
 

 

Mission Possible Nederland                                                                                                                                      info@missionpossible.nl 

Postbus 77                                                                                                                                                                    www.missionpossible.nl 

9980 AB Uithuizen                                                                                   - 1 -                                                            KvK: 51077655 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beleidsplan  
Mission Possible 

Nederland 
2016 - 2018 

 
 

 

 

 

 
 

Datum laatste wijziging : 07-04-2016 

http://www.missionpossible.nl/


 

 

Mission Possible Nederland                                                                                                                                      info@missionpossible.nl 

Postbus 77                                                                                                                                                                    www.missionpossible.nl 

9980 AB Uithuizen                                                                                   - 2 -                                                            KvK: 51077655 

 

INHOUDSOPGAVE 
 
 
Voorwoord…………………………………………………………………………………………………….. 3 
 
Wie zijn we?...................................................................................................... 4 
 Missie Mission Possible…………………………………………………………………….. 4 
 Kernwaarden……………………………………………………………………………………. 5 
 Mission Possible in cijfers………………………………………………………………….. 5 
 Principes……………………………………………………………………………………………. 6 
 
Wat doen we?................................................................................................... 7 
 Gezin-Straatpatrouilles; Gaan waar de kinderen zijn…………………………. 7 
 Opvangtehuizen; Kinderen een nieuw leven aanbieden……………………. 7 
 Rehabilitatie van drugs en alcohol; Mensen een laatste kans bieden.. 7 
 Rehabilitatie voor alleenstaande moeders………………………………………… 7 
 
Waar werken we?............................................................................................. 8 
 
Missie Doelstellingen Mission  Possible Nederland……………………………………….. 9 
 
Visie Mission Possible Nederland………………………………………………………………….. 9 
 
Klantenanalyse………………………………………………………………………………………………. 9 
 
Marketing Mix…………………………………………………………………………………..…………… 10 
 
Onderscheidend vermogen…………………………………………………………………………… 11 
 
Organisatie Stichting……………………………………………………………………………………… 11 
 Bestuur……………………………………………………………………………………………… 12 
 
Aandachtsgebieden-Beleidsambities…………………………………………………………….. 13 
 Organisatie………………………………………………………………………………………… 13 

Publicatie-Communicatie……….…………………………………………………………. 14 
Fondswerving……………………………………………………………………………………. 14 
 Incidentele donateurs……………………………………………………………………….. 15 
 Vaste donateurs………………………………………………………………………………… 15 
 Fondsen en Medefinancieringsorganisaties……………………………………… 15 

 
Sterkte-Zwakteanalyse Mission Possible……………………………………………………….. 16 
 
Financieel Beleid……………………………………………………………………………………………. 17

http://www.missionpossible.nl/


 

 

Mission Possible Nederland                                                                                                                                      info@missionpossible.nl 

Postbus 77                                                                                                                                                                    www.missionpossible.nl 

9980 AB Uithuizen                                                                                   - 3 -                                                            KvK: 51077655 

 
 

Voorwoord 
 
Enige tijd geleden las ik een artikel over het huiselijk geweld in Rusland. Het was een persbericht van de 
Onderzoekscommissie van de Russische Federatie. Volgens dit bericht zijn er in 2015 in Rusland 12.000 
minderjarigen slachtoffer van geweldsmisdrijven geworden en 2.062 kinderen vermoord.  
Angstaanjagend, noemde het Hoofd van de onderzoekscommissie deze cijfers.  Hij voegt hier nog aan 
toe dat deze statistieken de laatste jaren een verslechtering laten zien. Wat hem vooral zorgen baart is 
het feit dat veel van deze geweldsmisdrijven plaatsvinden in huiselijk sfeer binnen het gezin. 
 
Niet alleen kinderen zijn slachtoffer van deze geweldsmisdrijven.  Naar schatting zijn er jaarlijks 600.000 
vrouwen in Rusland slachtoffer van huiselijk geweld. Elke dag worden 36.000 vrouwen geslagen door 
hun echtgenoten of partners. Helaas heeft de overheid de gezinnen in deze situaties weinig te bieden. 
Om de problemen op te lossen probeert de overheid de voogdij van de ouders over de kinderen te 
ontnemen door ze naar weeshuizen te sturen. De ervaring laat zien dat slechts een klein percentage van 
deze kinderen in de toekomst volwaardige burgers in de maatschappij worden.  
 
Ondanks deze schrikbarende cijfers zijn er nauwelijks opvangplekken voor deze vrouwen beschikbaar. 
Mede daardoor is de afgelopen jaren de hulpverlening van Mission Possible zich meer en meer gaan 
richten op jonge moeders die zijn vastgelopen. Veel van deze jonge vrouwen, soms nog tieners, zijn 
opgegroeid in een gebroken gezin en hebben een verleden in een weeshuis. Bijna allemaal hebben ze in 
hun leven te maken gehad met huiselijk geweld.  
 
Elke keer als ik onze projecten bezoek raak ik weer onder de indruk van het werk dat door onze staf 
wordt verricht. Met minimale middelen en met veel toewijding worden jonge moeders geholpen.  En 
dat is geen eenvoudige taak. De problemen waar deze moeders mee worstelen zijn niet zo maar op te 
lossen met het regelen van onderdak en/of inkomen. Ze hebben dermate traumatische ervaringen dat 
vaak langdurige, professionele begeleiding nodig is. Het kost ontzettend veel geduld, 
doorzettingsvermogen en liefde om dit werk te kunnen doen. Niet altijd heeft het succes. Op de vraag 
waar ze de moed en motivatie telkens weer vandaan halen om dit werk te doen, is het antwoord:  
“Geloof in Jezus!”. 
 
Veertien jaar (1996-2010) heb ik in de voormalige Soviet Unie mogen wonen en werken en heb kennis 
gemaakt met mensen van Mission Possible die zich met hart en ziel inzetten voor verwaarloosde 
kinderen en ook hun ouders. Ik heb met eigen ogen mogen zien hoe er honderden kinderen geholpen 
werden met voedsel, kleding, onderdak, medische zorg en onderwijs. En zo een toekomst werd 
geboden. Honderden alcohol- en drugsverslaafden zijn gerehabiliteerd en begonnen een nieuw leven. 
Gebroken gezinnen zijn weer bij elkaar; jonge (as) moeders, vaak nog tieners, krijgen noodzakelijke  
begeleiding en zorg. 
 
Stichting Mission Possible Nederland is opgericht op 6 oktober 2010 met als doel om het werk van 
Mission Possible in de landen van de voormalige Soviet Unie te ondersteunen.   
 
Omdat het zo hard nodig is en omdat de aanpak van Mission Possible werkt!   
 
Albert Dokter 
Directeur Stichting Mission Possible Nederland 

http://www.missionpossible.nl/
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Wie zijn we? 
 
Mission Possible is een christelijke hulpverlenings organisatie die zich richt op hulpverlening aan 

kinderen-jeugd uit probleem gezinnen, straatjeugd en (as) tienermoeders in Rusland, Oekraine, Bulgarije 

en Albanie. 

 

Mission Possible is opgericht in 1974 in Amerika met als doel het ondersteuning en stichten van kerken 

en distributie van christelijke literatuur in de toenmalige Sovjet Unie. In de jaren negentig na de val van 

de Sovjet Unie kwam de nadruk van het werk meer te liggen op straatkinderen. In 1995 werden in 

Moskou de eerste activiteiten (straatpatrouille en opvang straatkinderen) gerealiseerd. Al gauw werd 

het werk uitgebreidt naar andere steden zoals St. Petersburg, Krasnoyarsk, Odessa, Jekaterinaburg, Oefa 

en Asbest.  Om de effectiviteit van de geboden hulp te verhogen is in 1999 begonnen met opvang en 

rehabilitatie programma voor ouders van straatkinderen, veelal drugs- en alcoholverslaafden. Om te 

voorkomen dat kinderen op straat terecht komen bezoekt Mission Possible sinds 2005 probleem 

gezinnen thuis en zijn er opvangcentra opgericht voor moeders met kinderen. Mission Possible werkt 

met vijf zusterorganisaties in West-Europa (Finland, Zweden, Engeland, Nederland) en Amerika die 

zorgdragen voor de fondsenwerving,  en dertien organisaties in Oost-Europa (Rusland, Oekraine, 

Bulgarije, Albanië, Transnistrië) die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de projecten. 

 

Missie: 
De missie van Mission Possible is het verlenen van psychologische, materiële en juridische hulp aan 

probleemgezinnen en het ondersteunen van deze gezinnen in het opvoeden van hun kinderen zodat 

deze risico-kinderen een volwaardig leven zullen leiden zonder de maatschappij tot last te zijn. Dit doen 

we vanuit christelijke bewogenheid en in navolging van de opdracht van Jezus om te zien naar de armen 

en verdrukten. 

 

http://www.missionpossible.nl/
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De kernwaarden zijn: 
 

 

Inspirerend-initiërend 

In onze aanpak en motivatie willen wij een voorbeeld zijn voor andere hulpverleners en we zijn 

actief in het inspireren van vrijwilligers en in het initiëren van nieuwe activiteiten en projecten. 

 

Respect 

Bij verlenen van hulp maken we geen onderscheid tussen ras, geloof of politieke overtuiging.  

We hebben respect voor de normen en waarden en houden sterk rekening met de persoonlijke 

omstandigheden van degene die hulp behoeft en veroordelen niemand. 

 

Betrouwbaarheid 

We komen onze afspraken na. Dat geldt voor afspraken gemaakt met donoren. Geld gedoneerd 

aan specifieke activiteiten zullen ten alle tijde voor die activiteiten worden aangewend. Maar 

het geldt ook voor afspraken gemaakt met ontvangers van onze hulp. 

 

Betrokkenheid 

Wij doen dit werk uit betrokkenheid met onze medemens omdat het onze overtuiging is dat een 

ieder even waardevol is en een menswaardig bestaan verdient. 

 

Openheid 

Wij streven naar duidelijkheid in de verslaglegging naar onze donoren en wij communiceren 

duidelijk naar onze doelgroep welke ondersteuning zij van ons kunnen verwachten. 

 

 

Mission Possible in cijfers: 
 

Mission Possible werkt in 5 projectlanden; Albanië, Bulgarije, Oekraïne, Rusland en Transnistrië.  In deze 

projectlanden heeft Mission Possible 86 lokale medewerkers, 132 vrijwilligers en 12 lokale organisaties. 

Mission Possible heeft 8 opvangtehuizen in Moskou, St. Petersburg, Jekaterinaburg, Krasnoyarsk, Oefa 

en Odessa en 3 rehabilitatiecentra in Yaroslavl, Asbest en Tsjeljabinsk. In 2015 werden 2197 kinderen-

jongeren bereikt met verschillende projecten en werd onderdak gegeven aan 287 kinderen/ jongeren. 

1119 vrouwen ontvingen onder-steuning en 1887 mensen namen deel aan seminars en trainingen. 

Vanuit de 5 fonds-wervende landen, Finland, Zweden, Engeland, Amerika en Nederland heeft Mission 

Possible € 483.363 gedoneerd.  In deze landen zijn 3 full-time en 4 part-time vertegenwoordigers die 

verantwoordelijk zijn voor o.a. fondsenwerving. De lokale fondsenwering bedroeg € 353.618 en € 

205.019 in goederen. 

http://www.missionpossible.nl/
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Principes: 
Lokale organisaties, geen vertegenwoordigingen: We richten ons op initieren en ontwikkelen van lokale 

activititeiten in strategische gebieden van nood door het opzetten van lokale structuren; geen 

vertegenwoordigingen van Westerse organisaties. De lokale organisaties zijn zelfstandig en officieel 

geregistreerd volgens de wetgeving van het land van herkomst.  

 

Lokale staf:  100 lokale medewerkers (Christenen, door hun kerken aanbevolen), honderden lokale 

vrijwilligers. Wij maken alleen gebruik van staf uit het Westen wanneer speciale expertise nodig is voor 

een korte periode. 

 

Lichte organisatie structuur: Slechts 3 full-time en 3 part-time medewerkers werken in Westerse 

organisaties hoofdzakelijk vanuit kantoren aan huis. Het hoofdkantoor van Mission Possible is gevestigd 

in Finland. Daarnaast zijn er kantoren-vertegenwoordigingen in Zweden, Amerika en Engeland die 

zorgdragen voor publiciteit en fondsenwerving.  De kantoren zijn klein, 1-3 personen die vanuit huis 

werken en de overheadkosten zijn daardoor laag. 

 

Brede samenwerking: Mission Possible werkt zowel samen met prive personen en kerken van 

verschillende denominaties als met stichtingen, bedrijven en organisaties die bezorgd zijn over het lot 

van kinderen en jeugd in nood. In de projectlanden wordt nauw samengewerkt met lokale autoriteiten 

zoals sociale dienst. 

http://www.missionpossible.nl/
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Wat doen we? 
 

Mission Possible is een organisatie die zich richt op hulpverlening aan kinderen-jeugd uit probleem 
gezinnen, straatjeugd en (as) tienermoeders in Rusland, Oekraïne, Bulgarije, Albanië en Transnistrië. 
Hiervoor zijn verschillende activiteiten opgezet. Alles is er opgericht op kind en ouder(s) weer bij elkaar 
te brengen. Lukt dat niet dan wordt er een vervangend gezin gezocht.  
 

Gezinspatrouille: Gaan waar de kinderen zijn 
De gezinspatrouille bereiken jaarlijks regelmatig honderden kinderen. De gezinspatrouille is er opgericht 

om te voorkomen dat ouders de voogdij over hun kinderen verliezen en dat kinderen op straat 

terechtkomen. Volgens statistieken zijn er 3 miljoen verwaarloosde kinderen in Rusland. Een deel van 

hen leeft tijdelijk of permanent op de straat 

 Hulp aan kinderen die zijn weggelopen van alcoholverslaafde ouders; drugsverslaafde jongeren; 

2e generatie straatkinderen; tienermoeders en hun babies. 

 Zorg voor voedsel en medische zorg; regelen van identiteitspapieren; oplossen van familie 

problemen; regelen van onderwijs, werk en een plaats om te overnachten. 

 Geven van liefde, zorg en vriendschap 

 

Opvangtehuizen: Kinderen een nieuw leven aanbieden 
Onze 7 opvangetehuizen voor kinderen gered van de straat en van drugs verslaafde ouders geven 

jaarlijks onderdak aan 150 kinderen en helpen hen fysiek en mentaal  een normaal leven te leiden. 

 Gezinssituatie; pleegouders  

 De jongste kinderen zijn babies van moeders die rehabiliteren van drugsverslaving 

 Kinderen verblijven van een paar maanden tot enkele jaren; afhankelijk van hun situatie 

 

Rehabilitatie van Drugs en Alcohol: Mensen een laatste kans bieden 

Boerderij met rehabilitatie centrum in Yaroslavl, Rusland voor alcohol- en drugsverslaafden 

 Gelegen 3 uur ten noorden van Moskou 

 Er wonen en werken 30-40 mensen.  

 De boerderij is operationeel sinds 2000 en is een bloeiend en zelfvoorzienend bedrijf met zowel 

natuurlijke als geestelijke oogst. 

 

Rehabilitatie voor alleenstaande- en tienermoeders 

 Helpt jonge drugs- en alcohol verslaafde moeders met kinderen in wanhopige omstandigheden; 

een weinig voorkomend type rehabilitatie centrum in Rusland 

 Helpt met het vinden van werk en onderdak 

 Zorg voor kinderen, consultatie, instructie voor moederschap 

http://www.missionpossible.nl/
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Waar werken we? 

 
 

Rusland 

 Moskou: Opvang- en rehabilitatie tehuis voor kinderen uit probleemgezinnen. 

 Yaroslavl: Rehabilitatieboerderij voor drugs- en alcohol verslaafden. 

St. Petersburg:  Opvang- en rehabilitatie tehuis voor moeders en hun kind(eren) 

Asbest: Opvangtehuis-rehabilitatie centrum voor moeders en hun kind(eren); veelal slachtoffers 

 van huiselijk geweld en/of alcohol en drugsverslaafd. 

 Yekaterinburg:  Opvangtehuis voor kinderen uit probleemgezinnen en tienermoeders. 

 Oefa: Dagcentrum, Opvangtehuis voor tienermoeders. 

 Krasnoyarsk: Dagcentrum en Opvangtehuis voor kinderen uit probleemgezinnen 

Tsjeljabinsk: Opvang voor moeders en hun kind(eren); veelal slachtoffers van huiselijk geweld 

en/of alcohol en drugsverslaafd. 

Zlatoust: Dagopvang van kinderen uit probleemgezinnen. 

 

Oekraïne 

 Odessa: Opvangtehuis voor kinderen uit probleemgezinnen; dagcentrum 

Bulgarije 

 Opvang- en rehabilitatie tehuis voor zigeunerkinderen; gaarkeuken 

Albanië 

 Bathore: Dagcentrum met activiteiten voor kinderen en gezin 

http://www.missionpossible.nl/
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Missie – Doelstellingen Mission Possible Nederland 

 

De missie van Mission Possible is het verlenen van psychologische, materiële en juridische hulp aan 

probleemgezinnen en het ondersteunen van deze gezinnen in het opvoeden van hun kinderen zodat 

deze risico-kinderen een volwaardig leven leiden zonder de maatschappij tot last te zijn. Dit doen we 

vanuit christelijke bewogenheid en in navolging van de opdracht van Jezus om te zien naar de armen en 

verdrukten. 

Mission Possible Nederland heeft ten doel het verlenen van financiele steun aan organisaties van 

Mission Possible in de regio Oost-Europa en landen van de voormalige Sovjet Unie voor het organiseren 

van activiteiten ter verbetering van de toekomst van kansarme kinderen en jongeren ongeacht ras, 

geloof of politieke overtuiging alsmede het verrichten van al hetgeen dat met het vorenstaande verband 

houdt of daartoe bevordelijk kan zijn. 

Mission Possible Nederland tracht haar doel ondermeer te bereiken door: 
 a. het werven van donateurs, fondsen en sponsors; 
 b. het organiseren van activiteiten die geld en/of goederen genereren; 
 c. het verzorgen van de public relations; 
 d. het onderhouden van contacten met de overheid en organisaties in de landen in Oost-Europa 

en de voormalige Sovjet Unie, alwaar Mission Possible een organisatie heeft; 
 e. het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden. 
 

Visie Mission Possible Nederland 

 

Mission Possible Nederland geniet landelijke bekendheid en staat bekend als de aangewezen organisatie 

om kansarme kinderen en jongeren in de voormalige Soviet Unie te ondersteunen.  

 

Klantenanalyse  
Onder klanten wordt in dit geval verstaan prive- en rechtspersonen die doneren aan de stichting.  
 
De activiteiten van de Stichting zullen er op gericht zijn om een zo’n breed mogelijk ‘klantenkring’ te 
realiseren met daarbij een onderscheid in jongeren, gezinnen, ouderen en zakenmensen. Om jongeren 
te bereiken zal er optimaal gebruik worden gemaakt van sociale media zoals Facebook en Twitter. 
Daarnaast zullen er donatie mogelijkheden zijn die passen bij het budget van een jongere. Ism kerken zal 
een jeugdreis/werkvakantie worden georganiseerd om jongeren bij het werk van Mission Possible te 
betrekken. Voor jongere kinderen (leefijd basisschool) zullen er op scholen presentaties worden 
gegeven en zal er een lespakket met thema Rusland worden ontwikkeld. Via de jongeren zullen de 
ouders worden benaderd.  Jaarlijks zal er een reis voor zakenmensen een projectreis worden 
georganiseerd. Ouderen zullen worden bereikt door het geven van presentaties tijdens lokale PCOB 
bijeenkomsten. 
 

 

http://www.missionpossible.nl/
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Marketing mix 
Produkt 
Onder produkt wordt in dit geval verstaan projecten-diensten-activiteiten van stichting Mission Possible 
Nederland waarvoor fondsen worden gevraagd. Dat zijn lopende activiteiten zoals: 
Maaltijd voor een straatkind; Overnachting voor een kind; Kleedgeld voor kind; Medische check van 
(straat)kind; Straat patrouille per dag/week/maand etc. Maar ook eenmalige activiteiten zoals aanschaft 
wasmachine, koelkast, auto, operatie, verbouwing etc. Daarnaast zullen projectvoorstellen worden 
ingediend bij EO-Metterdaad en kerken. 
 
Prijs 
Onder prijs wordt in dit geval verstaan de donatie die voor een bepaalde activiteit wordt gevraagd.  De 
prijzen voor de verschillende diensten-activiteiten zijn gevarieerd om een zo breed mogelijk 
klantenkring te bereiken. De prijzen zullen zodanig zijn dat het voor de donor helemaal duidelijk is dat 
zijn/haar donatie er toe doet. Via de website wordt de mogelijkheid geboden om zelf activiteiten/ 
onderdelen van projecten te kiezen voor financiering.  

 
Promotie 
Een website die regelmatig wordt aangepast met actuele informatie en die verschillende mogelijkheden 
biedt voor gemakkelijk online doneren is cruciaal. 
Voor de kinderen van de basisschool zal een special website worden ontwikkeld met als thema Rusland.  
 
Naamsbekendheid van de Stichting wordt bereikt via sociale netwerken zoals Twitter, Facebook en 
Linkedin. De stichting heeft een eigen account-pagina. Ook zal de website van Mission Possible zoveel 
mogelijk worden gekoppeld aan websites van donoren. 
 
De media ((lokale) kranten, weekbladen, Radio (GNR, EO en lokale radio)) krijgen persberichten over 
bijzondere gebeurtenissen in de projecten.aangeboden daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met 
de doelgroep van desbetreffende media. 
 
Mission Possible geeft presentaties voor kerken, scholen, jeugd- en ouderen verenigingen, businessclubs 
en is aanwezig op evenementen als Opwekking. 
 
Twee keer per jaar wordt een papieren nieuwsbrief verstuurd en minimal 6 keer per jaar wordt een 
digitale nieuwsbrief aangemaakt met informatie over de werkzaamheden van de stichting in Nederland 
en projectinformatie uit Rusland, Bulgarije en Oekraïne. 
De nieuwsbrief is the downloaden van de website en wordt per e-mail toegestuurd aan achterban. 
 
Jaarlijks zal er een reis (of meerdere) worden georganiseerd voor (potentiele) donoren naar projecten in 
Rusland en Oekraine. 
 
Jaarlijks wordt een brief naar kerekn gestuurd met daarin een oproep ter ondersteuning van een 
specifiek project. Ook zal er jaarlijks een bericht naar de redacties van kerkbladen worden verstuurd. 
 
Plaats 
De activiteiten van de stichting en de ‘producten’ die worden aangeboden zijn niet afhankelijk van een 
bepaalde lokatie. Donaties kunnen online worden gedaan via de website en mobiele telefoon. 
 

http://www.missionpossible.nl/
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Onderscheidend vermogen 
 
De meeste hulporganisaties werken vanuit kantoor met personeel en de donoren worden mbv een 
reguliere nieuwsbrief en website op de hoogte gehouden van de activiteiten. Stichting Mission Possible 
zal hoofdzakelijk via internet (Twitter, Facebook) met de (potentiele) donoren communiceren. Het grote 
voordeel daarbij is snelheid. Binnen enkele minuten zijn donoren op de hoogte van voortgang en 
bijzonderheden in de projecten en worden donoren op de hoogte gebracht van mogelijkheden tot 
donaties. Een ander voordeel is de regelmaat van het verzenden van informatie. Naast het verzenden 
van een maandelijkse digitale nieuwsbrief met uitgebreid(er) projectnieuws wordt er mbv Facebook 
regelmatig een berichtje verstuurd met meer persoonlijke informatie waardoor er een relatie ontstaat 
tussen donor en de stichting en/of project Mission Possible.  
De (potentiele) donor krijgt via de website de mogelijkheid geboden om zelf activiteiten/onderdelen van 
projecten te kiezen die hij/zij wil gaan financieren.  
 
De combinatie van afwezigheid van kantoor met personeel, papieren nieuwsbrief en geautomatiseerde 
informatievoorziening-communicatie met donoren garandeert lage exploitatie kosten waardoor het 
overgrote deel van de donatie ten gunste komt van de doelgroep. 
 

Organisatie Mission Possible Nederland 
 
Als organisatie vorm is gekozen voor een Stichting met bestuur volgens de richtlijnen van Centraal 
Bureau Fondsenwerving (CBF) om in aanmerking te komen voor het CBF keurmerk. Volgens deze 
richtlijnen: 

 Bestaat het bestuur uit tenminste drie natuurlijke personen.  

 Dient het bestuur voor tenminste 2/3 deel te bestaan uit onafhankelijke personen.  

 Is het voor het nemen van besluiten vereist dat meer dan de helft van het aantal bestuursleden 
persoonlijk deelneemt aan de vergadering. Ieder bestuurslid heeft één stem.  

 Is een bestuurder slechts tezamen met één of meer andere bestuurders bevoegd tot 
vertegenwoordiging van de instelling.  

 Voorkomt het bestuur verstrengeling van belangen.  

 Treden bestuursleden periodiek af. De benoeming is voor maximaal vijf jaar, herbenoeming is 
mogelijk.  

 Ontvangen bestuursleden in die hoedanigheid geen bezoldiging. Een redelijke vergoeding voor 
gemaakte onkosten wordt niet als bezoldiging aangemerkt.  

 Bij opheffing van de fondsenwervende instelling dient het positieve saldo zoveel mogelijk 
besteed te worden in overeenstemming met de statutaire doelstelling.  

 De criteria zijn vastgelegd in de statuten of het huishoudelijk reglement.  
 

Miv 1 december 2015 is het CBF-Certificaat voor kleine doelen toegekend aan Mission Possible 
Nederland. 
 
Om als particulier of bedrijf in aanmerking te komen voor belastingaftrek ivm gedane giften aan de 
Stichting is bij de Belastingdienst een aanwijzing als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) 
aangevraagd en ook toegekend. 

http://www.missionpossible.nl/
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Bestuur 
In het bestuur hebben plaatsgenomen:  
Voorzitter: Leen van Dijke. Leen van Dijke is oud-fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede 
Kamer. Na zijn vertrek uit het Parliament is hij 10 jaar lid van de concernstaf van VolkerWessels (public-
affairs) geweest. Nu is hij lid van het kernteam Stroomversnelling, lid van de Raad van Advies van UWV 
en werkt hij als zelfstandig adviseur (public affairs). In de tijd dat hij Kamerlid was (vanaf 1994 tot 2003) 
bezocht hij enkele malen projecten van Mission Possible in Rusland. Leen van Dijke is bestuurslid sinds 
06.06.2011. 
 
Penningmeester: Elwin Groenevelt. Elwin Groenevelt is oprichter en algemeen directeur van Qredits, 
Microkrediet in Nederland. Deze organisatie verstrekt als enige landelijke microkredietinstelling in 
Nederland kredieten aan startende en bestaande ondernemers die via een bank geen lening kunnen 
krijgen. Daarnaast is Elwin betrokken bij diverse maatschappelijk verantwoordelijk initiatieven. Elwin 
Groenevelt is bestuurslid sinds 14.04.2011. 
 
Secretaris: Hendrik-Jan Graber. Hendrik-Jan Graber is oprichter en eigenaar van Gconsultancy dat 
adviezen verstrekt op het gebied van Fondswerving. Vanuit deze adviserende rol is hij nauw betrokken 
bij het project SchuldHulpMaatje. In dit project organiseren lokale kerken met hun overheid en 
maatschappelijke organisaties vrijwillige schuldhulpverlening. Hendrik-Jan Graber is bestuurslid sinds 
06.10.2010. 
 
Bestuurslid: Beert van den Berg. Beert van der Berg is eigenaar van BOAD BV Ermelo; een bedrijf wat 
zich richt op Bouwadviezen, Projectontwikkeling en Bouwbegeleiding. Tijdens een reis naar Rusland 
heeft hij projecten van Mission Posible bezocht in Moskou en Yaroslavl. Beert van den Berg is 
bestuurslid sinds 06.10.2010. 
 
Bestuurslid: Ignat Borisov Ivanov. Ignat Borisov Ivanov is President van Mission Possible en woonachtig 
in Finland. Hij is vanaf de beginfase betrokken bij het werk van Mission Possible. Ignat heeft een grote 
rol gespeeld in de ondersteuning van christenen in de toenmalige Sovjet Unie. Ignat Borisov is 
bestuurslid sinds 06.10.2010. 
 
De bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar. Een aftredend bestuurslid 

is onmiddelijk herbenoembaar. Het bestuur is verantwoordelijk voor aanname en ontslag van directeur 

van de Stichting Mission Possible Nederland.  Het bestuur heeft in oktober 2010 Bert Dokter 

aangewezen als directeur.  Aan bestuursleden wordt geen beloning toegekend. De bezoldiging van de 

directeur omvat periodieke beloningen zoals salarissen en sociale lasten en bedroegen in 2015 op basis 

van een 40-urige werkweek € 22.728 (2014: € 22.317, 2013: € 21.618, 2012: € 21.416). 

 

Personeel 

Er zal zoveel mogelijk worden gewerkt met vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen worden ingezet bij opmaak 

website, digitale nieuwsbrief, maken van Powerpoint presentaties en representeren van de stichting op 

evenementen. Communicatie met de donoren van de stichting zal mbv website zoveel mogelijk 

geautomatiseerd verlopen. 

 

 

http://www.missionpossible.nl/
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Aandachtsgebieden-Beleidsambities 
 

Het beleid voor de komende 3 jaar is er op gericht de naamsbekendheid van Mission Possible Nederland 

te vergroten en naast de betrokkenheid van bestaande donateurs te verstevigen het aantal nieuwe 

donateurs te vergroten. Op deze manier zal Mission Possible Nederland garant kunnen staan voor een 

stabiele financiële ondersteuning van projecten van Mission Possible in Albanië, Bulgarije, Rusland en 

Oekraïne. Om dat te bereiken zullen de activiteiten de komende 3 jaar vooral gericht zijn op de volgende 

3 aspecten: Organisatie, Publiciteit-Communicatie en Fondswerving. 

 

Organisatie 

Alle organisatorische facetten waar Mission Possible Nederland over dient te beschikken om haar 

doelstelling te bereiken zijn geregeld. Dat houdt het volgende in: 

 Mission Possible Nederland is officieel  geregistreerd en is opgericht volgens de vereisten van 

het Central Bureau voor Fondswerving 

 Mission Possible Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut 

Beogende Instelling) 

 Mission Possible Nederland heeft een bankrekening nummer 

 Mission Possible Nederland heeft een postbus 

 Mission Possible Nederland heeft een website 

 Mission Possible Nederland is aanwezig in Social Media 

 Mission Possible Nederland heeft beschikking over ingericht kantoor aan huis 

 Mission Possible Nederland beschik over vrijwilligers 

 

Ivm op eigen verzoek van beëindiging van deelname aan het Bestuur van dhr. E.W. Groenevelt zal in 

2016 een nieuw bestuurslid worden aangesteld met een financiele achtergrond. Ook zal ter vervanging 

van bestuurslid Ignat Borisov een nieuw Bestuurslid met affiniteit met fondsenwerving worden 

aangesteld. Beide aan te stellen Bestuursleden komen uit Nederland en bij aanstelling zal rekening 

gehouden worden met kerkelijke achtergrond om een zo groot mogelijke diversiteit in het Bestuur te 

bewerkstelligen. 

 

Miv 1 januari 2016 is een nieuwe erkenningsregeling van kracht gegaan die ter vervanging van de 

verschillende keurmerken voor goede doelen is opgezet. Mission Possible Nederland zal de nodige 

stappen ondernemen om voor deze nieuwe erkenningsregeling in aanmerking te komen. 

 

In 2016 zal Mission Possible Nederland aspirant-lid worden van de van de brancheorganisatie Stichting 

Goede Doelen Nederland. 

 

Het lidmaatschap met MissieNederland, een netwerk van christelijke organisaties, zal worden 

voorgezet. Dit lidmaatschap geeft o.a. de mogelijkheid tot het indienen van projectvoorstellen bij EO-

Metterdaad. 

http://www.missionpossible.nl/
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Om meer afstemming te krijgen met de andere fondsenwervende organisaties van Mission Possible in 

Amerika, Finland, Zweden en Engeland is besloten er een raad bestaande uit vertegenwoordigers van de 

besturen zal worden gevormd. Deze raad zal verantwoordelijk zijn voor o.a. het beleid. De directeur van 

Mission Possible Finland, Ignat Borisov, zal rechtstreeks aan deze raad rapporteren. De directeur van 

Mission Possible Nederland zal formeel worden aangesteld als de rechterhand van Ignat Borisov.  

Miv 2016 zal deze raad jaarlijks vergaderen. 

 

Publiciteit-Communicatie 

Mission Possible Nederland bestaat inmiddels ruim 5 jaar en heeft in de afgelopen 5 jaar enige 

naamsbekendheid opgebouwd. Ook in de komende jaren zal veel tijd worden gestoken in het vergroten 

van de naamsbekendheid. Dat wordt bereikt door het volgende: 

 Persberichten nav acties van Mission Possible Nederland  

 Een website die regelmatig wordt bijgewerkt met actuele informatie, foto’s en filmpjes 

 Sociale Media (Facebook, Twitter en Linkedin)  

 Interviews in lokale krant(en), GrootnieuwsRadio en EO-Metterdaad 

 Aawezigheid met stand op Opwekking en andere evenementen 

 Digitale nieuwsbrief; minimaal 6x per jaar; na 3 jaar 1.500 abonnees 

 Papieren nieuwsbrief; minimaal 2x per jaar; na 3 jaar 3.000 abonnees 

 Mailing naar diaconiën en redacties van kerkbladen 

 Presentaties 

 Publiciteitsactie d.m.v. deelname aan de ScanCoveryTrial 

 Google Adwordscampagne 

 Facebook advertenties 

 

De groei van naamsbekendheid zal worden gemeten aan de hand van bezoek website, aantal 

vrienden/volgers op sociale media en zoekresultaten op internet. 

 

Fondsenwerving 

Fondsenwerving is de hoofdtaak van Mission Possible Nederland. De aspecten Organisatie en Publiciteit-

Communicatie zijn hiervoor ondersteundende activiteiten. De fondsenwerving wordt zo breed mogelijk 

opgezet, gericht op verschillende doelgroepen. Naast het financieren van lopende kosten van 

activiteiten van Mission Possible in Rusland, Oekraïne, Albanië en Bulgarije door incidentele en vaste 

donateurs worden er project voorstellen ingediend bij  fondsen-medefinancierings organisaties. 

 

http://www.missionpossible.nl/
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Incidentele donateurs 

Via website en Sociale Media krijgen bezoekers verschillende mogelijkheden geboden voor donatie. 

Deze mogelijkheden worden afgestemd op de verschillende doelgroepen; kinderen, jongeren, 

volwassenen met verschillende financiele mogelijkheden. Regelmatig zal er via website en Social Media 

extra aandacht worden besteed aan een bepaald project(onderdeel) om interesse van potentiele 

donoren trekken. Daarnaast worden bedrijven, kerken en scholen benaderd met een mailing. Het 

streven is dat Mission Possible Nederland na 3 jaar minimaal 1500 incidentele donateurs heeft. 

 

Vaste Donateurs 

Mission Possible Nederland biedt de mogelijkheid om voor een bedrag (keuze uit aantal bedragen) per 

maand voor langere periode donateur te worden van de stichting.  Er wordt naar gestreefd om een zo’n 

groot mogelijke groep vaste donateurs te krijgen. Dit garandeert een stabiele bron van inkomsten. 

Incidentele donateurs worden benaderd om een vaste donateur te worden.  Een database van 

donateurs wordt aangelegd waarbij naast contactgegevens ook het geefgedrag wordt bij gehouden. 

Mbv deze gegevens zal minimaal jaarlijks een analyse worden gemaakt om zo een concrete mogelijk 

beeld te krijgen van de Mission Possible Nederland donor. Het streven is dat in 3 jaar Mission Possible 

Nederland minimaal 500 vaste donateurs heeft. 

 

Fondsen-medefinancierings organisaties 

Projectvoorstellen worden opgesteld en ingediend bij medefinancieringsorganisaties (MFO’s). Hiervoor 
zal een database worden aangelegd met MFO’s die projecten ondersteuning op gebied van kinderen, 
alleenstaande moeders,  onderwijs. Minimaal 1x per jaar wordt een projectvoorstel ingediend bij een 
MFO.  
 
Het werven van fondsen vindt plaats door: 

 Vesturen van 2 papieren nieuwsbrieven met acceptgiro’s 

 Versturen van miniaal 6 digitale nieuwsbrieven met donatieknop 

 Versturen van een brief naar diaconiën met verzoek tot gift of collecte 

 Versturen van brief naar kerkbladredacties met verzoek tot gift 

 Sponsoracties 

 Facebookadvertenties 

 Het aanbieden van het Rusland-lespakket aan basisscholen met daaraan gekoppeld een 
sponsoractie 

 Het indienen van ‘meelift’ projecten bij EO-Metterdaad 

 Het indien van projectvoorstellen bij bij medefinancieringsorganisaties (MFO’s) 

 Verzoeken tot ondersteuning via Facebook advertenties 

 Advertentie in blad voor notarissen gericht op nalatenschappen 

http://www.missionpossible.nl/
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Sterkte-Zwakteanalyse Mission Possible Internationaal 
 

In
te

rn
 

Sterktes 
Toegewijde staf 
Talenkennis 
Korte communicatielijnen 
Lage kosten 

Zwaktes 
Afhankelijk van enkele personen 
Conservative manier van fondsenwerven 
Nauwelijks Institutionele fondsenwerving 
Geen overall strategisch plan 

Ex
te

rn
 

Kansen 
Kerken (jeugd werkvakanties) 
Scholen (Rusland lespakket) 
Sociale Media 

Bedreigingen 
Vergrijzing van donateurs 
Negatieve opinie over Rusland 

  
 

Sterkte-Zwakteanalyse Mission Possible organisaties 
 

In
te

rn
 

Sterktes 
Toegewijde staf 
Lokaal geregistreerde organisaties 
Beschikbaarheid gebouwen 
Vrijwilligers 
Standaard rapportage 
Samenwerking met lokale overhead 
Samenwerking met locale kerken 

Zwaktes 
Lage salarissen 
Beperkte talenkennis 
Afhankelijk van 1 donor 
Eigendom gebouwen 
Verouderde computers 
Geen officiele software 
 

Ex
te

rn
 

Kansen 
Mogelijkheden voor locale fondsenwerving 

Bedreigingen 
Instabiele koers van lokale munt 
Inspecties van lokale autoriteiten 
Ongunstige wetgeving (Rusland) 
Invloed Russisch Orthodoxe Kerk 

http://www.missionpossible.nl/
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Financieel beleid 
 
De fondsenwervende activiteiten van Mission Possible Nederland vinden plaats teneinde de (lopende) 
projecten te financieren. Daarnaast is er tevens sprake van (beperkte) vermogensopbouw om ook op de 
langere termijn projecten van enige omvang mogelijk te maken en een reserve te hebben bij tegen-
vallende resultaten in de fondsenwerving. 
 
Het bestuur heeft besloten de continuïteitsreserve op € 30.000 vast te stellen. Deze reserve dient ter 
dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar 
verplichtingen kan voldoen. De richtlijn Reserves Goede Doelen, vastgesteld door VFI, de 
brancheorganisatie van erkende goede doelen, adviseert een continuïteitsreserve van maximaal 
anderhalf maal de kosten van de werkorganisatie aan te houden. Met dit bedrag, gebaseerd op de 
begroting van 2015, is de stichting in staat om gedurende 12 maanden de personeelskosten, bankkosten 
en kosten beheer en administratie te financieren. Onder kosten van beheer en administratie vallen 
afschrijvingskosten, automatiseringskosten, reis- en verblijfkosten en overige kosten. 
 
Naast een continuïteitsreserve kan het bestuur een bestemmingsreserve vaststellen. Deze 
bestemmingsreserve is o.a. bedoeld voor het doen van aanvullende donaties aan diverse projecten. 
 
Giften van donateurs met een bepaalde bestemming worden in een bestemmingsfonds vastgelegd. 
 
Het vermogen van de Stichting wordt, gezien de beperkte omvang van de Stichting, uitsluitend in liquide 
vorm aangehouden op een rekening courant en op een spaarrekening. Het deel bedoeld voor de lange 
termijn wordt op een spaarrekening aangehouden om een hoger rendement te realiseren. Beleggingen 
in aandelen en obligaties worden uitgesloten gezien de risico’s die voor een stichting van deze omvang 
niet verantwoord zouden zijn. 
 
Bij iedere vergadering wordt aan het gehele bestuur schriftelijk verslag uitgebracht over het 
resultaat van inkomsten en uitgaven  a.d.h.v. een daartoe door de directeur opgesteld overzicht. Ieder 
jaar worden de cijfers door de accountant gecontroleerd en krijgen alle bestuursleden 
een kopie van de cijfers voor overleg in de vergadering. Bij de jaarlijkse vaststelling van de 
jaarrekening (balans en staat van baten en lasten) dient verantwoording te worden afgelegd 
over het gevoerde financiële beleid en dient het bestuur haar goedkeuring hier over uit te 
spreken.  Jaarlijks wordt een gedetailleerde begroting opsgesteld. 
 
Via de website maakt Mission Possible Nederland binnen de gestelde termijn het jaarverslag inclusief de 
jaarrekening openbaar. Ook is het meerjarig beleidsplan wordt via de website gepubliceerd. 
 

Benodigde financiele middelen 
 
 2016 2017 2018 
Totale Baten 132.000 140.000 150.000 
Besteding aan doelstelling 211.200 120.000 130.000 
Kosten Fondsenwerving 11.500 12.000 14.000 
Kosten Beheer &Administratie 5.200 5.600 6.000 
 

http://www.missionpossible.nl/

