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Inleiding
Stichting Ruach Ministries, hierna te noemen RM, is een Christelijke gemeente (kerk). Sinds 2008 
hebben wij een ANBI status. Middels deze status is RM  fiscaal erkend als  een Algemeen Nut 
Beogende Instelling, wat u als donateur belastingvoordelen oplevert.

Publicatieverplichting
De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende 
instellingen (ANBI goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting) is 
voor behouden of aanvragen van de ANBI-beschikking/status. 

Op onze website www.ruach-christengemeente.nl vindt u uitgebreide informatie over wie wij zijn en 
wat wij doen. In dit document treft u aanvullende informatie aan in het kader van de wettelijke 
publicatieverplichting.

Voor meer informatie over de ANBI verwijzen wij u naar www.belastingdienst.nl.
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Beleidsplan
Identiteit
Ruach Ministries is een apostolisch profetische gemeente. Wij zijn door God geroepen voor de natiën om aan 
hen verlossing en herstel te brengen in de Naam van Jezus Christus, geleid door de Heilige Geest.

Visie
Uitstrekken: wij geven gehoor aan het zendingsbevel door uit te gaan en de mensen 

te bereiken met het evangelie van Jezus Christus.

Groeien: wij helpen mensen een nieuw leven te krijgen in God. Wij stimuleren hen 
te groeien in kennis van en geloof in God.

Leven in aanbidding en gebed: wij moedigen mensen aan tot een levende relatie met God en leiden 
hen in een levensstijl van aanbidding en gebed.

Doelen
Leiding door de Heilige Geest: wij stellen ons open voor de openbaring en de werking van Gods Geest

Gods Liefde brengen 
in Woord en daad: zoals Jezus Christus het ons opdraagt, brengen wij de boodschap van de 

liefde van de Vader, de genade van Jezus Christus en de relatie met de 
Heilige Geest. Dit uit zich onder andere in  Woordverkondiging, genezing 
en bevrijding.

De gemeente mobiliseren: op basis van de vijfvoudige bediening, rusten wij de gemeente toe met 
Gods Woord. Wij brengen hiermee mensen in beweging om hun gaven 
en talenten, die zij van God hebben gekregen, in te zetten tot zegen van 
anderen zowel geestelijk als praktisch.
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Beleidsplan – vervolg -

Om onze doelen te realiseren, voeren wij diverse werkzaamheden uit 
en faciliteren wij verschillende activiteiten. Bijgaand een beknopt overzicht.

Werkzaamheden Activiteiten

▪Pastoraat

▪Bidden

▪Missiewerk in binnen- en buitenland

▪Diakonie

▪Kantoorwerkzaamheden o.a. 
secretariaat, administratie, financiën 
en communicatie

▪Facilitaire werkzaamheden o.a. 
gebouwbeheer catering, etc.

▪Contact met partners/netwerken

▪Diensten o.a. erediensten, campagnes, feestdagen
etc.

▪Gebed- en onderwijsgroepen

▪Toerusting: Bijbelschool, seminars, workshops, etc.

▪Doelgroepgerichte activiteiten:

Kinderen van 0 tot 12 jaar
Tieners van 12 tot 18 jaar
Jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar
Ouderen
Mannen/vrouwen
Alleenstaanden/gehuwden / gezinnen
Leiders

▪Dansgroep

▪Zang- en muziekgroep

▪Activiteiten gericht op versterking van onderlinge 
relaties en teambuilding (retraites, uitjes, etc.)
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Beleidsplan – vervolg -

Wij zijn op verschillende locaties aanwezig waar onze activiteiten plaatsvinden. 
Hieronder vindt u onze gegevens.

Ruach Ministries Dordrecht

Muziekcentrum Benevia
Spirea 7 in Dordrecht

Elke zondag eredienst 
om 10.00u.

Overige doordeweekse 
activiteiten

Ruach Ministries Rotterdam

Hoflaankerk
Oudedijk 2 in Rotterdam

Elke zondag eredienst 
om 13.30u.

Overige doordeweekse 
activiteiten

Ruach Ministries overige locaties

In Den Haag, Roosendaal en in Den Bosch vervullen wij momenteel pionierswerk.  
Wij hebben daar een aantal keer per maand activiteiten. 
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Beleidsplan – vervolg -

Juridische en ANBI 
tenaamstelling

Publieke naam Oprichtingsjaar Denominatie

Stichting Ruach Ministries Ruach Ministries 1995 Vol Evangelisch

Voertaal Eindverantwoordelijke(n) Voornaamste 
Etniciteiten in de 

gemeente

Ledenaantal 
(peildatum jan. 2017)

Nederlands Senior voorganger
Lilian Castillion

sinds 2010

Voorgangersechtpaar
Micha en Louella Nolten

sinds 2016

Voorgangersechtpaar
Laurens en Natascha

Geense sinds 2016

Hollands, Surinaams, 
Indonesisch, Afrikaans,  

Italiaans, Portugees, 
Antilliaans en overigen

Circa 300 Leden                         
(excl. Bezoekers)

Bijgaand ontvangt u aanvullende relevante gegevens
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Beleidsplan – vervolg -

Kantooradres: Rozenhof 33-unit 108, 3311 JT Dordrecht
Postadres: Rozenhof 33-unit 108, 3311 JT Dordrecht

Telefoon: 078 - 6119971 / 06 - 33875116
Fax: n.v.t.

Email: info@ruach-christengemeente.nl
Website: www.ruach-christengemeente.nl

Bank: ING - NL29 INGB 0651 7821 71

KvK: 41121629

RSIN/fiscaal nummer: 804242513

Juridisch bestuur: Mevr. L. Castillion voorzitter
Dhr L. Geense vice-voorzitter / secretaris
Dhr. M.J. Nolten penningmeester

Hieronder vindt u onze overige gegevens
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Activiteitenverslag 2016
Algemeen
Ook in 2016 zijn er reguliere activiteiten op de verschillende locaties georganiseerd zoals de wekelijkse 
samenkomsten op de zondagen en gebeds- en onderwijsmomenten. 

Bijzonderheden
Enkele keren zijn er centrale activiteiten georganiseerd, waarbij alle locaties bijeen kwamen. Van 
campagnes tot aan de Kerstdienst. Maar bijvoorbeeld ook de toerusting van leiders.

Missiewerk
Maandelijks hebben teams aan vrijwilligers meerdere keren met de Evangelisatie-bus verschillende 
plaatsen in Nederland bezocht om straatwerk te verrichten waarbij de verkondiging van het evangelie 
van Jezus Christus centraal staat: een luisterend oor bieden aan mensen, bidden voor mensen, 
voorbijgangers uitnodigen voor activiteiten enz.

Ook het missiewerk in het buitenland heeft in 2016 plaatsgevonden. Er zijn teams uitgezonden naar 
Indonesië, Suriname en Pakistan.

Conclusie
In 2016 heeft RM wederom activiteiten kunnen ontwikkelen en uitvoeren om haar visie verder uit te 
werken.  Dit alles mede dankzij de geestelijke, praktische en financiële ondersteuning van vele 
vrijwilligers.
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Financiële verantwoording
Opbrengsten
RM kent geen winstoogmerk. Dit  blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten behaalde 
opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelen.

De opbrengsten bestaan momenteel uit gelden van donateurs die middels hun financiële 
ondersteuning willen bijdragen aan de realisatie van de visie, missie en doelen van RM.

In geval stichting RM ophoudt met bestaan, komen de aanwezige opbrengsten uitsluitend ten goede 
aan een andere ANBI-instelling, met een gelijksoortige dan wel vergelijkbare doelstelling. 

Personeelsbezetting
Naast gelden, ondersteunen donateurs ook middels hun vrijwillige tijd en inzet van hun bekwaamheden 
voor de uitvoering van de diverse activiteiten. Het merendeel van de werkzaamheden en het 
uitvoeren van de activiteiten geschieden op vrijwillige basis. 

Er is momenteel 1 medewerker in loondienst voor 8 uur per week. Dit wordt in 2017 uitgebreid met 1 
extra medewerker voor tevens 8 uur per week.

Beloningsbeleid
De hoogte van beloningen, vergoedingen, onkostendeclaraties e.d. worden altijd in overleg en 
samenspraak met het juridisch bestuur vastgesteld. 

De beloning voor de bestuurders beperkt zich tot een onkostenvergoeding of niet bovenmatige 
vacatiegelden; dit houdt in dat zij geen salaris ontvangen maar enkel vergoedingen die in directe 
relatie staan tot hun bestuurswerkzaamheden zoals gemaakte kosten om een vergadering bij te 
wonen.

Financiële verantwoording
De gehele financiële verantwoording wordt intern bijgehouden door financiële medewerkers en het 
bestuur. Daarnaast wordt deze extern ondersteund en gecontroleerd door administratiekantoor Ster 
Administraties te Zwijndrecht. 
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Financieel jaaroverzicht 2016
Balans
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Financieel jaaroverzicht 2016 – vervolg -

Resultatenrekening
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Financieel jaaroverzicht 2016 – vervolg -
Toelichting

Activa
De activa van RM bestaat met name uit inventaris, vervoersmiddelen en een spaarbedrag. Per december 2016 is de 
activa gewaardeerd met een bedrag van bijna EUR 50 duizend.

Passiva
De passiva van RM bestaat grotendeels uit voorzieningen. Deze post voorziet in mogelijke toekomstige uitgaven. Per 
december 2016 is de passiva eveneens gewaardeerd met een bedrag van bijna EUR 50 duizend.

Resultatenrekening
De inkomsten van RM ligt de afgelopen twee jaren rond de EUR 150 duizend en zijn met name afkomstig vanuit 
collecten en bancaire donaties (tienden en offers).

De gemaakte kosten van RM zijn ten opzichte van het jaar ervoor met circa EUR 20 duizend afgenomen. Een groot 
deel hiervan wordt toegeschreven aan huisvestingskosten, naast beloningskosten en gemaakte kosten ten behoeve 
van zendingsgelden, kantoorbenodigdheden en anderen. Doordat de kosten hoger zijn dan de inkomsten, is er sprake 
van een negatief resultaat. 

Conclusies
RM kent al jaren een solvabele financiële positie en is dus betaalkrachtig. De inkomsten laten een stabiele lijn zien. Het 
negatieve resultaat is sterk afgenomen doordat er extra toegezien wordt op de kostenkant met name op het gebied 
van de inkoopkosten. 

In het boekjaar 2017 zullen de totale salariskosten aanzienlijk lager uitvallen, doordat een betaalde medewerker voor 
40 uur niet meer werkzaam is. Mede hierdoor en de continuering van de focus op de kostenverlaging en 
inkomstenverhoging, wordt er gewerkt aan de realisatie van een positief resultaat.

Hierdoor wordt er weer extra financiële ruimte gecreëerd om nog meer te kunnen investeren in de uitwerking van de 
visie en doelen van Ruach Ministries en het doorlopend kunnen voldoen van financiële verplichtingen. 

Ruach Ministries ANBI 2017 pagina 12


