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Stichting Treasures International Ministries  

Beleidsplan 2020 - 2022 

 
Doelen Stichting Treasures 

In 2014 is stichting Treasures opgericht met doel het bieden van directe en effectieve steun aan 
hulpbehoevenden, met name degene die om welke reden ook niet kunnen deelnemen in de 
maatschappij, zoals drugs- en/of alcoholverslaafden, eenzame mensen, en minderbedeelden. Ook 
richten wij ons op de jeugd, die onze toekomst is. 
 
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

1. het organiseren van bijeenkomsten; 
2. het verzamelen, verstrekken en verspreiden van informatie; 
3. het verlenen van onderdak en het verstrekken van voedsel aan mensen die dit nodig 

hebben; 
4. verlenen van naschoolse opvang; 
5. dagbesteding / dagactiviteiten voor ouderen; 
6. het leggen en onderhouden van contacten met, evenals samenwerken met personen en/of 

instellingen met een vergelijkbaar doel en voorst al hetgeen met het vorenstaande verband 
houdt of hiertoe in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn. 

 
In de jaren 2014 tot 2019 is hard gewerkt om deze doelen te realiseren. In onderstaand overzicht is 
te lezen hoe het er voor staat met elk van deze doelen, en welke ambitie er is voor de komende 
jaren.  
 
Tot slot is weergegeven hoe wij de uitvoering van deze activiteiten beogen te realiseren. 
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1. Bijeenkomsten 

 

Treasures heeft zich als doel gesteld om 

bijeenkomsten te organiseren zoals kerkdiensten, 

maar ook bijeenkomsten op het gebied van zorg en 

sport. Momenteel organiseert Treasures wekelijks 

de volgende activiteiten: 

- Religieuze activiteiten: elke zondag een 

kerkviering, elke woensdag een 

bijbelstudie en elke vrijdag een 

gebedsbijeenkomst.  

- Zorg-activiteiten: Treasures organiseert in samenwerking met twee verzoringstehuizen 

dagbestedingsactiviteiten voor ouderen onder de titel “Golden Jubilee” 

- Sport-activiteiten: Treasures organiseert voor kinderen en tieners wekelijks “Confi-dance” 

lessen. Dit zijn danslessen waarin het groeiende zelfvertrouwen van de kinderen centraal 

staat.  

 

In 2020-2022 is er de ambitie om de activiteiten als volgt uit te breiden: 

- Religieuze activiteiten: interkerkelijke bijbelkring door een samenwerking met kerken uit de 

buurt 

- Zorg-activiteiten: uitbreiding van het aantal verzorgingstehuizen waar mee samengewerkt 

wordt, en een “eigen” activiteiten op onze locatie De Nieuwe Stad 

- Sport-activiteiten: naast de dans-activiteiten willen wij werken aan een sportactiviteit die 

buiten kan plaatsvinden, zoals voetbal.  
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2. Informatie 

 

Het verzamelen, verstrekken en verspreiden van 

informatie gebeurt op verschillende manieren:  

- Bij de Amsterdamse zorg- en 

sportactiviteiten wordt vaak 

samengewerkt met maatschappelijke 

organisaties uit de buurt, om zo 

bijvoorbeeld informatie te kunnen 

verstrekken over gezonde voeding, 

tandverzorging, muziek, opvoeding en 

EHBO.  

- De directeur van Treasures is als docent actief bij onder andere de Amsterdam Bible Academy, 

waar theologisch onderwijs wordt aangeboden aan studenten die bijv. om financiële of 

praktische redenen niet kunnen deelnemen aan een reguliere (fulltime) theologische 

opleiding. De Amsterdam Bible Academy is een samenwerking tussen Treasures, Maranatha 

Ministries en Global University.  

- De directeur van Treasures is als trainer actief voor de organisatie Freedom In Christ. Vanuit 

deze organisatie reist hij een aantal keer per jaar naar het buitenland, waar hij pastors van 

lokale kerken traint in het gedachtegoed en het cursusmateriaal van Freedom In Christ.  

 

In 2020-2022 is er de ambitie om als volgt uit te breiden: 

- Er wordt wat de zorg- en sportactiviteiten in Nederland ingezet op een intensievere en 

uitgebreidere samenwerking met relevante organisaties zoals Athletes in Action, het Ouder 

Kind Team Bijlmer Oost en de Vrije Universiteit.  

- Er wordt een tweede opleidingsplek opgezet, vergelijkbaar met de Amsterdam Bible Academy. 

Deze tweede plek zal worden opgezet in Accra, Ghana. Een team van docenten uit Amsterdam 

zal een nieuw team in Ghana trainen om deze school hier op te bouwen. 

- Voor de activiteiten in het kader van Freedom in Christ wordt een nieuwe samenwerking 

opgebouwd met lokale trainers in Afrika. Daarnaast wordt gewerkt aan een eigen financiële 

achterban voor deze activiteiten. 
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3. Onderdak en voedsel 

 

Over het verstrekken van voedsel en onderdak kan 

het volgende worden gezegd: 

- Treasures organiseert wekelijks een Soup 

Kitchen in Amsterdam Zuidoost, waar een 

gratis gezonde warme maaltijd wordt 

geserveerd aan gemiddeld 50 mensen.  

- Het bieden van onderdak is momenteel 

nog niet mogelijk omdat Treasures geen 

eigen pand heeft. 

- Treasures biedt regelmatig individuele hulp aan mensen die problemen hebben op het gebied 

van hun eerste levensbehoeften. 

 

De ambitie voor 2020-2022 is om als volgt uit te breiden: 

- Het aantal momenten waarop voedsel wordt verstrekt wordt uitgebreid. In eerste instantie zal 

de wekelijkse Soup Kitchen worden uitgebreid met een tweede (en eventueel derde) dag 

waarop een gratis lunch wordt geserveerd in Amsterdam Zuidoost. 

- Er wordt binnen Treasures een apart Perspectieffonds opgezet van waaruit individuele hulp 

beter kan worden verstrekt.  

- In Accra, Ghana, wordt de start gemaakt met een nieuw project waarbij het doel is om opvang 

en opleidingsplekken te bieden vaan dakloze en werkloze jongeren. Voor 2020 is het doel om 

een locatie te vinden, fondsen te werven, een projectmedewerker aan te stellen en de eerste 

jongeren te plaatsen in leerwerktrajecten.  
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4. Naschoolse opvang 

 

Treasures organiseert momenteel de volgende 

naschoolse opvang: 

- Voor kinderen van vijf verschillende 

basisscholen in Amsterdam Zuidoost wordt 

elke maandag naschoolse opvang 

georganiseerd. De kinderen worden door 

vrijwilligers uit school gehaald en krijgen 

een divers programma aangeboden in 

kerkgebouw De Nieuwe Stad. Op dit 

programma staat o.a. gezond voedsel, 

lichaamsbeweging, eduacatieve- en 

spelactiviteiten en zo nodig Nederlands 

taalonderwijs.  

De naschoolse opvang gaat onder de naam “Treasures Of The Future” en wordt vormgegeven 

in samenwerking met vrijwilligers van de andere kerken in De Nieuwe Stad.  

- In de schoolvakantie organiseert Treasures vakantieuitjes voor kinderen die niet op vakantie 

gaan, zoals een dagje naar het bos, naar een pretpark of samen naar de kinderboerderij. 

 

De ambitie voor 2020-2022 is om alst volgt uit te breiden:  

- In 2020 zullen we in onze naschoolse opvang meer aandacht geven aan muziek, door 

samenwerking met professionele musici. In 2021 en 2022 kiezen we weer een nieuw thema, 

zodat de kinderen elk jaar de kans krijgen om weer nieuwe dingen te ontdekken en 

ontwikkelen.  

- Ook is de ambitie om door nauwere samenwerking met het Ouder Kind Team van de GGD 

kinderen uit te nodigen voor onze naschoolse opvang, die om financiële redenen geen gebruik 

kunnen maken van de reguliere opvang. 
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5. Ouderen 

 

Treasures is actief in twee verschillende 

verzorgingstehuizen, namelijk Hogewei in Weesp 

en Pennemes in Zaandam:  

- Op deze locaties organiseren vrijwilligers 

van Treasures dagactiviteiten voor de 

ouderen die daar verblijven. De 

dagactiviteiten hebben vaak een creatieve 

focus. Soms wordt er bingo gespeeld of 

een zingevingsactiviteit gedaan.  

- Vanuit Treasures staat zorg en liefde voor de ouderen centraal. Vaak worden er kleine 

attenties uitgedeeld om de ouderen te verrassen.  

 

In 2020-2022 is er de ambitie om als volgt uit te breiden: 

- In 2020 willen wij ook in Amsterdam Zuidoost starten met activiteiten voor ouderen. Wij zien 

de mogelijkheid om bij een verzorgingstehuis in de buurt te starten met dagactiviteiten zoals 

we dit ook op andere locaties doen.  

- Daarnaast willen we ook onderzoeken of we in samenwerking met de kerken van De Nieuwe 

Stad onze eigen dagbesteding kunnen opzetten op deze locatie. 
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6. Samenwerking 

 

Treasures heeft zich als doel gesteld in samen te 

werken met personen en/of instellingen met een 

vergelijkbaar door. Dit gebeurt dan ook op allerlei 

vlakken:  

- Zo wordt onderwijs vormgegeven in 

samenwerking met Global University en 

Freedom In Christ.  

- Bij de Soup Kitchen wordt voor het bereiken van de juiste doelgroep o.a. samengewerkt met 

Prisma en het Ouder Kind team van de GGD.   

- De naschoolse opvang wordt vormgegeven in samenwerking met vrijwilligers van de 

katholieke, protestantse, lutherse, baptisten, presbyteriaanse en perki kerkgemeenschappen. 

- Vanuit Treasures is er warm contact met de gebiedsmakelaars van de buurt in Amsterdam 

waar Treasures actief is. 

 

De ambitie voor 2020-2022 is als volgt: 

- Trouw te blijven aan onze samenwerkingspartners in Amsterdam, Weesp en Zaandstad en het 

werk met hen te blijven voortzetten op een transparante en betrouwbare wijze.  

- Nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan in Nederland om ons maatschappelijke werk hier 

uit te breiden en verstevigen. Wij zijn bijvoorbeeld in contact met Stichting Gave voor werk 

met vluchtelingen en met het Buurtplatform G-buurt voor een nieuw sociaal spreekuur in 

Amsterdam Zuidoost. 

- Nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan met partners in Accra, Ghana, om daar de 

realisatie van onze nieuwe project succesvol te starten. 
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Uitvoering 

Om bovengenoemde activiteiten te kunnen uitvoeren 

en de doelstelling te halen werkt Treasures met een 

groot team aan vrijwilligers. De vrijwilligers worden 

aangestuurd door de coorinator en directeur, die zelf 

ook bepaalde specifieke delen van het werk uitvoert.  

De ambitie is om in 2020 de aanstelling van de 

directeur uit te breiden tot 24 uur.  

Met het oog op bovengenoemde doelen, activiteiten 

en ambities is een meerjarenbegroting opgesteld voor 

2020-2022. 
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STICHTING TREASURES  

BEGROTING  2020 - 2022 
 
 2019 2020 2021 2022 

 € € € € 
 

  
  

BATEN   
  

 
  

  

Bijdragen eigen achterban algemeen 51.769 60.000 70.000 80.000 

Bijdragen eigen achterban Building Fund 8.795 9.000 10.000 11.000 

Bijdragen uit eigen reserve 3.935 0 0 0 

Externe giften voor algemeen gebruik 50 500 500 500 

Fondsen voor Soup Kitchen 6.980 29.250 35.000 40.000 

Fondsen voor Treasures of the Future 10.000 27.000 40.000 50.000 

Fondsen voor Golden Jubilee 0 13.750 15.000 20.000 

Fondsen voor Hidden Treasures 0 22.000 28.000 29.000 

Fondsen/giften voor Treasures Ghana 0 40.000 75.000 100.000 

Giften voor Missions 0 3.000 6.000 9.000 

Overige baten 865 500 500 500 

Totale baten 82.394 205.000 280.000 340.000 
 

  
  

 
  

  

LASTEN   
  

   
  

Beheerslasten  15.522  60.000 80.000 100.000 

Materiele lasten 17.231 18.000 20.000 22.000 

Afschrijvingen 3.483 4.000 5.000 6.000 

Kerk Nederland 7.110 8.000 9.000 10.000 

Soup Kitchen  6.078  10.000 15.000 20.000 

Treasure Of The Future 761 8.800 9.000 10.000 

Golden Jubilee 100 3.500 5.000 10.000 

Hidden Treasures 250 6.000 10.000 15.000 

ABA studenten ondersteuning  4250 5.000 5.000 5.000 

Treasures Ghana 21.640 60.000 100.000 120.000 

Missions (FICM) 10.862 12.000 14.000 16.000 

Overig 3277 9.700 8.000 6.000 

Totale lasten 87.080 205.000 280.000 340.000 
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