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Stichting Vuur en Vlam  
Vriesestraat 115 
3311NP 
 
 
 

 
Verslag van het bestuur  
 

 

Vooraf  
In dit rapport vindt u de volgende documenten van Stichting Vuur en Vlam:  
- het actuele beleidsplan 
- een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten in het jaar 2020  

Het beleidsplan omvat een overzicht van de doelstellingen, de activiteiten en geeft inzicht in de 
werving en het beheer van de fondsen. In het actuele verslag geven we een overzicht van de 
activiteiten die de Stichting in 2020 heeft ontplooid.  

Namens het dagelijks bestuur, Erwin Wietses Juni 2021  
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Beleidsplan  
 
Zakelijke gegevens  

Stichting Vuur en Vlam staat ingeschreven bij de kamer van Koophandel Rotterdam onder het 
nummer 24461358 (oprichtingsdatum: 14 mei 2009).  

Ons RSIN is 820764486 

Stichting Vuur en Vlam is ook bekend onder de naam “Bonfire”. Het kantooradres is: 

Vriesestraat 115 

3311NP Dordrecht 

Het bestuur heeft vertegenwoordigers uit kerkelijke resp. andere maatschappelijke kringen. Het 
voorzitterschap is in handen van dhr. E.Groeneveld. De overige bestuursleden zijn:  
Penningmeester: dhr. J.S. Spijk 
Secretaris: dhr. M. de Jong  
 
Nieuwsbrieven kunnen aangevraagd worden via info@bonfiredordrecht.nl Deze verschijnen 
gemiddeld 4 keer per jaar. Meer informatie over onze activiteiten vindt u op onze websites: 
www.bonfiredordrecht.nl/ www.facebook.com\bonfiredordrecht / www.stichtingvuurenvlam.nl  
 
Contacten met de stichting verlopen met name via de algemeen directeur Erwin Wietses 
info@bonfiredordrecht.nl 
 
 
Profiel van stichting Vuur en Vlam 
 
Stichting Vuur en Vlam heeft als doel om het vuur van de Heilige Geest aan te wakkeren onder de 
jongeren in Nederland en in het bijzonder in Dordrecht. De stichting tracht haar doel o.a. te 
verwezenlijken door een hedendaagse ontmoetingsplek te creëren voor jongeren in Dordrecht. Deze 
ontmoetingsplek heet “Bonfire” en bevindt zich in het centrum van Dordrecht (Wijnstraat 117). In 
deze ontmoetingsplek en vanuit deze ontmoetingsplek ontplooien wij een veelheid van activiteiten. 
U leest meer over de activiteiten in de nieuwsbrieven en via onze social media.  
 
Giften via Stichting Vuur en Vlam bereiken hun doel. De organisatie is klein en slagvaardig. Via de 
nieuwsbrieven wordt regelmatig gerapporteerd over activiteiten en inzet van middelen.  
 
De doelstelling en het actuele beleid  

In de statuten staat: 
1. De stichting heeft ten doel: 
a. het aanwakkeren van het vuur van Gods Geest onder jongeren in Nederland, in het bijzonder in 
Dordrecht; 
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het creëren en in stand houden 
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van een hedendaagse ontmoetingsplek voor jongeren, waar ze uitgedaagd, aangemoedigd en 
toegerust worden om discipelen van Jezus te zijn.  

Het actuele beleid kent de volgende kernactiviteiten:  
- Het organiseren en geven van Trainingen in samenwerking met evangelische gemeente 

Jozua. (D-track) 
- Maandelijkse avond-event: BonFire night. Dit is een worship night. 
- Het Huis van Gebed. In 2021 zijn we weer begonnen op dinsdagmiddag en vrijdag ochtend. 
- Alle bovenstaande activiteiten worden voorlopig (tot medio 2022) gehouden in het gebouw 

van Evangelische gemeente Jozua in Dordrecht Sikkelstraat. 
-  Het leiden van gebedsavonden en geven van spreekbeurten in kerken en gemeenten in 

Nederland. 
 

Beleidsplannen voor 2021 en daarna  

- Het ontwikkelen van ‘Stadklooster Dordt’. Dit is de plek van waaruit we vanaf medio 2022 
onze activiteiten en doelstellingen hopen te realiseren. 

 
Werving van fondsen  
De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige en directe manier, zoals tijdens 
contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. De bestaande contacten met de diverse 
donateurs en organisaties worden actief onderhouden door de staf en vrijwilligers.  
Naast donaties van vaste donateurs, die maandelijks per kwartaal of jaarlijks een bijdrage 
geven, ontvangt de stichting meer incidentele donaties van organisaties als bijvoorbeeld 
kerken en overige initiatieven.  
Naast bovenstaande traditionele manier van fondsenwerving heeft Stichting Vuur en Vlam 
een Fiscaal Fondsenwervende instelling opgericht om d.m.v. btw plichtige activiteiten 
fondsen te werven. Dit gebeurd via Stichting Stadsklooster Dordt bij de KVK bekend onder 
nummer 81896379 
 
 
Beheer van fondsen  
De fondsen van stichting Vuur en Vlam worden beheerd door de Stichting Vuur en Vlam. Per 
1 januari 2011 heeft de stichting de ANBI status ontvangen. De stichting beheert de 
bankrekening NL03RABO01395.43.619 op naam van Stichting Vuur en Vlam.  
Jaarlijks worden enkele duizenden euro’s geworven en zo direct mogelijk besteed (gerichte 
doelen en zo min mogelijk vertraging). Indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter 
betrekking op uitgaven als bankkosten, administraties en overboekingskosten, inschrijving 
kamer van koophandel, reisdeclaraties en overige onkostendeclaraties.  
 
Besteding van fondsen  
De besteding van fondsen gebeurt in overleg tussen het dagelijks bestuur en het 
stichtingsbestuur. De bestedingen hebben te maken met ons project Bonfire en onze 
activiteiten buiten de deur van Bonfire, zoals outreaches, Worship to go en Bussiness as 
Mission (BAM). De wens is om zoveel mogelijk van de ingekomen giften direct te gebruiken 
voor de activiteiten die direct gerelateerd zijn aan de doelstellingen zoals omschreven in de 
statuten onder punt 1a en deel 2 van punt 2.  
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Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2020 
Stichting Vuur en Vlam is in 2020 zoals wij dat noemen in de sluis geweest. Vanaf 1 januari 
hebben we alle activiteiten gestopt en pas in juni zijn we weer begonnen met het bij elkaar 
komen als staf om te bidden. Het team van medewerkers bestond in 2020 uit 1 full time 
staflid en 3 parttime stafleden. 
Stichting Vuur en Vlam maakte in 2020 gebruik van een kantoorruimte aan de Jan 
Valsterweg in Dordrecht.  

Activiteiten die hebben plaatsgevonden in 2020: 
 
Gebed  

- Vanaf juni elke dinsdagavond (tot 1 september) 
- Vanaf juni elke vrijdagochtend 

 
Overige activiteiten  

- 31 januari mede organisator en stagemanagement Future Impact dag van YWAM Nederland 
- Projectontwikkeling Stadsklooster Dordt. 
- Verhuizing en leeghalen van het oude Bonfire en het bijbehorende stafhuis. 
- Verhuizing van kantoor, eerst naar de Jan valsterweg en in December naar de Vriesestraat. 

 
Netwerken  

- We hebben deelgenomen aan Regio bijeenkomsten van YWAM, verbonden met 
Gateway beyond en Jesus2Europe. 

- We hebben aandacht besteed en vergaderingen bijgewoond van onze relaties: 
Petach Tikvah, Youth With a Mission,  Aqua Viva, Zending en Gemeente en Business 
as Mission Congress en Business as Mission Nederland.  
 

Aantal betrokken personen in 2020  
Wekelijks bezochten +/- 15 personen onze gebedsbijeenkomst. 
 
Alle eer aan God!  
We zijn God dankbaar voor alles wat we hebben mogen doen en meemaken in 2018! Daarnaast was 
het werk niet mogelijk zonder alle stafleden, bidders, vrijwilligers en donateurs, dank jullie wel! 
 

#  

 


