
 

 

Bestuurs-verslag 2020 
 
Het bestuurs-verslag rapporteert de belangrijkste besluiten genomen in het jaar 2020 voor het jaar 
2021.   
 

Algemene gegevens 
Beach Mission te Nieuwerkerk ad IJssel.  
 
Oprichting: 
De stichting Beach Mission is opgericht op 20 mei 2015. 
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder 
dossiernummer 63355078. 
 
Doelstelling: 
De doelstelling van Beach Mission wordt in de statuten als volgt omschreven: 
De stichting heeft ten doel de verbreiding van het evangelie van Jezus Christus, zoals dat uit 
de Bijbel tot ons komt, onder uitgaande jongeren, in het bijzonder tijdens hun 
strandvakantie. 
 
Raad van Bestuur: 
Het bestuur wordt gevormd door: 
Voorzitter: Dirk-Jan Boerman 
Secretaris: Simon Klein 
Penningmeester: Arthur Nahuis 
 
Directie: 
De directie wordt gevoerd door: 
Dirk-Jan Boerman en Arthur Nahuis 
 
Raad van Toezicht: 
Hendrik Herrera: Voorzitter 
Jan Hoegee:  Algemeen lid 
 
  



 

 
 

Belangrijke Besluiten in het jaar 2020 
De belangrijkste besluiten genomen door het Bestuur van Beach Mission in het jaar 2020.  
 

Financien 
Het beleid rond de bestemmingsreserve wordt gecontinueerd. Dit betekent dat de 
bestemmingsreserve groeit bij een groter aantal reizen volgens het meerjarenbeleidsplan. 
-De Overheadkosten worden vastgezet op €75,- per deelnemer.  
 
 

Besluiten met betrekking tot Covid-19 
1. Trainingen en promotie activiteiten zijn geschorst tot aan de zomer van 2020 vanwege de 

corona situatie 
2. De algemene Reisvoorwaarden zijn aangepast voor het jaar 2021 om voorbereid te zijn op 

eventuele ontwikkelingen rondom het Corona virus. In het jaar 2020 zijn hier aanvullende 
voorwaarden gecommuniceerd voor de reizen die doorgingen.  

3. In het jaar 2020 is het aantal reizen van 6 teruggebracht naar 3 reizen vanwege de corona 
ontwikkelingen.  

4. Voor het jaar 2021 komt er een duidelijke ‘roadmap’. Deze roadmap maakt het voor elke 
partij duidelijk wat er op welk moment en met welke kleurcode gebeurt.  

5. Het streven is om in elke regio 1 binnenlandse reis en 1 buitenlandse reis te plannen zodat er 
mogelijkheden zijn bij het annuleren van een buitenlandse reis vanwege corona.  

 

Overige Besluiten 
1. Door de groei van de organisatie komt er ook steeds meer kantoorwerk. Dit is niet 

meer te doen door de twee directieleden en daarom zal actief gezocht worden naar 
ondersteunende vrijwilligers. 

2. Accommodaties worden geboekt bij een dekkingsgraad van minimaal 60%. Hierop 
kunnen individuele uitzonderingen gemaakt worden zoals voor locaties met een 
beperkte beschikbaarheid van accommodaties. Vanwege de groei van de organisatie 
wordt meer verantwoordelijkheid bij reis en regioleiders gelegd. 

3. Regio en Reisleiders worden beter getraind voor hun taken.  
4. Er komt voor 2021 een uitgebreidere evaluatie van de reisleiders.  

 

Nightlife Mission 
 

• Nightlife Mission is door het niet geven van trainingsavonden niet veel gebruikt. 

• Besloten is tijdens de zomer reizen de kleur geel te blijven hanteren omdat paars niet 
genoeg opvalt.  

• Voor de trainingsavonden zijn blauwe hesjes of stickers met het Nightlife Mission 
logo besteld.  

 
 
 
 
 


