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Beleidsplan St. Victory 4 All 
 

Inleiding: 

Victory 4 All is een stichting die op 21 febr. 2002 is opgericht door Johan 
en Astrid Vos. Na hun roeping voor zending in Zuid-Afrika hebben ze deze 

stichting opgericht om inkomsten te werven voor het werk wat zij, en 
inmiddels ook anderen, mogen doen onder de kansarmen kinderen en hun 

families in Zuid-Afrika.  
 

 

1. Strategie 
 

1.1 Kernprincipes van de stichting 
 

1.1.1 Statutaire doelstelling: 
De bevolking van het gebied in Zuid-Afrika waar de stichting 

werkzaam is, op dit moment Jeffreys-Bay, Humansdorp en 

omstreken, geestelijk en praktisch bereiken met de liefde van Jezus 
Christus. 

 
1.1.2 Afwezigheid van winstoogmerk: 

Victory 4 All is een stichting zonder winstoogmerk. Alle gelden welke 
binnen komen via giften worden zorgvuldig uitgegeven in lijn met de 

doelstelling van de stichting. Er wordt geen geld geïnvesteerd met 
het doel winst te maken. 

 
1.1.3 Bestemming Liquidatiesaldo: 

Bij een eventuele liquidatie van de stichting gaat de opbrengst van 
het vermogen, na aftrek van kosten, naar een nader te bepalen 

stichting of stichtingen. Deze stichting of stichtingen moet een 
Christelijke identiteit hebben en werken onder de kansarmen in de 

samenleving van Zuid-Afrika. Het bestuur in Nederland zal, in 

overleg met het bestuur in Zuid-Afrika, naar aanleiding van 
bovenstaande criteria bij liquidatie bepalen aan welke stichting of 

stichtingen het liquidatiesaldo wordt over gemaakt. 
 

 1.2 Missie: 
Victory 4 All wil de liefde van Jezus laten zien in woord en daad aan 

hoofdzakelijk de kinderen van Zuid-Afrika. Zij doen dit op een 
praktische manier door o.a. de kinderen goed onderwijs aan te 

bieden en door de opzet van gezinsvervangende tehuizen! Verder 
begeleiden ze de kinderen en hun families door de uitleg van Gods 

normen en waarden vanuit de Bijbel.  
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 1.3 Werkzaamheden: 

De werkzaamheden/projecten van V4All bestaan hoofdzakelijk uit 
peuter/kleuter onderwijs, dagopvang van kinderen met een 

beperking, gezinsvervangende tehuizen, kinder- en jeugdwerk, 

bakkerij en soepkeuken ( voedselbank ), pastorale counseling, 
Bijbels onderwijs, voorlichting geven over onderwerpen van 

uiteenlopende aard. Voor meer inhoudelijke informatie betreffende 
de activiteiten verwijzen wij u naar de website www.victory4all.com 

 
 

 

2. Beleid 
2.1 Te verrichten werkzaamheden 

Naast de werkzaamheden die nu worden verricht zijn er plannen om 
in de toekomst dezelfde soort projecten te starten in andere 

dorpen/steden in Zuid-Afrika. 
 

2.2 Werving van gelden 

 Er wordt voor de stichting geld geworven door middel van  
 Sponsor programma 

 Collectes in kerken 
 Fondsenwerving tijdens presentaties 

 Eenmalige en periodieke machtigingen van individuen  
 Diverse andere promotionele activiteiten via b.v. Facebook 

 
2.3 Beschikken over het vermogen  

 
2.3.1 De taakverdeling binnen het bestuur in Nederland: 

   C. de Zwart ( Voorzitter ) 
 J. Barends (Secretaris ) 

  
  

 2.3.2 Wijze waarop over het vermogen wordt beschikt 

De penningmeester zorgt in overleg dat alle gelden welke op de 
bankrekening van Victory 4 All in Nederland binnenkomen worden 

overgemaakt naar de bankrekening van Victory4All in Zuid-Afrika.  
 

2.3.3 Uitvoering en toezicht over het vermogen 
De boekhouding in Zuid-Afrika wordt door het onafhankelijk 

accountants kantoor Moore Stephens in Jeffreys-Bay gecontroleerd 
en goedgekeurd. Hun bevindingen kunt u vinden in het financiële 

jaarverslag. ( zie bijlage ) Moore Stephens stuurt de boekhouding 
jaarlijks naar het adres van Victory 4 All in Nederland. 

Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 
De Victory 4 All stichting in Zuid-Afrika is ook een officieel 

geregistreerde ‘Non Profit Organisation’ ( NPO ) 
 

http://www.victory4all.com/
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De jaarrekeningen uit Zuid-Afrika, opgesteld en goedgekeurd door 

de registeraccountant wordt door Accountantskantoor WEA in Groot 
Ammers in Nederland gecontroleerd en vergeleken met de gelden 

welke hij maandelijks naar de Bankrekening van Victory 4 All in 

Zuid-Afrika overmaakt.  
 

 
2.4 Vermogen van de instelling 

 
2.4.1 uitkeringenbeleid 

Alle gelden welke vanuit Nederland en andere landen worden 
overgemaakt worden geboekt op diverse posten binnen de 

boekhouding. Een aantal giften wordt specifiek voor een doel 
gegeven. Voorbeelden hiervan zijn voedsel, kinder- en jeugdwerk, 

onderwijs. Dit geld wordt één op één naar de betreffende post in de 
boekhouding geboekt. Het geld wat zonder specifiek doel wordt 

gegeven wordt verdeeld onder de diverse posten, waar nodig.  
 

2.4.2 Cijfermatig overzicht 

Voor een cijfermatig overzicht van de uitkeringen conform de 
doelstelling verwijzen wij u naar de financiële overzichten in de 

bijlagen. 
 

 

3. Beheer 
 
3.1 Vermogen van de instelling 

 
3.1.1 Balans + toelichting vermogensopbouw 

Hierbij verwijzen we naar de financiële overzichten in de bijlagen. 
 

3.1.2 Beschrijving wijze van vermogensbeheer 

Hierbij verwijzen we naar de financiële overzichten in de bijlagen. 
 

3.2 Kostenstructuur van de instelling 
Hierbij verwijzen we naar de financiële overzichten in de bijlagen. 

 
3.3 Beloning beleidsbepalers 

Vanuit de stichting ontvangen de oprichters van Victory 4 All een 
 vergoeding. ( Johan Vos 1.750 euro en Astrid Vos 1.250 euro per 

 maand )  
Tot op heden zijn er nagenoeg geen betalingen vanuit de stichting 

 gedaan voor vliegtickets van de familie Vos. Deze worden al ruim 10 
 jaar buiten de stichting om vergoed door een bedrijf uit NL. 
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3.4 Beschrijving administratieve organisatie 

De administratieve werkzaamheden worden in NL verzorgt door 
 Heleen de Hoop.  ( Heleen@victory4All.com ) 

 

Bijlagen, 
 Statuten Bestuur NL 

 Uitreksel KvK 
 Jaarrekeningen ( Nederland + Zuid-Afrika ) 

 
 

Overige zaken welke van belang zijn voor ANBI: 
 

Contactgegevens Zuid-Afrika: johan@victory4all.com 
 

‘Victory 4 All’ Foundation Trust 
Registration Number: IT 971/2005 

 
PBO Registration Number: 930 017 855 

 

NPO Registration Number: 091 639 NPO 
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