BELEIDSPLAN van de Stichting Prins Worldwide Ministries te Veendam
Doelstelling van de Stichting zoals opgenomen in art. 2.1 van de Statuten.
De Stichting heeft ten doel de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus in woord
en geschrift in binnen- en buitenland met de beste middelen die haar ter beschikking staan.

1. De te verrichten werkzaamheden, zoals opgenomen in art. 2.2 van de Statuten.
De Stichting tracht haar doel zonder winstoogmerk te verwezenlijken door:
Het stimuleren, organiseren, coördineren van activiteiten met betrekking tot bovengenoemd
doel, zoals: - de prediking van het Evangelie van Jezus Christus in campagnes in binnen- en
buitenland
- de prediking van het Woord van God in kerken, geloofsgemeenschappen en
tijdens seminars
- de verspreiding van het Evangelie door middel van boeken, geschriften en
andere informatiedragers
- het verzorgen of doen verzorgen van publiciteit, voor het welslagen van de
activiteiten.
Er worden zendingsreizen ondernomen naar landen binnen en buiten Europa door
E. Prins, zendeling in dienst van de Stichting.
Ook wordt Gods Woord gepredikt in verschillende gemeenten in Nederland, verder
wordt Bijbelstudie en onderwijs gegeven. Ook voor jeugd- en mannen en vrouwengroepen,
Activiteiten, die voortvloeien uit het lidmaatschap van de Pinkstergemeente in
Stadskanaal, zoals huisbezoeken en pastoraal werk voor mensen, die hieraan behoefte
hebben en erom vragen. Het bezoeken van de gemeentelijke bidstonden.

2. De wijze van werving van gelden, zoals opgenomen in artikel 3 van de Statuten.
Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door donaties, hetgeen de Stichting door
erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wettige en geoorloofde wijze verkrijgt.
Het inkomen van de Stichting bestaat uit: vergoeding voor spreekbeurten, giften en rente.
3. Het beheer van het vermogen en de besteding ervan.
Het beheer van het vermogen en de besteding ervan is in handen van het Bestuur, zoals
vermeld in artikel 6 van de Statuten. De besteding is aan uitgaven om het doel van de Stichting
te verwezenlijken en die geheel hieraan overeenkomstig zijn.
Uitgaven zijn veelal aan: loon, loongerelateerde kosten, reiskosten, administratiekosten
en giften aan buitenlandse kerken, instellingen en/of pastor. Zie hiervoor het financieel
jaarverslag van de Stichting.
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