Inleiding
Het beleidsplan 2021-2024 van Stichting Gods Dream Factory is het uitdragen
van het Evangelie aan vrouwen die leven in gebrokenheid.
(Gebrokenheid betekend dat je niet meer heel bent, niet compleet zoals je
bedoeld bent te zijn.)
In dit document probeert Gods Dream Factory duidelijk te maken wat Gods
Dream Factory in de periode 2021-2024 wil gaan doen om het evangelie onder
vrouwen in Nederland te verspreiden.
Wij willen vrouwen toerusten om hersteld te worden in hun gebrokenheid door
onder andere de creatieve workshops. Met deze workshops ontdekken vrouwen
hoe God door Zijn Woord naar hen kijkt. Zij leren zichzelf te zien met de ogen
van God. Door opdrachten en gesprekken komen zij erachter hoe God naar hen
kijkt.
Online willen wij vrouwen een luisterend oor bieden, een stukje meelopen en ze
bemoedigen met woorden en verhalen die Cynthia zelf heeft meegemaakt. Dat
vrouwen weten dat zij er niet alleen voor staan.
Graag willen wij vrouwen toerusten om hersteld te worden in de gebrokenheid
van hun verleden. Daarnaast willen wij een Geestelijk moederschap bieden en
vrouwen mentoren die in de bediening willen.
Wij doen dit door spreekbeurten voor kleine groepen vrouwen, Bijbelstudie
avonden, Bijbels onderwijs /training voor vrouwen.
Gods Dream Factory heeft het verlangen om te groeien naar een organisatie die
door vele kerken en andere bedieningen gedragen wordt. Wij willen puur en
transparant zijn naar buiten toe. Wij willen dicht bij de vrouwen staan door hun
taal te spreken en geen moeilijke taal te gebruiken.

1. Organisatie gegevens
Naam organisatie: Stichting God’s Dream Factory
Naam zoals bekend onder het publiek: God’s Dream Factory
KVK-nummer:83184988
RISIN:862759705
Postadres: Ooievaarsweg 12A, 3897 LG Zeewolde.
Bezoekadres (Maak je een afspraak voor je langskomt?): Ooievaarsweg 12A,
3897 LG Zeewolde
2. Doelstelling en kernprincipes
De Stichting heeft als doel:
1. Om vrouwen te bemoedigen en te inspireren met het Evangelie, zodat zij
heelheid ervaren en weten dat God onvoorwaardelijk van ze houdt!
2. Anderen activiteiten die zich richten op het bovenstaande doel.
De stichting wil haar doel onder meer verwezenlijken door:
•

•

•
•

Vrouwen toe te rusten om hersteld te worden in hun gebrokenheid door
onder andere creatieve workshops. Met deze workshops ontdekken
vrouwen hoe God door Zijn Woord naar hen kijkt. Zij leren zichzelf te zien
met de ogen van een ander. Door opdrachten en gesprekken komen zij
erachter hoe God naar hen kijkt.
Online willen wij vrouwen een luisterend oor bieden, een stukje meelopen
en ze bemoedigen met woorden en verhalen die Cynthia zelf heeft
meegemaakt. Dat vrouwen weten dat zij er niet alleen voor staan.
Het spreken en onderwijzen vanuit het Woord van God over innerlijk
herstel.
Bij vrouwenconferenties vrouwen toe te rusten met Het Woord van God

2.1 Lange termijn doelen:
1. Plaats waar vrouwen enkele dagen kunnen verblijven om tot rust te
komen en te werken aan herstel
2. Opname studio voor podcast, video etc.
3. Uitdelen van giftpack met inhoud om vrouwen een hart onder de riem te
steken
4. Het schrijven van een boek

3. Financieel gegevens
3.1 Inkomsten
De inkomsten van Gods Dream Factory bestaan uit:
•
•
•
•

Het ontvangen van losse giften van (rechts) personen
God’s Dream Factory is actief aan het opbouwen aan partners die onze
bediening willen ondersteunen, zodat wij onze doelen kunnen halen.
God’s Dream Factory vraagt een passende vergoedingen voor
spreekbeurten en workshops
God’s Dream Factory vraagt, voor het organiseren van activiteiten een
vergoeding.

3.2 Beheer verkregen gelden
Stichting God’s Dream Factory werkt met een jaar begroting welke vooraf wordt
goed gekeurd door de Raad van Toezicht. Het bestuur is bevoegd om binnen de
goedkeuring van de Raad van Toezicht, zelfstandig de financiën te beheren

3.3 Vermogen van Stichting God’s Dream Factory
Stichting God’s Dream Factory zal geen vermogen hebben zonder dat er een doel
aan vast zit. God’s Dream Factory zal vermogen aanhouden voor geplande
activiteiten de komende 3 jaar. Wij houden vermogen aan voor het aanschaffen
van benodigdheden voor geplande activiteiten. In de administratie wordt vermeld
wat het doel is van het vermogen en geven wij een korte toelichting.

3.4 Beschikking over het vermogen van de Stichting
Niemand binnen de Stichting betreft (rechts)personen heeft zeggenschap binnen
de Stichting, zo ook heeft geen enkel (rechts) persoon beschikking over het
vermogen van de Stichting.

3.5 Geen winstoogmerk
Stichting God’s Dream Factory heeft geen winstoogmerk.
A. De Stichting zal de ontvangen giften, uit activiteiten en ontvangen vergoeding
van activiteiten en (s)preekbeurten, weer gebruiken om anderen activiteiten uit
te voeren en andere Stichtingen te ondersteunen die passen binnen de
doelstelling van God’s Dream Factory.
B. In de statuten is opgenomen dat de raad van toezicht geen financiële
vergoedingen van de stichting mogen ontvangen.
C. Het bestuur ontvangt tevens ook geen beloning voor de werkzaamheden die
betrekking hebben op het bestuur van de Stichting.

4. Beloningsbeleid
Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden binnen de Stichting. Zij ontvangen alleen onkostenvergoeding
voor de gemaakte kosten. (Denk aan: reis kosten etc)
De Raad van Toezicht kan bestuurders van de Stichting God’s Dream Factory
voor de werkzaamheden, die geen betrekking hebben op het bestuur een
marktconforme vergoeding toe kennen.

5.Organisatiestructuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Mevr. C. van den Berg | voorzitter, penningmeester en secretaris

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:
Erica Veldhuizen – Raad van Toezicht
Nog in te vullen- Raad van Toezicht
Petrina Haak – Raad van Toezicht

6. Begroting 2021
Baten:
Bijdrage partners

€
1500

Giften

350

Inbreng prive

536

Totaal baten

2386

Lasten

€

Inkopen activiteiten

300

Abonnementen

400

auto kosten

100

Oprichtingskosten

611

Kantoorartikelen

200

drukwerk

300

Diversen

250

Inkoop welkomspakket partners

125

Promotiekosten

100

Totaal lasten

2386

