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Beleidsplan FlowRisen Ministries 
 

Naam van Stichting 
FlowRisen Ministries 
 

Contactgegevens FlowRisen Ministries 
William Bragghof 4 
1341 CG Almere 
Tel: +31611588850 
Email: info@flowrisen.nl 
Website: www.flowrisen.nl 
 

Bestuurssamenstelling 
Het bestuur/leidersteam bestaat uit de volgende personen.  
 

• Ruben Koek (Voorzitter) 

• Linsey Haaksman (Secretaris) 

• Ruben Kluijver (Penningmeester) 
 
Het bestuur vergadert 4 maal per jaar. 
 

Statutaire doelstelling 
FlowRisen Ministries stelt zich ten doel de verkondiging en verspreiding van Gods 
onfeilbaar woord: De bijbel en het evangelie van Jezus Christus. 
 

Beleidsplan 
In het beleidsplan wordt vorm en inhoud gegeven aan het motto van FlowRisen 
Ministries: “Called to share the gospel”. De randvoorwaarden voor de uitvoering van 
het beleidsplan zijn te vinden in de onderscheidende kenmerken. Deze kenmerken 
zijn te vinden op de website. 
 
De uitvoering van het beleid vindt plaats door het stimuleren van persoonlijke groei 
naar geestelijke volwassenheid. De nadruk ligt op het ontdekken van de persoonlijke 
en gezamenlijke roeping op het gebied van evangelisatie en het ontwikkelen van 
talenten en gaven ter verkondiging van het evangelie. 
 

Beloningsbeleid 
Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun 
bestuurlijke taken. 
 

Uitgeoefende activiteiten 
De activiteiten van FlowRisen Ministries omvatten: 
1) Eenmaal per maand een evangelisatie event Praise Arise in hartje Amsterdam 
2) Kerkelijke ondersteuning op het gebied van evangelisatie middels evangelisatie 
events 
3) Online media inzetten om mensen te inspireren en activeren om te evangeliseren 
en te groeien in hun relatie met Jezus 

http://www.flowrisen.nl/
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4) Online toepassingen aanbieden zoals een kerkzoeker ter ondersteuning van 
evangelisatie activiteiten 
5) Gratis evangelisatiemateriaal beschikbaar stellen om uit te delen. 
 
 

Financiele verantwoording 
Door de werkzaamheden van FlowRisen Ministries zal er aan het einde van het 
boekjaar een materiele/financiele vermogensopbouw hebben plaatsgevonden. Een 
batig saldo dient er financiering van lopende en toekomstige werkzaamheden. 
 

Beschrijving Administratieve organisatie 
Financiele boekhouding vindt plaats in boekhoudpakket Reeleeze door de financiele 
afdeling van FlowRisen. 
 
De financiele verantwoording van FlowRisen vindt plaats in het leiderschapsteam. 
Eenmaal per jaar wordt een financieel overzicht door de financiele afdeling 
voorgelegd aan het leiderschapsteam. 
 
 


