
Jaarverslag 2020 Stichting Bridging Nations and Persons. 

In dit verslag gaat het bestuur in op beleid en activiteiten in 2020. 

Samenstelling bestuur 

Begin 2020 bestond het bestuur uit Arie van Alphen (voorzitter), Kees Randewijk (secretaris en Piet 

Jan Keijmel (penningmeester). Op 7 mei 2020 trad Arie van Alphen af als voorzitter, in het verlengde 

van het afscheid nemen als voorzitter van de Kringloop het Goede Doel Zeist. Maarten van Ginkel is 

desgevraagd op 12 mei 2020 aangetreden als voorzitter van Bridging Nations and Persons, als ook – 

op voordracht van deze stichting – als voorzitter van Kringloop Het Goede Doel Zeist. Daarmee is het 

bestuur vanaf dat moment weer compleet. 

Activiteiten 

Het bestuur heeft in 2020 aandacht besteed aan 

(1) De concretisering van haar (statutaire) doelen. De verlening van christelijk Bijbelgetrouw 

onderwijs (onderwijs alle volken) en het ondersteunen daarvan wordt breed ingevuld. Het gaat 

om hoofd en handen, denkend vanuit een christelijk holistische mensvisie. Het bestuur vraagt 

aan indieners van projecten om aan te sluiten bij deze doelen en bij aanvragen te reflecteren op 

het bijdragen van het project aan deze doelen. 

(2) Het overwegen van de inzet van haar middelen in lijn met de doelstellingen van de stichting. 

Concreet heeft het bestuur besloten in reactie op een gedocumenteerde aanvraag voor een 

Centrum voor christelijk denken, een bijdrage te geven van € 10.300. Door Corona is de 

uitvoering van het plan vertraagd. In overleg met de aanvrager is het plan aangepast (meer 

digitaal) en verder gefaseerd in de tijd. In 2020 is € 4.000 uitgekeerd. 

(3) De verwerving van middelen voor haar doelstellingen. In dat kader zijn gesprekken gevoerd en is 

onderzoek gedaan naar mogelijke bronnen. In 2020 zijn met dank 3 donaties ontvangen. In 2021 

gaat het bestuur verder met het verwerven van vooral projectmatige- en andere duurzame 

vormen van financiering. 

(4) Daarnaast heeft het bestuur 4 overige aanvragen ontvangen. Deze aanvragers hebben bericht 

van ontvangst ontvangen, en worden behandeld zodra meer middelen verkregen zijn. Het 

bestuur ontwikkelt daarbij in het verlengde van punt (1) een set aan criteria ter beoordeling. 

Aansluiting bij (i) de statutaire doelen, een (ii) projectmatige insteek die bijdraagt aan het 

bereiken van een (iii) resultaat dat de geholpen duurzaam verder helpt, zijn daarbij ankerpunten.  

Financiën 

Uit de jaarrekening 2020 blijkt dat de stichting eind 2020 over een eigen vermogen beschikt van                  

€ 4.274, tevens zijnde de bankstand ultimo 2020. 

Dit eigen vermogen is de resultante van een negatief beginvermogen van € 542 (startkosten) en de 

toevoeging van het resultaat over 2020 van € 4.816. Dit resultaat is opgebouwd uit 3 donaties, in 

totaal € 9.080, minus € 4.000 besteed aan een projectbijdrage en minus € 264 kosten. 

Vooruitblik 

Het bestuur volgt in 2021 de verdere uitvoering van het lopende project, en richt zich voorts vooral 

op het verkrijgen van passende projectvoorstellen en de daarvoor benodigde middelen om 

projectaanvragen passend in de doelstellingen te kunnen honoreren. Het bestuur verwacht de 

komende jaren als een van de drie stichters van Kringloop het Goede Doel Zeist, jaarlijks een bijdrage 

van deze kringloop te ontvangen als basis van haar financiering. 



Het bestuur is dankbaar voor de bereikte voortgang in dit eerste volledige jaar. “Komt een van u 

wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder 

verwijt, zal u wijsheid geven” (Jakobus 1: 5) 

Het bestuur, 

Zeist, 28 januari 2021 

 

 

Maarten van Ginkel Kees Randewijk  Piet Jan Keijmel 

Voorzitter  Secretaris  Penningmeester 


