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Inleiding   

Helaas zijn de activiteiten 2021 door het overlijden van één van de founders, Paulina Zoetebier, 

geminimaliseerd. Op 2 juni 2021 heeft zij de overstap gemaakt naar het beloofde land. Haar wens is 

en zal blijven dat Hope Alive door zal gaan. Na een tijd van rust en herstel en nu, 1 jaar naar haar 

overstap begint dit perspectief te krijgen. De eerste plannen zijn in de laatste bestuur meeting 

besproken en aan René Zoetebier is het akkoord afgegeven om deze verder uit te werken.  

In 2021 zijn er door Hope Alive Ministries een aantal projecten gesteund, dit mede als wens van 

Paulina Zoetebier en akkoord bevonden door het bestuur. 

Op 10 juni 2022 is tijdens de bestuursvergadering akkoord gegeven op de financiële cijfers 2021 die 

verderop in de stuk gepubliceerd worden.  

 

Stichtings gegevens  

Statutaire naam  Stichting Hope Alive Ministries 
RSIN   861826188 
KvK nummer  80853889 
E-mail   info@hopealiveministries.com 
Adres   Veenkamp 59, 3888 LH te Uddel 
Contact   06 22248633 
 

 

Bestuur  

Het eerste bestuur bestaat uit minimaal drie bestuurders. 
Voor de eerste maal worden tot bestuurder benoemd: 
1. Jeroen Leon Dijkhuizen genoemd, als voorzitter; 
2. Ruben de Jong genoemd, als secretaris; 
3. Annefrouk Ekema genoemd, als penningmeester  
Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij 
redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. 
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 

 

Doelstelling volgens de statuten en interne besluiten 

De kernprincipes en uitgangspunten van Stichting Hope Alive Ministries zijn verwoord in de 

doelstelling, vermeld in artikel twee van de statuten, deze luiden als volgt:  

De stichting heeft ten doel:   

1. Het direct en indirect inspireren van christenen en christelijke 
gemeenten om (praktische) invulling te geven aan het christen-zijn, 
dit alles in de ruimste zin van het woord. 
2. De stichting beoogt het algemeen nut. 
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3. De stichting heeft geen winstoogmerk. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:   

a. het (laten) houden van christelijke bijeenkomsten in binnen- en 
buitenland gericht op evangelisatie en zendingsactiviteiten; 
b. het (laten) organiseren van hulpverleningsprojecten voor armen, 
wezen en weduwen, zowel nationaal als internationaal; 
c. het werven van fondsen voor andere algemeen nut beogende 
instellingen, gericht op de (praktische) invulling van het christelijk 
geloof; 
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande 
in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

D.m.v. van deze doelstelling, en de daarbij horende activiteiten, willen wij de samenleving dienen en 

positief beïnvloeden. Wij geloven dat deze activiteiten een positieve invloed hebben op 

mensenlevens waardoor zij tot persoonlijk herstel komen en zodoende beter gaan functioneren.   

 

Afwezigheid van winstoogmerk en het beloningsbeleid  

Hope Alive Ministries heeft geen winstoogmerk.   

Hope Alive Ministries zal de door haar ontvangen giften, alsmede de uit werkzaamheden en 

activiteiten ontvangen vergoedingen, gebruiken om activiteiten te ontplooien of andere organisaties 

te ondersteunen, die bijdragen om de doelstelling van de Stichting te verwezenlijken.   

In artikel 3 lid 5 van de statuten is ook vastgelegd dat leden van het bestuur geen beloning 

ontvangen voor de werkzaamheden die betrekking hebben op het besturen van de Stichting.   
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