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Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor het uitoefenen van hun
werkzaamheden. Het bestuur is echter bevoegd voor bijzondere- of veel omvattende
werkzaamheden, die ter vervulling van de bestuurstaak worden verricht, een redelijke
vergoeding toe te kennen.
Doelstelling
Zie Statuten artikel 2
Beleidsplan
1.
Mission of Zending is het verspreiden van het Bijbelse geloof in een andere cultuur,
land of regio overeenkomstig het evangelie van Matteus 28:18-19, En Jezus trad
naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de]
aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam
des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik
u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.
2.
Naar binnen gericht, ten aanzien van gemeente-/ achterban: bewustwording van de
noodzaak van zending door middel van Bijbelstudies, berichten uit het zendingsveld en
informatie avonden.
2.
Naar buiten gericht Public Relations naar derden: Opzetten plan fondsenwerving en
sponsoring. Contact leggen en onderhouden met bedrijven d.m.v. nieuwsbrief,
businessmeetings en hieraan verbonden het verantwoorden van uitgaven aan het
bedrijfsleven ontwikkeling PR-materiaal (website, nieuwsbrief, presentatiemateriaal).
3.
Geestelijke behoeften gemeenten buiten Nederland: Het voortzetten en verdiepen van
bestaande contacten in Suriname en andere landen. Ondersteunen van de gemeenten
in geestelijke zin door middel van onderricht. Gemeente structuur aanbrengen in
leiderschap. Evangelisatie campagnes organiseren samen met lokale leiders.
4.
Praktische behoeften gemeenten buiten Nederland, opbouwende ondersteuning ten
aanzien van kerken, lokale scholen, weeshuizen, eventueel gecombineerd met het
lenigen van noden door middel van voeding, gebruiksartikelen zoals schoolboeken,
potloden en zo mogelijk grotere goederen, die onontbeerlijk zijn.
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