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1 INLEIDING
Het is hier in Nederland heel gewoon. Naar school kunnen gaan, onderwijs kunnen krijgen. Onderdak hebben
bij je ouders, ouders die voor je kunnen zorgen. Maar zo gewoon is dat niet voor ieder kind op deze wereld. Er
zijn nog veel plekken op de wereld waar kinderen in de goot liggen, moeten bedelen, wees zijn en waar
niemand naar hun omkijkt.
Deze ervaring had Jan Visser in de vijftiger jaren ook, toen hij als soldaat in Indonesië diende. Hij kwam daar in
zijn diensttijd in aanraking met kinderen die geen eigen thuis hadden. En daar is de eerste aanzet geboren tot
de mission zoals deze nu op de Filipijnen staat.

1.1 Aanleiding
Jan Jochums Visser is geboren op 8 maart 1926 in Suwâld (Suawoude). Zijn ouders hadden een boerderij die
noodgedwongen verkocht moest worden tijdens de crisis van 1929. Jan is daarna in armoede opgegroeid in
een eenkamerwoning in het dorp. Jan ging hier naar de lagere school tot de oorlog uitbrak. Na de oorlog ging
jan de psychiatrische verpleging in. De oorlog had Jan geleerd geen waarde te hechten aan materialistische
zaken en zijn gevoel lag in het helpen van andere mensen. Op zijn 19 e jaar moest hij de militaire dienstplicht
vervullen en werd naar Indonesië uitgezonden. In veldhospitalen vlak achter de frontlinies verleende hij daar
eerste hulp aan gewonde soldaten. Dit voor ongeveer een 3 jaar.
Na zijn dienstperiode is Jan op een gegeven moment naar Canada gegaan als houthakker. Op een gegeven
moment is hij daar in contact gekomen met een Engelse dame die 126 gehandicapte mensen verzorgde. Jan
ging deze dame helpen met het verzorgen van de jongeren. Dit is het begin geweest van Jan zijn werk. Later is
hij in Dixville – Quebec zijn eigen opvang begonnen. Door politieke beslissingen heeft Jan zijn werkterrein
verlegd naar Indonesië, wat hij al een beetje kende van zijn militaire diensttijd. Daar is Jan in contact gekomen
met mensen van de Wesleyan Church en kon via deze kerk op de Filipijnen een oude campus krijgen. We zijn
dan inmiddels 17 augustus 1979. Jan heeft deze plek (de Grace Mountain Mission, ook wel GMM genoemd)
uitgebouwd tot een veilige opvangplaats voor kansarme Filipijnse kinderen, die daar onderwijs, voedsel en
onderdak kunnen krijgen. Dit met als hoofddoel om voor deze kinderen een betere toekomst te creëren.
Grondlegger Jan Jochums Visser is op 15 september 2005 overleden. Zijn gedachtegoed en nalatenschap is
overgenomen door de Filipino’s zelf, José Milan is nu hoofd van de campus en gaat verder in de voetsporen
van Jan Visser.

1.2 Doelstelling
Het hoofddoel van de stichting is om kansarme Filipijnse kinderen de mogelijkheid te geven een zelfstandig
bestaan op te bouwen en de mogelijkheid te bieden op een betere toekomst. De stichting doet dit door het
bestuur van de Grace Mountain Mission voornamelijk financieel te ondersteunen. Dit bestaat uit:
 Ondersteuning in de dagelijkse behoeften, zoals voeding, kleding en onderdak
 Financieel ondersteunen van individuele kinderen indien onverhoopt medische zorg nodig zou zijn
(kinderen zijn veelal niet verzekerd) en geen geld = geen zorg.
 Ondersteuning in huisvesting, het vochtige klimaat heeft als gevolg dat er veel onderhoud aan gebouwen
nodig is.
 Stimuleren van projecten die de eigen zelfstandigheid van de GMM te vergroten.
 Ondersteunen van het gegeven onderwijs, basis (primary en secundary school) en beroepsonderwijs. Dit
gebeurt op christelijke basis.
 Financieel ondersteunen van eenmalige projecten welke raakvlakken hebben met bovengenoemde
punten.

1.3 Doelgroep
De Grace Mountain Mission heeft op dit moment plaats voor maximaal 90 leerlingen. Deze leerlingen variëren
in leeftijd tussen de 4 en ca. 20 jaar. Deze kinderen komen veelal uit het noorden van de Filipijnen (Luzon). Het
zijn kinderen die veelal niet meer thuis kunnen wonen omdat ouder(s) niet voor hen kunnen zorgen door bijv.
ziekte, gebrek aan geld en eten. Deze kinderen leven vaak in slechte omstandigheden.
De werving en selectie van de kinderen en de opvang daarvan wordt uitgevoerd door het bestuur van de
GMM. Zij zijn op de hoogte van de lokale situatie en kennen de omstandigheden waarin de kinderen verkeren.
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Deze kinderen worden vaak op jonge leeftijd toegelaten op de campus en groeien daar het grootste deel van
hun jeugd op. In de vakantie periode (april-mei) gaan de kinderen vaak terug naar hun eigen sociale omgeving,
vader/moeder/gezin of familie, indien mogelijk.

1.4 Missie
Uiteindelijk moeten deze jong volwassenen in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Vaak hoort daar
ook het levensonderhoud van hun sociale omgeving bij, ouder(s), broers, zussen en verdere familie.
Afhankelijk van de interesse en mogelijkheden van zo’n kind nemen ze ook een stukje praktijkervaring mee.
Jongens die geleerd hebben te timmeren, metaal bewerken of automonteur nemen hun kennis mee en
kunnen het in hun eigen omgeving in de praktijk brengen en ook weer over te dragen aan anderen.
Verder streven wij er naar dat alle gelden die worden geworven zo direct mogelijk wordt besteed aan hulp aan
de kinderen zelf. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die geheel belangeloos zich inzetten voor deze kinderen.
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2 ORGANISATIE STRUCTUUR
Het bestuur van de stichting bestaat uit een groep enthousiaste mensen, die hun eigen persoonlijke redenen
hebben om zich in te zetten voor kansarme kinderen. Een aantal mensen van het huidige bestuur zijn ook op
de Grace Mountain Mission geweest. Ze zijn dan ook persoonlijk betrokken met het werk daar en het lot van
de kinderen. Zij hebben met eigen ogen gezien waar het om gaat en onder welke omstandigheden.

2.1 Opbouw bestuur.
Het bestuur bestaat uit minimaal 5 leden. Bestuursleden hebben zitting voor een periode van 4 jaar en zijn na
deze periode opnieuw te benoemen. Nieuwe bestuursleden worden door het zittende bestuur gekozen.
Geprobeerd wordt om een gelijke mix van mannen en vrouwen in het bestuur te hebben. Binnen het bestuur
zijn 3 gekozen leden met een speciale functie, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Deze 3 leden vormen het dagelijks bestuur van de stichting. Deze functies zijn iedere keer voor een periode
van 4 jaar en de leden zijn na deze periode opnieuw te benoemen.
Op dit moment bestaat het bestuur uit 5 leden, te weten:
Voorzitter . . . . . . . :
Secretaresse . . . . :
Penningmeester :
Algemeen lid . . . . :
Algemeen lid . . . . :
Algemeen lid . . . . :

mw. A. Mulder-Noordmans
mw. H. Schievink-Hulder
dhr. B. de Haan
dhr. J. v/d Heide
dhr. R. Mulder
vacant

Conform de statuten is minimaal 1 bestuursvergadering per jaar noodzakelijk. In de praktijk zijn dat meestal
ca. 5 vergaderingen, of meer wanneer de voorzitter of 2 leden van het bestuur dit nodig vinden. Belangrijke
beslissingen moeten met driekwart van de stemmen genomen zijn.

2.2 Inzet van vrijwilligers.
Bij het organiseren van activiteiten kan de stichting niet zonder inzet van vrijwilligers. Jan Jochums Visser is
dan ook verankerd in zijn geboortedorp Suwâld en de stichting kan rekenen op de steun van een groot aantal
vrijwilligers in dit dorp (en ook daarbuiten) die de stichting een warm hart toedragen. Dit maakt de stichting
mogelijk om kleine- en grootschalige acties uit te voeren.

2.3 Samenwerking derden.
De Grace Mountain Mission wordt naast de Jan Jochums Visser Stichting ook gesteund door een kerkelijke
gemeente in Japan. De bijdrage van deze gemeente bestaat merendeels uit donaties van kleding en
(computer)apparatuur.
Daarnaast zijn er nog contacten met een Canadese kerkelijke organisatie. Dit bestaat uit relaties en familie van
Jan Jochums Visser uit de tijd dat hij in Dixville – Quebec actief was. Deze hulp bestaat uit een maandelijkse
financiële bijdrage en invulling van incidentele behoeften. Deze maandelijkse financiële bijdrage is de
afgelopen jaren sterk afgenomen en de Stichting Jan Jochums Visser heeft een deel van deze financiële
bijdrage overgenomen.
Er is geen vast samenwerkingsverband tussen de Stichting Jan Jochums Visser en genoemde organisaties. Deze
contacten lopen direct via het bestuur van de GMM.

2.4 Bestuursvisie
Het bestuur van de stichting is er veel aan gelegen dat de Grace Mountain Mission minder afhankelijk wordt
van directe financiële steunverlening voor de dagelijkse gang van zaken op de mission. Zaken als eigen
voedselvoorziening zou niet afhankelijk moeten zijn van giften. Op de Filipijnen is met dit zich ook steeds meer
bewust aan het worden, gezien ook de terugloop van de Canadese bijdragen. Dit issue is tijdens de bezoeken
aan de Filipijnen meerdere keren ook met het bestuur van de GMM besproken.
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3 ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING
De primaire activiteiten van de stichting zijn erop gericht om in een deel van het dagelijks levensonderhoud
van de kinderen op de Grace Mountain Mission te kunnen voorzien. Daarnaast worden extra acties gevoerd
waarmee grotere of kleinere projecten uitgevoerd kunnen worden.

3.1 Fondsenwerving
De stichting kent in de directe omgeving van Suwâld een grote naamsbekendheid. Veel donateurs dragen de
stichting een warm hart toe en men weet dat de gedoneerde gelden wordt besteed aan directe hulp aan de
kinderen op de Filipijnen. Daarnaast kent de stichting bijna geen overhead kosten, dus iedere besteedde euro
komt ook aan. Door regelmatige activiteiten in het dorp Suwâld is de stichting verankerd in het dorp. Dit heeft
zijn uitstraling naar de omliggende dorpen. Via mond-op-mond reclame is de stichting goed bekend.
Als er grotere geldbedragen nodig zijn, voor bijvoorbeeld het financieren van een project, kan de stichting
veelal terugvallen op een vast aantal stichtingen/kerken/organisaties in de directe omgeving.

3.2 Activiteiten
De stichting organiseert regelmatig een aantal vaste terugkomende activiteiten. Dit zijn:
 2 maal per jaar een bingo
 2-jaarlijkse rommelmarkt
 Geven van presentaties voor groepen zoals vrouwenverenigingen en scholen
 Verkoop van zelfgemaakte kaarten (door een vaste groep vrijwilligers)
 Ophalen en verkoop van oud ijzer
Met deze activiteiten en de bijdragen van vaste donateurs kunnen de vaste bijdragen aan de Grace Mountain
Mission worden bekostigd.
Indien er speciale projecten worden uitgevoerd, worden extra acties gestart om de benodigde gelden bij
elkaar te brengen. Dit kunnen zijn:
 verkoop van aardappelen
 flessen actie (statiegeld)
 auto’s wassen
 (kerst)kaart verkoop
 Kerstmarkt
 aanschrijven van stichtingen die goede doelen ondersteunen
 mailings

3.3 Brochures, publicaties
De donateurs van de stichting worden jaarlijks op de hoogte gehouden met een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief
wordt in maart van ieder jaar uitgebracht. Ook worden regelmatig mailings georganiseerd, veelal gericht aan
kerkelijke organisaties, waarin de stichting wordt gepromoot en om een bijdrage wordt gevraagd. Indien
presentaties worden gegeven, wordt daar als naslagwerk een folder uitgedeeld waarin beknopt de
doelstellingen van de stichting worden genoemd.

3.4 Website
De stichting heeft op dit moment nog geen website actief. Doelstelling is om deze website in 2014 actief te
hebben. Via de website wordt informatie verschaft over de stichting, de doelstelling verwoord, plaatsen van
nieuwsbrieven, op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen op de mission en wellicht de mogelijkheid
om donaties via de website uit te voeren.
De Grace Mountain Mission heeft een eigen website. Deze wordt door het bestuur van de GMM beheerd.
Webadres is www.gracemountainmission.org.
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3.5 Doelen voor komende 5 jaar
Het aantal vaste donateurs is de afgelopen jaren niet gegroeid, eerder iets gekrompen. Daarnaast zijn er ook
nieuwe activiteiten ontwikkeld, die een flinke bijdrage geven in de exploitatie. In het kort hebben we deze
doelen voor ogen:
 Vergroten van het donateurs bestand
 Ontwikkelen van winstgevende activiteiten
 Opzetten van een website
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4 PROJECTEN
Naast de reguliere activiteiten van de stichting worden ook met regelmaat kleinere en grote projecten
uitgevoerd. Dit zijn projecten die een relatie hebben met de campus. Deze hebben in het algemeen tot doel
tot het verbeteren van de leefomstandigheden op de campus. Dit is van elektriciteitsvoorziening tot onderdak.

4.1 Financiering projecten.
Omdat de begrotingen voor de projecten buiten de normale bijdragen van donateurs valt, worden acties
georganiseerd om deze projecten te financieren. Ook word hierbij de hulp van andere organisaties
ingeschakeld. Landelijke organisaties als bijvoorbeeld ‘De Wilde Ganzen’ en voorheen het NCDO zijn voor ons
een belangrijke manier om de projecten financieel rond te krijgen. Naast deze landelijke organisaties krijgen
we ook steun uit de omgeving. Hierbij noemen we stichting ‘Slach om’e mar’, het Sybren Looyenga Fonds,
bijdragen van oud papier acties, maar ook bijdragen van acties binnen kerkelijke organisaties en particulieren.
Ook is het mogelijk om de stichting te benoemen in schenkingen en legaten.

4.2 Organisatie projecten.
De organisatie rond de projecten wordt lokaal uitgevoerd. De lokale mensen hebben de kennis van de
bouwgewoonten zoals die daar toegepast worden. Ook de materiaalkeuze is sterk afhankelijk van het
heersende klimaat daar. Door ook de studenten van de campus in de bouw te betrekken, zijn dit tevens
leerprojecten voor hun. In de loop van de projecten zijn ook gereedschappen aangeschaft, welke over
meerdere projecten gebruikt en afgeschreven zijn.

4.3 Gerealiseerde projecten.
Voorbeelden van al gerealiseerde projecten zijn:
 Waterputten, voor opslag van drinkwater voor langere tijd tijdens de droge periode, in 2013 nog een extra
waterreservoir gebouwd ivm. langere droogte periodes en aantal mensen op de campus
 Bouw van een kleine ziekenzaal en apotheek (2001)
 Bouw van een bibliotheek (2001)
 Aanschaf van dekens en matrassen (2006)
 Aanschaf van een elektriciteitsgenerator (2005)
 Aanschaf van een geluidsinstallatie (2009)
 Bouwen van een varkenshouderij (2011)
 Nieuwbouw van het schoolgebouw (2008)

4.4 Lopende projecten.
Op dit moment wordt er veel aandacht besteed aan onderhoud van gebouwen. Daken worden opgeknapt en
van een aantal gebouwen worden de vloeren vervangen. Het klimaat eist zo hun tol. Ook in het jaarlijkse
regenseizoen komen tyfoons regelmatig voor, die schade aan de gebouwen veroorzaken.

4.5 Komende projecten.
Om de eigen voedselvoorziening minder afhankelijk te maken van donaties worden er diverse initiatieven
ontwikkeld. Van de ouder(s) of verzorgers van de kinderen wordt een bijdrage verwacht, deze is veelal in
natura zoals bijv. groenten en vlees. Daarnaast worden er op de campus o.a. geraniums en jonge bomen
opgekweekt die verkocht worden op de lokale markt. Eén van de nieuwe plannen is ook om een kweekkas te
bouwen.
Een ander gebouw wat een grote zorg is, is het kerkgebouw op de campus. Deze is in zeer slechte staat. We
zijn met het bestuur van de campus in gesprek om te kijken of we deze kerk kunnen vernieuwen of
herbouwen.

Document:

Versie:

Datum:

Pagina:

Beleidsplan_JJV_2013_2018.docx

v0.2

22-11-2013

9 | 11

Stichting Jan Jochums Visser

Beleidsplan 2013 – 2018

5 Financiën
De stichting is per 1 januari 2008, door wijzigingen in de belastingregels, aangemerkt als een ANBI (Algemeen
Nut Beogende Instelling). De stichting kan gebruik maken van de fiscale voordelen hieraan verbonden.
Uitgangspunt voor de stichting is dat alle donateurgelden, schenkingen en donaties zoveel mogelijk
rechtstreeks aan de kinderen van de Grace Mountain Mission ten goede komen. Dit geldt ook voor de
uitvoering van projecten.

5.1 Kosten organisatie.
De stichting probeert de organisatie- en administratiekosten zo laag mogelijk te houden. Het bestuur van de
stichting ontvangen geen vergoedingen voor de werkzaamheden. Vergaderingen worden aan huis gehouden
en eventuele reiskosten worden door de bestuursleden zelf gedragen.
Ook bij het organiseren van acties wordt geprobeerd de externe kosten zo laag mogelijk te houden. Grootste
kostenpost is de bankinstelling. Het is ook één van de doelstellingen om te proberen deze kosten omlaag te
krijgen. Eén van de getroffen maatregelen is o.a. overboeken van de gelden twee maandelijks uit te voeren, in
plaats van maandelijks.

5.2 Besteding aan doelstelling.
De stichting stort op dit moment 2-maandelijks een vaste bijdrage van $ 3.000,00. Dit bedrag wordt jaarlijks
getoetst en indien nodig verhoogd. Dit gebeurt in overleg met het bestuur van de Grace Mountain Mission.
Deze gelden worden gebruikt om de inwoners van de GMM in de dagelijkse behoeften te voorzien. Dit bestaat
ruwweg uit:
 voedsel
 noodzakelijk klein onderhoud aan de gebouwen
 elektriciteitsrekening
 salarissen van het onderwijzend personeel te betalen
 hulpmaterialen voor onderwijs
 medische zorg
Daarnaast worden regelmatig extra stortingen gedaan voor extra zaken. Dit is bijv. acute medische hulp, extra
studiebeurs voor studenten, extra bijdrage voor de kerstdagen, extra bijdrage voor de graduation.
Indien een leerling van de mission nog familie heeft, wordt deze vaak ook gevraagd bij te dragen in het
levensonderhoud. Dit gebeurt soms in de natura (veelal voedsel).
De stichting draagt ook bij in realisatie van eenmalige projecten. Zie hiervoor ook het betreffende hoofdstuk.

5.3 Fondsen en subsidies.
De benodigde inkomsten komen uit verschillende bronnen. Dit zijn:
 Bijdragen van vaste donateurs / sponsors
 Giften van instellingen / bedrijven
 Verkrijging uit erfstelling, legaten of schenkingen
 Giften van kerkelijke instellingen
 Inkomsten uit gehouden activiteiten / acties
Bij het realiseren zijn de reguliere bronnen vaak niet toereikend. Dan wordt beroep gedaan op subsidies van
nationale fondsen of stichtingen. Dit zijn bijvoorbeeld stichting “Wilde Ganzen”.

5.4 Reserveringen.
De ontvangen gelden worden direct besteed aan de kinderen van de Grace Mountain Mission. Daarnaast
worden, indien mogelijk, ook reserveringen opgebouwd voor onvoorziene zaken, zoals:
 Het land wordt regelmatig geteisterd door orkanen en tyfoons welke vaak schade aan gebouwen
veroorzaken.
 Voor het kunnen verlenen van acute medische zorg is het belangrijk dat er een financiële buffer is waaruit
dit direct kan worden bekostigd (geen geld = geen behandeling).
 Reserveringen voor een studiefonds. Kinderen die buiten de basisopleiding op de GMM een aanvullend
vakdiploma willen (en kunnen) behalen kunnen financieel worden gesteund.
 Onverwachte prijsverhogingen van voedsel (vnl. rijst, groenten en vis).
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 Reserveringen voor grote onderhoudswerkzaamheden aan de bestaande gebouwen.

5.5 Beheer.
De ontvangen gelden worden zoveel mogelijk direct op de lopende rekening van de stichting gestort. Het
vermogen van de stichting mag niet worden gebruikt voor het verstrekken van leningen, aankoop van
obligaties en/of aandelen. Besteding van de gelden aan projecten of een acute financiële vraag van het
bestuur van de Grace Mountain Mission worden door het voltallige bestuur genomen.
Jaarlijks wordt een financieel jaarverslag opgesteld door de penningmeester. Dit verslag in de vergadering in
het begin van een nieuw (kalender)jaar besproken. Ook van de individuele projecten wordt een
projectadministratie bijgehouden en kan worden overlegd aan de subsidie verstrekkende partij.
Indien ooit wordt overgegaan tot opheffing van de stichting zal het resterende positief vermogen worden
besteed conform het doel dat door de stichting wordt nagestreefd.

5.6 Doelstellingen.
Belangrijkste doelstelling op financieel gebied is het terug dringen van de bankkosten. Dit is een substantieel
bedrag en zijn vele donateursbijdragen voor nodig om dit te kunnen bekostigen.
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