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Beleidsplan AZAR Missiefonds 2021 

 

Inleiding 

De afgelopen jaren hebben de ontwikkeling met betrekking tot het werk van AZAR Missiefonds wat stil gelegen 

doordat 3 verschillende bestuursleden om 3 verschillende redenen gestopt zijn met hun vrijwilligerswerk en 

andere taken op zich genomen hebben. Ook het grootste project dat door AZAR Missiefonds ondersteunt werd, 

Project Roemenië, is gestopt en overgedragen. Ook door de verhuizing van het enige bestuurslid van AZAR 

Missiefonds en door het starten van een nieuwe baan is het werk van AZAR Missiefonds wel door gegaan, maar 

niet verder door ontwikkeld en heeft het wat stil gelegen. Op dit moment zijn de plannen voor 2021 vooral erop 

gericht om weer een volledig bestuur te krijgen van minimaal drie leden en dan samen als nieuwe bestuur een 

drie jarig beleidsplan te ontwikkelen 2022-2025 inclusief een begroting voor 2022.  

 

Doelstelling AZAR Missiefonds 

De doelstelling van AZAR Missiefonds is het (financieel) ondersteunen van missionair projecten. Deze 

doelstelling zal de komende jaren ook niet veranderen, maar we hopen samen met nieuwe bestuursleden deze 

doelstelling verder te ontwikkelen en vorm te geven.  

 

Continuering van projecten 

Op dit moment is AZAR Missiefonds bij drie verschillende projecten betrokken: 

1) Ondersteuning Project InToMission – www.intomission.nl  

2) Ondersteuning Project Kids in Cambodja – www.gewoonincambodja.nl 

3) Ondersteuning Project Bijbels Dagboek – www.passievoorgod.nl 

AZAR Missiefonds vind het belangrijk dat de continuering van de ondersteuning van deze projecten doorgaat. 

AZAR Missiefonds richt zich ook in 2021 op deze drie verschillende projecten. AZAR Missiefonds heeft ook 

gesprekken en evaluatiemomenten met deze projecten ingepland om de uitkomst daarvan mee te nemen in het 

nieuwe driejarige beleidsplan 2022-2025. Op dit moment heeft AZAR Missiefonds geen intenties om nieuwe 

projecten te gaan ondersteunen. Belangrijk is dat wat we ondersteuning zal continueren en verder door 

ontwikkelen.  

 

Bestuur AZAR Missiefonds 

De focus van AZAR Missiefonds voor 2021 is vooral gericht op het vragen van nieuwe bestuursleden, zodat eind 

2021 er weer een volledig bestuur van minimaal drie leden is. AZAR Missiefonds heeft al verschillende mensen 

http://www.intomission.nl/
http://www.gewoonincambodja.nl/
http://www.passievoorgod.nl/
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hiervoor gevraagd en zitten nog in het proces van gesprekken. Zodra dit rond is zullen de nieuwe bestuursleden 

zich ook op de website voorstellen en hun verlangen voor AZAR Missiefonds bekend maken. 

 

 

Beleidsplan 2022=2025 

Het bestuur van AZAR Missiefonds zal zich dit jaar 2021 vooral richten op het ontwikkelen van een driejarige 

beleidsplan voor 2022-2025 om onze plannen verder te verdiepen en vorm te geven. Het huidige bestuurslid 

ziet er naar uit om dit samen met een ‘voltallig’ bestuur te doen en hiermee aan de slag te gaan.  

 

Financiële begroting 

Op dit moment wordt er bewust nog niet veel geld uitgegeven aan de verschillende projecten omdat de 

stichting momenteel uit 1 bestuurslid bestaat, zodra er weer drie bestuursleden zijn kan dit ook weer verder 

vorm gegeven worden en zullen we ook verder beleid ontwikkelen hoe deze sponsoring vorm te geven en welke 

criteria daaraan verbonden zijn. Tegelijkertijd zijn er wel een aantal sponsors die maandelijks geven of een 

eenmalig gift op AZAR Missiefonds storten om het werk van de diverse projecten te ondersteunen. Ook voor het 

Project Kids in Cambodja lopen de giften door en ontwikkelt het project in Cambodja zich gestaag. Mooi om hier 

als AZAR Missiefonds betrokken bij te zijn. Zodra er een volledig bestuur is zal het bestuur zich bezig houden 

met het ontwikkelen van een driejarig plan met daaraan gekoppeld een nieuwe begroting voor het komend jaar. 

AZAR Missiefonds ziet uit naar de nieuwe komende ontwikkelen en het verder doordenken van beleidsplan voor 

de komende jaren. 

 

Ondertekent door: 

Durk Muurling 

20 maart 2021 

 

 


