
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

“Het is mijn grote wens dat u God en onze Here Jezus Christus steeds beter leert kennen. Dan zult u 
gelukkig worden en Zijn genade en vrede ervaren.” 

2 Petrus 1:2 (Het Boek) 
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1. LENGTE EN GELDIGHEIDSDUUR 
 
Voor u ligt het nieuwe beleidsplan. Hierin vindt u onze visie en missie en onze doelen. We gaan in op 
wie we willen zijn en wat we willen bereiken. Ook hoe we dat willen bereiken 
 

2. VISIE EN MISSIE 
 

MISSIE 
Follow the Wind gaat Jezus Christus verkondigen en daardoor in het hart van miljoenen mensen passie 
voor het leven in Gods Koninkrijk tot leven brengen, en hun een levensstijl aanleren die gevormd 
wordt door de principes van Gods Koninkrijk. 
 

VISIE 
Follow the Wind wil mensen van alle leeftijden en culturen het evangelie verkondigen en hun 
trainingen geven over de liefde van God, het offer van Jezus en de kracht van de Heilige Geest 
waardoor deze mensen toegerust worden om te leven als volwassen kinderen van God en krachtige 
dienaren van het Koninkrijk van God. 
 
We kregen een beeld dat we mogen zijn als een boom, gepland aan water stromen, die via zijn 
bladeren genezing uitdeelt aan de mensen. Zodat deze mensen ook worden als bomen die gepland zijn 
aan water stromen en via hun bladeren weer genezing uitdelen aan de mensen om hun heen. 
 
Het uitdelen van deze genezende kracht willen we via onze trainingsprogramma’s en onderwijs 
activiteiten uitdelen door de mensen mee te nemen in een proces waar de volgende merkwaarden 
relatie, ontdekking en daadkracht centraal staan. Ons verlangen is dat je deze nieuwe kennis niet 
alleen kent met je verstand, maar ook altijd met elkaar uitleeft door het praktische toe te passen in 
ons dagelijks leven, zodat we echt een compleet nieuwe levensstijl ontwikkelen als kinderen van God 
de Vader, die het licht voor de wereld om haar heen geworden is. 
 

3. VIJF JAREN DOELEN 
Om de missie en visie te realiseren werken we met 5 jaren doelen. Deze doelen geven aan de 
medewerkers de focus om aan de juiste dingen te werken om onze missie te voltooien en het laat aan 
de achterban van de stichting zien waar de stichting momenteel aan werkt. Door regelmatig te 
evalueren wil de stichting haar missie met daadkracht en met de wijsheid van de Heilige Geest 
realiseren. De komende 5 jaar wil Follow the Wind de volgende doelen realiseren. 
 
Over 5 jaar… 
… hebben we op 10 verschillende plekken een relatie met groepen mensen, die we regelmatig 
voorzien van trainingen 
… hebben we 100 krachtige getuigenissen van mensen waar het nieuwe leven in Gods Koninkrijk op 
een krachtige manier tot stand gekomen is 
… hebben we brede achterban en inkomstenstroom gekregen waardoor het werk in een sterke 
groeifase is gekomen 
… hebben we nog 3 korte en minimaal 1 lange cursus ontwikkeld 



 
 

4. STERKTEN EN ZWAKTEN 
 

Sterkten  Zwakten 

• We hebben fantastische producten 

• Onze gedrevenheid is groot 

• We hebben een steeds grotere achterban 

• We hebben een enorm hoge NPS score 

• We zijn jong en klein en daardoor kwetsbaar 

• We leven van giften 

• Afhankelijk van kerken 

 

5. BELEIDSPLAN 
 
In dit hoofdstuk werken we concreet uit hoe we onze doelstellingen concreet willen realiseren, daarbij 
gebruik makend van onze sterke punten en goed om te gaan met onze zwakke punten: 
 

✓ We verbreden onze basis van donateurs door 3x per jaar een nieuwsbrief op te zetten 
✓ We zetten een denktank op van ambassadeurs die ook incidenteel werk willen doen. Deze 

denktank bestaat uit 15 leden 
✓ We houden niet van geld vragen voor ons dus vragen we cursisten om geld te geven zodat 

iemand anders ook onze trainingen kunnen volgen. Hiermee werven we 20 donateurs die 20,- 
per maand geven 

✓ We breiden het trainingsaanbod uit waarmee mensen terug kunnen komen en een nog 
nauwere band met onze krijgen. Deze nieuwe training wordt door 15 mensen gevolgd 

✓ We doen een pilot met een openbare training en deze wordt door 12 mensen gevolgd 
✓ We starten met een werkplaats om samen met andere stichtingen samen te werken 
✓ Het bestuur stuurt op afstand en is actief in de activiteiten, ze krijgen alleen een vergoeding 

voor de onkosten 
 

6. FINANCIEN 
We zijn transparant in ons financiën.  Alle kosten die we maken, zijn voor de activiteiten van de 
stichting en om de missie en visie te realiseren. Het jaarverslag kunt u eind juni vinden na opmaak door 
de financieel adviseur. 
 
De stichting Follow the Wind heeft geen winstoogmerk. Mocht de stichting opgeheven worden dan 
worden de overgebleven gelden gedoneerd aan een stichting met een vergelijkbare missie of visie.  
 

7. BESTUUR 
Het bestuur van de stichting bestaat uit: 

✓ Jeroen Stoter (voorzitter) 
✓ Jan Uil (financiën) 
✓ Gieneke Terlouw (secretaris) 
✓ Rombert Feenstra (algemeen)  


