volgt: 

Naam   Stichting Good News Friend Ministries 

Postadres  Park Hoornwijck 23 

2289 CZ Rijswijk 

Nederland 

 

Telefoonnummer 06 53828468 

E-mail    info@goodnewsfriend.nl 

Web    www.goodnewsfriend.nl 

 

Bankrekening   NL 47ABNA 0453867952 (ABN Amro) 

KvK    nr. 41160359 

 

RSIN-nummer   806115324 

 

Geschiedenis 

Vanaf de jaren 90 zijn Wim en Nelly Vlak al actief in het zendingsveld. Zij hebben de stichting 

opgericht in 1997 en hebben GNFM jarenlang met hart en ziel bestuurd. In 2014 is de stichting 

overgedragen door de familie Vlak aan het nieuwe bestuur en medio 2015 heeft er een wissel van de 

voorzitter plaatsgevonden. Al deze veranderingen hebben ertoe bijgedragen dat er in 2016 opnieuw 

is gekeken naar de missie, visie, doelstelling en strategie van de stichting GNFM. 

Missie 

De stichting is opgericht om hulp te bieden aan de allerarmsten in India; (wees)kinderen, weduwen, 

gehandicapten en gezinnen. Deze hulp gaat hand in hand met het verspreiden van het evangelie, 

vanuit de Christelijke grondhouding van de stichting. Dit is tot op de dag van vandaag het 

bestaansrecht en de identiteit van de stichting. 

Visie 

Mensen helpen om de draad van hun leven weer op te pakken en zin aan hun bestaan te geven. 

Ieder mens is het immers waard om een toekomst te hebben. Daar waar voorheen de mensen vanuit 

een ietwat paternalistische invalshoek werden geholpen, staan nu respect, eigenwaarde en 

zelfstandigheid voorop. En waar in het verleden met een westerse insteek hele planten, met pot en 

al naar India werden gebracht, willen we nu vooral zaaien in vruchtbare bodem, binnen de tradities 

van het land.  

Doelstelling 

In de oprichtingsakte is het doel van de stichting als volgt omschreven: de stichting heeft ten doel de 

allerarmsten in de wereld geestelijk, materiële en financiële ondersteuning te geven ter bemoediging 

en verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus.  

Dit gebeurd door waar nodig te voorzien in de basisbehoeften zoals huisvesting, verzorging, 

onderwijs, basisgezondheidszorg en het verkondigen van het evangelie door het opleiden van 

voorgangers via bijbelscholen, bijdrage in de bouw van kerkjes en een bijdrage in het 

levensonderhoud van pastors in de eerste jaren van de opbouw van hun congregatie. Bij voorkeur op 

incidentele basis, afhankelijk van de nood op dat moment. 
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De website verwoordt het als volgt: de stichting probeert vanuit de christelijke gedachte hulp te 

bieden aan mensen in nood in India en Nepal. Belangrijke doelgroepen van de stichting in India zijn 

eeski dere , geha di apte , edu e  e  kasteloze  dalits  i  de streek Ta il Nadu e  Harya a. 
De stichting probeert deze hulpbehoevende groepen te voorzien van huisvesting, verzorging en 

onderwijs. De laatste jaren is de stichting niet langer alleen in India werkzaam, maar ook in Nepal en 

Bhutan. In Nepal wordt veel energie en middelen gestoken in de wederopbouw van het land na de 

verwoestende aardbeving in 2015. De belangrijkste manier om hier aan mee te helpen is de 

erstrekki g a  le i ge  o der gu stige oor aarde  zogehete  soft loa s . Verder is het de 
e s a  het estuur o  eer te ku e  eteke e  ij de estrijdi g a  e se ha del hu a  

traffi ki g . 
 

De stichting werkt via een aantal zorgvuldig gekozen kleinschalige projecten. Met de 

contactpersonen van de projecten bestaat een jarenlange vertrouwensband.  

 

Strategie 

De stichting helpt de allerarmsten. Als stichting willen we zoveel mogelijk mensen helpen. En met de 

veranderende omstandigheden in India, verandert ook het werkgebied van de stichting. De hulp 

schuift langzaam van Zuid India naar Noord India, Nepal en Bhutan. 

In Tamil Nadu, waar de stichting haar oorsprong vindt, is de welvaart in de afgelopen jaren 

toegenomen, zelfs voor de allerarmsten. India is een van de landen waar de economie snel groeit en 

vooral Zuid India heeft daar profijt van. Hoewel de verschillen tussen arm en rijk nog steeds enorm 

zijn, heeft de regering van India een aantal maatregelen genomen om de toekomst van de 

allerarmsten, de kastelozen, te waarborgen. Zo zijn er overheidsscholen en -kinderhuizen. En de 

regering geeft aan huwbare meisjes van ouders zonder geld een bruidsschat, zodat ze mee kunnen 

gaan in de Hindoeïstische traditie.  

Daarentegen gaan in het noorden van India en in Nepal de veranderingen heel langzaam. Ondanks 

dat in het noordoostelijk deel van India het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking hoog is, 

is het merendeel van de bevolking arm tot zeer arm. Nog steeds is meer dan 50% van de bevolking in 

Noord India en Nepal analfabeet. In Noord India woont 80% van de zogenaamde tribes, de 

oorspronkelijke bevolking van India, de kastelozen. De kinderarbeid is tussen 2001 en 2011 slechts 

met 2,2 % afgenomen1 maar in diezelfde periode op het platteland met 53 % toegenomen. 

Kinderarbeid betekent pure armoede, geen ontwikkeling en mensenhandel. Daar willen we als 

stichting de komende jaren onze hulp op richten.  

Met behulp van kleinschalige praktische hulp en het Woord: door het family care programma, soft 

loans, anti trafficking programma en onze bijbelscholen.  

Bestuur, comité van aanbeveling en vrijwilligers 

Het bestuur van GNFM is verantwoordelijk voor het beleid, bestuur, financieel beheer en 

communicatie. Het bestuur zet zich in op volledig vrijwillige basis, ontvangt voor hun 

werkzaamheden dus geen beloning of onkostenvergoeding. Het bestuur bestaat uit de volgende 

personen: 

 

Mevr. M.J. Jongman-de Jong, Rijswijk - voorzitter 

L.J. Boone, Harderwijk   - penningmeester 

L. Agyei, Den Haag   - algemeen bestuurslid 

 

Verder is er een comité van aanbeveling dat bestaat uit de volgende personen:  

                                                           
1 Child Rights and You 



 Wim en Nelly Vlak, Den Haag 

 Mevr. J. Spaargaren, Voorschoten 

 J. Bor te Hoogblokland (Stichting Hulp vervolgende Christenen) 

 T. de Vries RA, Herwijnen 

 

Naast het bestuur zijn er diverse personen werkzaam als vrijwilliger voor de stichting. De oprichters, 

Wim en Nelly Vlak, zijn nog volop betrokken bij de stichting. Zij houden zich bezig met promotionele 

activiteiten, het rondbrengen van de nieuwsbrieven in Den Haag en omgeving, etc. René Vlak draagt 

zorg voor het onderhouden van de website en heeft samen met zijn vrouw Johanneke in 2016 enkele 

projecten bezocht. Desgevraagd voorzien zij de stichting van advies. Dit geldt ook voor Janny 

Spaargaren die aanwezig is op de vergaderingen om mee te denken en bidden.  

 

Het bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de activiteiten van 

de stichting, is verantwoordelijk voor de besluitvorming en de uitvoering hiervan. De taken zijn 

verdeeld over de drie bestuursleden. 

 

Vergadercyclus  

Het bestuur vergadert tweemaal per jaar en verder zo vaak als de bestuursleden dit wenselijk achten. 

De vergaderingen vinden doorgaans plaats in Rijswijk. Van de vergaderingen wordt een verslag 

gemaakt (notulen). 

 

Anbi 

De stichting is door de Belastingdienst per 1 januari 2008 aangemerkt als algemeen nut beogende 

instelling (ANBI). Daardoor is het voor bedrijven en particulieren fiscaal aantrekkelijk om 

geldbedragen te schenken of na te laten aan de stichting.  

 

Keurmerk 

De stichting kiest er bewust voor om geen CBF-keurmerk te dragen, aangezien de registratie en 

herregistratie voor dit keurmerk erg kostbaar is. De stichting wil de ingekomen gelden volledig 

inzetten voor de projecten in India, Nepal en Bhutan. 

 

2. Projecten 

Hieronder een korte beschrijving van de belangrijkste projecten van de stichting in India en Nepal. 

Bijbelcollege in Palayamkottai (Provincie Tamil Nadu in India) 

De stichting is betrokken geweest bij de bouw van het weeshuis op het kerkgebouw  almede de zaal 

voor de studenten op het collegegebouw en een aparte ruimte voor de meisjesstudenten. 

Momenteel steunt de stichting alleen nog de studenten op de Bijbelschool. Contactpersoon is 

Yochan Raja 

 

IPA India Kovaipudur (Provincie Tamil Nadu in India) 

De stichting is betrokken geweest bij de grondaankoop en de bouw van het weduwehuis alsmede 

een tweede weduwehuis nabij Chennai. Er is dankzij de stichting 8000 m² grond aangekocht voor een 

begraafplaats. Verder is er grond gekocht voor uitbreiding van de kerk van pastor John Peter en een 

nog te bouwen tweede kerk, toiletgroep, de verbouwing van de kerk en woonhuis, de verbouwing 

van de zaal voor jeugdbijeenkomsten, de bouw van zeven kerken die nu onder toezicht en beheer 

staan van IPA en de boekwinkel. Jaarlijks draagt de stichting bij aan de aankoop van fietsen voor 

afgestudeerde studenten.  

 

Onze lopende projecten: maandelijkse hulp weduwen, kinderen in het kinderhuis, family care 



programma voor de slums, boekenwinkel en huissamenkomsten. Incidenteel: diverse acties + 

discipelschapstraining voor voorgangers die werken in het Noorden van India. Contactpersoon is 

Peter Prakasam 

 

Bijbelschool in Hisar (provincie Haryana in India) 

De stichting heeft voor 35% bijgedragen in de kosten van de aankoop van grond en de bouw van de 

Bijbelschool. Vrije giften aan de stichting worden gebruikt voor aankoop van Bijbels en 

studiemateriaal en ter bestrijding van de kosten van studenten op deze Bijbelschool. Contactpersoon 

is Deva Anbukan 

 

IPA Nepal (Kathmandu, Nepal) 

De stichting ondersteunt op dit project zeven voorgangers die een gemeente zijn gestart na te zijn 

afgestudeerd op de Bijbelschool. Verder betaalt de stichting de huur van de school, de 

meisjesstudenten, de vervoerskosten voor meetings en privé-ondersteuning, huisvesting. 

Incidenteel: diverse acties, aankoop van auto (2012), aankoop van Bijbels en studiemateriaal en 

medische kampen. Contactpersoon in Nepal is pastor Binod Singh, onder supervisie van pastor David 

Prakasam uit India. 

 

In 2016 hebben we onze grote spijt steun aan Good News Friend Trust in Periyampatti van Pastor 

Raja (provincie Tamil Nadu in India) moeten beëindigen.  

 

3. Financiën 

Inkomsten en uitgaven 

GNFM ontvangt haar inkomsten vanuit donaties van de achterban en sponsoracties. Veel van de 

donateurs zijn al jarenlang betrokken bij de stichting. De stichting besteedt 100% van het ontvangen 

geld aan directe hulp en probeert op een zorgvuldige wijze een betrouwbaar financieel beleid te 

voeren. De stichting voelt hierin een grote verantwoordelijkheid richting de donateurs, maar ook 

richting de doelgroep.  

Beheer van vermogen 

Uitgangspunt is dat het vermogen wordt besteed aan de doelstelling van de stichting. Gelden of 

middelen van sponsors die nog niet zijn overgedragen aan de projecten, worden geoormerkt als 

vermogen. Dit vermogen wordt risicomijdend (spaarrekening) beheerd door de stichting tot het 

moment waarop het wordt uitgekeerd aan de projecten. De stichting ontvangt rente op haar 

spaarrekening. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de 

continuïteit van de werkzaamheden.  

 

De bestuurders en vrijwilligers van de stichting genieten geen beloning of vergoeding bij de 

uitoefening van activiteiten voor of namens de stichting. Giften en donaties worden geregistreerd 

door de secretaris, betalingen worden gedaan door de penningmeester na opdracht door de 

voorzitter. De boekhouding wordt verzorgd door één van de andere bestuursleden die ook zorg 

draagt voor het maken van de jaarstukken. Ontvangen giften gaan voor de volle 100% naar de 

projecten. De kosten van het drukken van de nieuwsbrief (portokosten, drukkosten) kunnen worden 

gedeclareerd bij de penningmeester tot maximaal het bedrag van de jaarlijkse rentebaten Voor zover 

de rentebaten niet toereikend zijn, worden de kosten van de nieuwsbrief gedragen door het bestuur 

en/of de vrijwilligers. 

Besteding van het vermogen 

 De stichting houdt niet meer vermogen aan dan zij redelijkerwijs nodig heeft voor de 

continuïteit van de werkzaamheden; 



 Sponsorvrienden steunen de stichting door eenmalige of periodieke giften. Giften met een 

specifieke bestemming worden uiteraard voor deze bestemming aangewend; 

 Winkeliers steunen de stichting via spaarpotjes in hun winkels. De opbrengsten hiervan zijn 

voor de weeshuizen in India; 

 Er wordt apart geworven voor eenmalige projecten. Uiteraard gaan de opbrengsten hiervan, 

na aftrek van gemaakte kosten, volledig naar de projecten; 

 Ingeval van vrije giften wordt door het (voltallige) bestuur bepaald aan welke projecten in 

India en Nepal deze worden toegekend. 

 

Verslaglegging 

Jaarlijks wordt er een jaarrekening gemaakt die wordt gepubliceerd op de website van de stichting. 

 

4. Communicatie 

De stichting hecht veel waarde aan goede en open communicatie met partners, donateurs en andere 

betrokkenen. De stichting streeft naar transparantie en zet daar verschillende middelen voor in.  

 

Nieuwsbrief en mailings 

Minstens twee keer per jaar wordt de nieuwsbrief gepubliceerd. Deze nieuwsbrief is bedoeld om 

belangstellende op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. De nieuwsbrief wordt zo veel 

mogelijk per e-mail verspreid, maar ook nog op papier voor mensen die hieraan de voorkeur geven. 

De nieuwsbrief wordt ook geplaatst op de website. 

 

Website 

De website www.goodnewsfriend.nl is een belangrijk communicatiekanaal voor de stichting. Op de 

website is informatie te vinden over de projecten, het laatste nieuws, fotomateriaal etc. De website 

wordt regelmatig bijgehouden. 

Alle projecten worden periodiek bezocht en geïnspecteerd door één of meerdere leden van het 

bestuur. Ook komt het voor dat vrienden van de stichting (René en Johanneke Vlak, Abco en 

Willemijn Boone) de projecten bezoeken en verslag uitbrengen aan het bestuur. 

 

5. Fondsenwerving 

Het werven van de noodzakelijke financiële middelen gebeurt op verschillende manieren. De 

belangrijkste bron van inkomsten bestaat uit giften en donaties van donateurs van particulieren en 

bedrijven. Het gaat hierbij zowel om incidentele giften als om periodieke giften. De meeste giften en 

donaties zijn specifiek bestemd voor een van de hierboven genoemde projecten. De sponsoren 

worden voor elke donatie persoonlijk bedankt door het bestuur. Het streven is om het aantal 

sponsoren, particulieren, bedrijven en non-profitorganisaties op peil te houden de komende jaren. 

Daarvoor zullen gerichte sponsoracties worden ingezet. 

 

Ook zal de samenwerking worden geïntensiveerd met bestaande instellingen zoals Wereld Wijde 

Zending, Open Doors en Wilde Ganzen. Een toenemend aantal kerken is actief voor de stichting. De 

Vredekerk in Den Haag heeft de stichting opgenomen in haar zendingsbeleid en ondersteund 

daarmee officieel de stichting. Ook de PKN Delft is met de stichting een samenwerking aangegaan 

(de helft van de opbrengst van de jaarlijkse bazaar is ten bate van de stichting). Verder geven een 

groot aantal (evangelische) kerken verspreid over Nederland op maandbasis of incidenteel een 

donatie.  

 

De promotie en PR van de stichting gebeurt voornamelijk door mond-tot-mondreclame. Daarnaast 

zijn er spreekbeurten en wordt er op verzoek een presentatie getoond met PowerPoint. Op de site 

http://www.goodnewsfriend.nl/


staan digitale fotoboeken en filmpjes. Ook wordt er op verzoek een informatief stuk geschreven voor 

krant, nieuwsbrieven, e.d. Op 14 april 2012 heeft de stichting - in het kader van haar 15-jarige 

bestaan – een vriendendag georganiseerd. In 2017 zal stil worden gestaan bij het 20-jarige jubileum 

van de stichting. 

 

6. Toekomst: plannen voor de periode 2016-2019 

De stichting streeft naar continuïteit. Doel is om de huidige projecten in stand te houden en uiteraard 

de basale hulpverlening (voedselhulp, kleding, onderdak, medische zorg en pastorale zorg) voort te 

zetten. Waar mogelijk zullen projecten worden overgedragen aan de lokale bevolking.  

 

Mensenhandel (human trafficking) 

Mensenhandel is een groot probleem, vooral in Noord India en Nepal waar veel kinderen (en 

vrouwen) worden verhandeld richting India. Het gaat naar schatting om 5000 tot 10.000 kinderen per 

jaar die worden verhandeld. Er zijn nu naar schatting 100.000 tot 200.000 Nepalezen in India door 

trafficking. De grens tussen India en Nepal is 1850 km, veelal in onherbergzaam gebied. Oorzaak van 

dit probleem is onwetendheid bij de ouders, maar vooral (veel ouders zijn wel degelijk op de hoogte) 

de schrijnende armoede in Nepal. De sleutel voor de oplossing van het probleem is dus (voorlichting 

geven over) armoedebestrijding. Bestrijding kan door voorlichting, armoedebestrijding en opvang 

(door pastors in Nepal, maar ook via opvangcentrum voor kinderen die tijdig worden ontdekt of 

gered). Opvang is veel lastiger en duurder dan preventie uiteraard. 

 

Wederopbouw Nepal  

De stichting heeft al meebetaald aan de herbouw van een aantal kerken in Kathmandu en een aantal 

woningen. Er zijn nog heel veel woningen die nog herbouwd moeten worden. De banken verstrekken 

getroffen inwoners van Nepal geen leningen of alleen tegen zeer hoge rente. In de vier door de 

aardbeving getroffen gebieden zijn circa 30 huizen van leden van de kerkelijke gemeente die 

opnieuw gebouwd zouden moeten worden. De kosten van de (her)bouw bedragen circa 4 Nepalese 

lakh per woning (inclusief toilet). De betrokken betalen het geld terug in één of twee jaar, waarna het 

geld opnieuw uitgeleend wordt en er een volgend huis gebouwd kan worden. 

 

Evaluatie pastor care  

In Nepal is de stichting gestart met de ondersteuning van voorgangers. Doel is om de voorgangers 

zichzelf te laten bedruipen via een boerderij met varkens. Advies om pas volgend jaar de andere 

voorgangers te helpen, omdat het huidige project pas in februari 2016 is gestart. 

 

Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van november 2016.  

 

Rijswijk, mevr. M. J. Jongman – de Jong 

 

 


