Beleidsplan Stichting Out of the Box
Stichting Out of the Box bestaat uit een groep jongeren uit verschillende kerken
met een gepassioneerd hart voor Jezus. We komen uit verschillende christelijke
tradities en verlangen naar eenheid onder de kinderen van God door het kruis
van Jezus centraal te stellen. We willen jongeren toerusten in onderwijs door ons
te wortelen in de woorden van Jezus: "het is volbracht". Of zoals Hebreeën 13:9
zegt: "het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade(...)". Het is ons vurige
verlangen dat harten van jongeren zo gegrondvest zijn in de liefde van God dat
zij fris en krachtig leven inblazen in de mensen die zij persoonlijk kennen.
Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat God Zich wil openbaren en ernaar verlangt
Zijn liefde en leven door onze lichamen heen te laten stromen. We verwachten
dat we God persoonlijk zullen ervaren door met open armen het volbrachte werk
van Jezus te ontvangen. Zo strekken we ons uit naar wat de Heilige Geest wil
doen.
Voor een overzicht van het doel en grondslag van Stichting Out of the Box,
verwijs ik u naar de statuten artikel 2 en 3.
Sinds begin 2016 zijn wij verder gegaan met een nieuwe bestuur om opnieuw
kracht bij te staan aan ons doel om mensen te bereiken. Wij zijn actief bezig met
het ontwikkelen van bijeenkomsten die bij deze tijd passen, maar die ook een
unieke boodschap brengen. Onze middelen zijn bijeenkomsten, maar ook het
stimuleren van het organiseren van bijeenkomsten door derden. Om mensen te
bereiken, maken wij gebruik van onze nieuwe website: Wijzijnoutofthebox.nl.
Daarnaast zijn we actief aan het werven van mensen die berichten willen delen
op onze website die onze visie versterken. Wij maken daarnaast actief gebruik
van verschillende sociale media zoals Youtube en Facebook om de boodschap van
genade van God uit te dragen, de boodschap van waarheid over de vrijheid die
God biedt.
De wijze waarop inkomsten worden gegenereerd zijn voor het grootste uit
deelnemersbijdragen en giften. Alle ontvangsten zullen worden gebruikt om
kosten te dekken die worden gebruikt om ons doel te verwezenlijken.
De financiële prognose voor de komende jaren is gebaseerd op onze plannen om
meer energie te steken in de promotie. . Zie tabel.
2018

2019

2020

Ontvangsten

6000

7.000

8.000

Kosten

6000

7.000

8.000

Naar verwachting zullen alle uitgaven worden gedekt door de ontvangsten.
Wanneer de uitgaven hoger uitvallen dan de ontvangsten zullen we op zoek gaan
naar meer giftgevers. Wanneer de ontvangsten hoger zijn dan de uitgaven zal het
overschot worden gebruikt om volgende Christelijke bijeenkomsten te bekostigen
of om goede doelen te steunen. Daarnaast zal ook worden geïnvesteerd in de
website waarop boeken, publicaties, preken en artikelen over de genade van God
zullen worden gezet. Nota bene, stichting Out of the Box is niet gericht op het
maken van winst.

