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Beleidsplan van de Stichting Chinese Student Ministries Netherlands 
 
Dit beleidsplan heeft betrekking op de jaren 2020 tot 2024. 
 

1. Het werk van de Stichting 
 

Wij geloven dat de God van de Schepping zich bekend heeft gemaakt in Zijn Woord, de bijbel. 
Daarin wordt duidelijk dat God Zijn Zoon Jezus heeft gegeven, om aan ieder die in Hem gelooft, 
eeuwig leven te geven. De dood van Jezus en Zijn opstanding geven ons de garantie van vergeving 
van zonden, en een nieuw, eeuwig leven, door de Heilige Geest. Jezus heeft Zijn volgelingen de 
opdracht te geven om dit evangelie te brengen aan alle volken.  

Wij geloven dan ook dat alle mensen de kans moeten krijgen het evangelie te leren kennen en 
ervaring op te doen met God. Daar horen Chinezen (uiteraard) ook bij.  

Conform de statuten heeft de Stichting tot doel het bereiken van Chinese studenten aan 
Nederlandse instellingen voor Hoger Onderwijs met het Evangelie, te beginnen in Wageningen. 
De Stichting bereikt haar doel door al dan niet in samenwerking met Christelijke instellingen 
evangelisatieacties te houden en Bijbelse lessen in groepsverband aan Chinese studenten aan 
te bieden.  

Het bereiken van deze studenten gebeurt door uitnodigen van Chinese studenten voor 
bijeenkomsten, vaak via andere Chinese studenten die zelf christen zijn, of als bezoeker naar 
dergelijke bijeenkomsten komen. Naast het geven van Bijbelstudie staat gezelligheid en 
saamhorigheid hoog in het vaandel. Hieraan wordt vorm gegeven door samen te eten, samen 
film te kijken, en uitstapjes te maken in Nederland. 

2. Partnerschappen 
 
De Stichting werkt graag met partners. Elk partnerschap heeft tot doel de eenheid in Christus te 
benadrukken. Elk partnerschap is gebaseerd op vertrouwen en geloof, dat door samen te werken 
meer mensen kunnen worden bereikt met het Evangelie en meer mensen kunnen worden begeleid 
naar volwassenheid in het geloof.   

 
Lokaal 
We werken samen met de International Christian Fellowship (ICF) Wageningen, een internationale 
kerk in Wageningen. De kerk verwijst Chinese studenten naar ons voor niet-zondagse activiteiten. 
Wij gebruiken tweemaal per maand op zondag een van de ruimten in het gebouw van ICF 
Wageningen om daar de gelovige Chinese studenten les te geven in een kerk-omgeving. 
 
Landelijk 
Momenteel heeft de stichting twee werkers. Beiden zijn op landelijk niveau verbonden met een 
zendingsorganisatie en een lokale kerk. De ene werker is overseas associate van 
zendingsorganisatie International Students, Inc. en is lid van een lokale kerk in Ede. De andere 
werker is verbonden aan Overseas Missionary Fellowship in Terschuur en lid van een lokale kerk in 
Ermelo. 
In 2019 zijn twee onderafdelingen van CSMN opgericht in de universiteitssteden Eindhoven en 
Rotterdam. In Rotterdam in nauwe samenwerking met The Navigators. In de beleidsperiode zal de 



 

Stichting zich blijven oriënteren op soortgelijk werk in andere universiteitssteden in Nederland. 
 
Internationaal 
Er is nauw contact met COCM (Chinese Overseas Christian Mission) in Engeland in verband met een 
jaarlijkse evangelisatiegebeurtenis in Wageningen. 
 

3. De financiën van de Stichting 
 
A. Fondswerving 

a) De Stichting streeft er naar geen geldleningen aan te gaan. Indien na uiterste inspanning 
om investeringen vooraf gesponsord te krijgen en de continuïteit van de Stichting in gevaar 
is, waardoor een vorm van lening noodzakelijk is, zal na toestemming van het bestuur een 
zorgvuldig gekozen lening aangegaan kunnen worden.  

b) De Stichting heeft de ANBI status van de Belastingdienst, waardoor donaties voor donoren 
aftrekbaar zijn bij de belastingaangifte. 

c) De Stichting streeft naar het verwerven van drie soorten fondsen: 
1) Geoormerkte donaties, bestemd voor specifieke projecten/begrotingsposten. Dit geld 

zal niet voor overhead worden gebruikt. 
2) Algemene donaties, bestemd voor algemene zaken, die de Stichting draaiende houden 

(overhead), alsook ter toedeling aan specifieke begrotingsposten. 
3) Subsidies en giftenverdubbelingen, indien mogelijk. 

 
B. Beheer en besteding van vermogen 
 

a) Zo lang de jaarrekening simpel is wordt deze door de werkers is opgesteld. Als de financien 
meer ingewikkeld worden huurt de Stichting een boekhouder/accountant in, die in 
samenwerking met de penningmeester van het bestuur de jaarrekening controleert.  

b) De Stichting houdt een reservekapitaal van minstens € 500 aan voor de continuïteit.  
c) De Stichting stelt jaarlijks een begroting op, die wordt geaccordeerd door het 

Stichtingsbestuur. De Stichting streeft naar een redelijke verhouding tussen kosten en 
bestedingen in verband met het algemeen te dienen nut in overeenstemming met het doel 
van de Stichting.  

d) Het bestuur van de Stichting is niet bezoldigd. 
e) De Stichting behoudt zeggenschap over de besteding van alle donaties. 
f) De Stichting heeft in aanvang slechts een klein team van werkers. Zij werken als 

vrijwilligers. Er kunnen door de Stichting al dan niet geoormerkte giften worden 
geaccepteerd ter compensatie van kosten, die die werkers maken.  

g) De Stichting zal een voor elke donateur inzichtelijke verantwoording opstellen, alsmede 
voor bezoekers van de Stichtingswebsite inzicht verschaffen waar de Stichting donaties aan 
besteedt. 

h) In geval dat de Stichting ophoudt te bestaan, zal een eventueel restvermogen worden 
geschonken aan een vergelijkbare stichting.  

 
Wageningen, 31 december 2019 


