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Inleiding 
 
Het beleidsplan 2021-2026 van Stichting Fountains of Joy beschrijft de doelstellingen en acties voor de 
komende jaren. In dit document wordt duidelijk gemaakt wat Stichting Fountains of Joy in de periode 2021-
2026 in grote lijnen gaat doen. In de volgende twee opdrachten die Jezus ons gaf, hebben zij inspiratie 
gevonden: De wereld in te gaan en de boodschap van Jezus te laten klinken tot in alle uithoeken van de aarde 
(1) en zorg te dragen voor weduwen, wezen en armen van deze wereld (2). 
 
De komende jaren willen zij nog meer mensen bereiken met de boodschap van hoop, redding en genezing. 
Daarnaast willen zij verschillende projecten doen om mensen een betere toekomst te kunnen geven. 
Momenteel is stichting Fountains of Joy werkzaam in Afrika, Oost Europa en Nederland. Met name in de 
armste gebieden in het buitenland, waar hulp zo hard nodig is. Zij willen dicht bij de mensen blijven en zijn 
relatiegericht. Zij zijn altijd eerlijk en transparant en doen niets in het verborgene. 
 

2 Algemeen 
 
2.1 Historie van Fountains of Joy 
Erik en Esther hebben in 2014 de stichting Fountains of Joy opgericht. Het begon met een droom om het 
evangelie te verspreiden en te zorgen voor de armen, weduwen en wezen. Erik en Esther hebben jarenlang 
gediend in verschillende leiderschapsfuncties binnen de kerk. Ook hebben zij bijbelschool gevolgd waarin zij 
veel hebben ontdekt in het woord van God, wat zij graag met andere delen. Erik en Esther delen dezelfde visie 
om onderstaande te realiseren.  
“Het woord verkondigen vanuit de Bijbel, leiders trainen en het delen van profetische woorden om mensen te 
bemoedigen en uit te dagen,” dat is wat Erik en Esther Nagtegaal voor ogen hadden toen zij Fountains of Joy 
oprichtten. Ook het helpen van de armen en minderbedeelden van deze wereld behoort tot hun doel. Hiermee 
geven zij gehoor aan de roeping die God op hun leven had gelegd, iets wat na hun eerste reis naar Afrika tot 
stand kwam. 
 

2.2 Fountains of Joy op dit moment 
Fountains of Joy is een ANBI stichting die staat voor het verkondigen van het evangelie van Jezus en het zorgen 
voor de armen, weduwe en wezen. Wij volgen hierin de Bijbelse opdracht die Jezus gaf. 
Om deze opdrachten te verwezenlijken houdt Fountains of Joy conferenties, onderwijs/trainingen,   
spreekbeurten en voeren zij projecten uit in Nederland en in het buitenland. Zij gaan overal waar de Heilige 
Geest hen naar toe leidt.  
 
Zo geven zij profetische en leiderschapsconferenties en o.a. een cursus over het ‘communiceren met God’. 
Daarnaast traint Fountains of Joy jonge leiders zodat ze groeien naar geestelijk volwassen sterke leiders. Erik en 
Esther willen mensen bemoedigen d.m.v. projecten die mensen voorzien van een betere toekomst. De 
afgelopen jaren  hebben zij veel mensen zien veranderen doordat zij meer kennis hebben gekregen van het 
woord van God en wie ze zijn in Jezus Christus. Zij hebben vreugde gebracht in mensenlevens door middel van 
diverse projecten die ervoor zorgde dat mensen nu zelfvoorzienend zijn. Zo is Fountains of Joy gestart met 
helpen opzetten van eigen kleinschalige bedrijven  en hebben zij de bouw van drie klaslokalen en inrichting 
gesponsord, waar nu ruim 100 kinderen onderwijs krijgen. 
 

3 Organisatiestructuur 
 
3.1 Bestuur  
Het bestuur van stichting Fountains of Joy bestaat uit drie personen in de vorm van een voorzitter, secretaris 
en een penningmeester. Het bestuur is aangesteld om visie, missie en de financiën te bewaken en te bewaren, 
de rol van het bestuur is voornamelijk toezichthoudend en geeft goedkeuring aan het beleid, begroting en 
andere belangrijke verslagen, zoals het financieel en sociaal jaarverslag. Het bestuur heeft ook een toetsende 
rol of de activiteiten van de stichting passen binnen de visie en missie. 
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3.2 Directie 
Er is een directie aangesteld bestaande uit twee directeuren die tevens de oprichters zijn van Fountains of Joy.  
Vanuit de visie en missie van de organisatie ontwikkelt de directie het beleid en geeft hier tevens uitvoering 
aan. Minimaal drie keer per jaar worden resultaten besproken in een bestuursvergadering. De bestuursleden 
en de directie zijn hierbij aanwezig.  
 

3.3 Vrijwilligers 
Fountains of Joy wordt ondersteund door diverse vrijwilligers. Zij leveren hun bijdrage tijdens de activiteiten 
van Fountains of Joy in Nederland en het buitenland. 
 

4 Strategie 
 
4.1 Visie en Missie 
Visie 

Onze droom en wens is dat iedereen op deze wereld zal horen over het evangelie van Jezus, zodat hun leven 

veranderd door een levende relatie met God, gebaseerd op een goed Bijbels fundament. Daarnaast willen wij 

dat armen, weduwen en wezen vreugde vinden omdat ze zelfvoorzienend kunnen zijn. 

Missie 
Wij zijn een Nederlandse stichting die gehoor wil geven aan de roeping van Jezus, om: verandering van levens 
te bewerkstelligen, het evangelie van Jezus te laten klinken tot in alle uithoeken van de aarde en te zorgen voor 
de armen, weduwen en wezen. Geloof en handelen gaan hand in hand 
Dit doen we door: 
- Samen te werken met lokale kerken en organisaties 
- Een sterke relatie te bouwen met de achterban in Nederland 
-  Zelf een getuige te zijn van het evangelie door ons eigen gedrag. 
 
Wij willen mensen toerusten met het woord van God, om een verschil te maken in deze maatschappij. Niet 
langer de massa volgen, maar te doen wat de Bijbel ons laat zien. Door onder andere het organiseren van 
conferenties, het geven van onderwijs/trainingen, spreekbeurten en het organiseren van projecten in zowel 
Nederland als in het buitenland, willen wij deze droom bereiken. Wij zijn relatiegericht en gaan voor de lange 

termijn. Het gaat ons niet om de massa, maar juist om het individu, zodat ze zich persoonlijk gekend en 
geliefd voelen door God de Vader en door ons. 

 
4.2 Doelstelling 
Fountains of Joy onderscheidt doelstellingen op lange termijn en op korte termijn. 
De doelstellingen op lange termijn zijn richtingbepalend. 
 
De volgende doelen heeft Fountains of Joy voor de komende jaren gesteld. 
 
4.2.1 Toerusting van leiders en individuen 
Jaarlijks willen wij drie tot vijf keer een leidersconferentie, profetische conferentie of een cursus organiseren in 
binnen- en/of buitenland. Het komend jaar (2021) willen wij meerdere conferenties en/of cursussen geven.  
 
De doelgroep voor onze leidersconferenties zijn leiders die jong in het geloof zijn en verder willen groeien in 
leiderschap.De doelgroep voor de profetische conferentie is eenieder die bijbels onderwijs en een persoonlijk 
woord van God willen ontvangen.  
Wij hebben als doel dat onze conferenties, trainingen en onderwijs beschikbaar zijn voor iedereen, christen en 
niet-christen. Onze wens is om voor bijna al onze evenementen geen toegangsprijs te rekenen, om hiermee 
een breder publiek aan te trekken en het voor iedereen mogelijk te maken onze conferenties te bezoeken. 
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Verder willen wij minimaal eenmaal de cursus communiceren met God geven. Deze training is niet gratis en 
alleen op aanvraag in groepsverband en niet voor de individu. Deze training heeft als doelgroep christenen die 
verder willen groeien in het verstaan van Gods stem en profeteren. 
  
Naast de cursus geven wij profetische consulten. Een profetisch consult gaat op afspraak, bij ons of op locatie 
van de individu of bedrijf. De doelgroep die wij willen bereiken zijn individuen die richting of sturing nodig 
hebben in hun privéleven of bedrijven die een bevestiging zoeken voor de te nemen belangrijke keuzes.  
Dit willen wij bereiken door reclame te maken via social media, nieuwsbrief, website, flyers en door mond op 
mond reclame. 
 
4.2.2 Zorg voor weduwe en wezen 
* Het Moeder& Kind project: les geven aan zwangere vrouwen en moeders met kinderen. In Afrika is hier niet 
of nauwelijks zorg voor deze groep.  

* Basket of Hope: Wij willen als stichting iets betekenen in Nederland, door maandelijks een mand met 
levensmiddelen uit te delen, aan hen waar een extraatje geen regel maar een uitzondering is. 
* Gift of Joy: Het sponsoren van kleding en materialen voor mensen in Nederland die niet in staat zijn om dit 
zelf aan te schaffen. 
* Kleding project: Op onze reizen nemen we extra kleding mee om uit te delen in de sloppenwijken van                                                   
verschillende Afrikaanse landen.  
* Naaimachineproject: Doneren van naaimachines voor vrouwen die het financieel zwaar hebben en niet 
kunnen zorgen voor hun gezin. D.m.v. het doneren van naaimachines en daarbij een cursus hoe te werken met 
de naaimachine. Op deze manier kunnen de vrouwen zelf kleding maken voor het gezin en extra kleding om te 
kunnen verkopen. Dit zorgt voor extra inkomen om te voorzien in de eerste levensbehoefte.  
* Financiële ondersteuning: Als stichting ondersteunen we kinderen om een schoolopleiding te kunnen volgen, 
zodat ze een betere toekomst tegemoet gaan. Ook helpen we individuen een bedrijfje te starten door te 
voorzien in de benodigde materialen. Materialen zoals scharen, kammen en spiegels voor een kapsalon, 
naaimachines en lappen stof voor een atelier. Dit zorgt voor inkomsten, met uiteindelijke doel dat zij 
zelfvoorzienend kunnen zijn. 
 
4.2.3 Uitbreiden samenwerking met kerken en organisaties en/of relaties 
Fountains of Joy heeft het verlangen om door te groeien naar een organisatie die breed gedragen 
wordt door verschillende kerkelijke gemeenten en denominaties in binnen- en buitenland. 
Verder willen wij onze activiteiten in Afrika, Oost Europa en Nederland versterken, uitbreiden en vormgeven. 
Momenteel werken wij samen met verschillende kerken en/of stichtingen om onze doelen te realiseren. 
Stichting Closer to His heart: verzorgt de aanbidding tijdens onze conferenties in Nederland. 
Harvest Church Fellowship: Senior Pastor Martin Ochieng Ngollah is onze contactpersoon in Oeganda, Rwanda, 
Burundi en Kenia. Hij houdt toezicht dat alle conferenties en projecten goed verlopen. Tevens houdt hij 
toezicht op alle vrijwilligers die betrokken zijn bij de activiteiten van onze stichting. 
Stichting Comfort Africa: In Oeganda werken wij nauw samen met dit team, zij zorgen dat de meegebrachte 
kleding en de spullen op de juiste adressen komen en onderhouden het contact met de sponsorkinderen die 
Fountains of Joy nu nog ondersteund. 
Foundation Fountain of Hope: Chris Agenorwoth verzorgt onze conferenties in Hoima en West Nile Oeganda. 
Roma Network:  Miki Kambarovic coordineert onze contacten en conferenties in Oost Europa. 
 
4.2.4 Uitbreiden betrokken achterban 
*   Uitbreiden partners en donateurs. 
Wij zijn een fondsenwervende organisatie. Om ons werk goed te kunnen doen, willen wij ons 
financiële draagvlak uitbouwen over meerdere actieve donateurs en/of partners. 
Dit willen wij bereiken door meer bekendheid te geven van de activiteiten van onze stichting door middel van 
onze website, nieuwsbrief en live-events. Tevens willen wij individuen persoonlijk benaderen en 
enthousiasmeren over onze activiteiten binnen de stichting. 
* Uitbreiden geestelijk support. 
We hebben momenteel een groep vrijwilligers die ons ondersteunen tijdens onze reizen en activiteiten. Een 
belangrijk onderdeel van de vrijwilligers is de gebedsgroep Fountains of Joy. Zij vervullen met name een 
belangrijke rol om voor ons te bidden tijdens activiteiten. Wij geloven dat alles wat we doen als stichting 
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gedragen wordt door gebed. Ons verlangen is om deze groep uit te breiden. Dit doen we door persoonlijk 
mensen te vragen of zij willen deelnemen aan deze groep. 
* Uitbreiden vrijwilligers. 
Fountains of Joy werkt in Nederland met vrijwilligers die ons ondersteunen op het gebied van aanbidding en 
communicatie. Verder zoeken wij ondersteuning voor onze conferenties op het gebied van het voorbereiden 
van de zaal, regelen van de lunch, het verzorgen van koffie en andere dranken en een welkomstteam die 
iedereen gastvrij welkom heet en naar hen omziet tijdens de conferentie. Tijdens onze profetische conferentie 
maken wij ook gebruik van een gebedsteam en een profetisch team die ons kunnen ondersteunen als dit nodig 
is.  
 
In het buitenland werken wij met lokale vrijwilligers op verschillende gebieden. Zoals het voorbereiden van 
conferenties, leiden van de aanbidding, verzorgen van de vertaling naar hun eigen gesproken taal, het regelen 
van transport en verblijfslocaties. Om onze vrijwilligerspoule te vergroten gaan wij op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers die gepassioneerd achter de visie en missie van Fountains of Joy staan en ons daarbij willen 
ondersteunen.  
 

5 Communicatieplan 
 
5.1 Website 
De website is verouderd en niet meer up to date. De belangrijke pijlers van Fountains of Joy zijn niet duidelijk 
omschreven en goed te vinden. In 2020 zijn wij begonnen met het laten bouwen van een nieuwe website in 
drie fases, die gericht is op het verduidelijken van onze activiteiten en projecten, wie wij zijn, waar wij voor 
staan en het makkelijker maken om donateur te worden. In 2021 gaan we verder met fase twee en fase drie is 
optioneel. Fase drie houdt het verbeteren van de website in d.m.v. automatisering en beter vindbaar te zijn via 
Google.  

   
5.2 Social Media 
De komende jaren willen wij meer inzetten op onze Social Media kanalen. We gaan meer content plaatsen 
door middel korte bemoedigingen, podcasts etc. Momenteel maakt Fountains of Joy gebruik van Facebook, 
Instagram en YouTube. 

 
5.3 Nieuwsbrief 
Fountains of Joy stuurt een digitale nieuwsbrief waarin activiteiten die de komende periode plaatsvinden staan 
vermeld, denk aan reizen, conferenties, cursussen en projecten. Daarnaast delen wij regelmatig ontvangen 
getuigenissen, om zo de impact van onze activiteiten te delen met onze achterban. Zo houden wij hen op de 
hoogte te houden van onze activiteiten en proberen wij tevens financiële support te vinden voor onze reizen 
en projecten. Wij vinden het belangrijk dat alles wat we doen wordt gedragen door gebed. Iedereen die 
geïnteresseerd is in de digitale nieuwsbrief kan zich aan- en afmelden via de website van Fountains of Joy. 

 

6 Financiële gegevens 
 
6.1 Inkomsten 
De inkomsten van Fountains of Joy bestaan uit sponsoring vanuit de achterban, donaties van kerken en 
organisaties en overige giften. 

 
6.2 Uitgaven 
De uitgaven van Fountains of Joy bestaan uit projectkosten, personeelskosten, drukwerkkosten 
(tbv communicatie), en overige kosten. 
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7 Beloningsbeleid 

 
Het bestuur heeft de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere vergoedingscomponenten 
vastgesteld. Het beleid is vastgesteld en wordt periodiek geëvalueerd. De laatste evaluatie heeft 
plaatsgevonden in januari 2019.   

 
7.1 Beloningsbeleid directie 
Bij de directiebeloning is er gekeken naar vergelijkbare functies/verantwoordelijkheden binnen 
andere stichtingen die het uitdragen van het goede nieuws nastreven. Op basis hiervan is een initiële 
vergoeding vastgesteld. Er is maar één directeur parttime in dienst bij Fountains of Joy. Ons verlangen is dat er 
een fulltime directie van twee personen gaat komen om bovenstaande missie te realiseren en uit te voeren. 
 

7.2 Beloningsbeleid Bestuur 
Er zijn geen vergoedingen voor het bestuur. 
 

7.3 Vrijwilligersvergoeding 
Voor de vrijwilligers die een vergoeding ontvangen worden de richtlijnen van de belastingdienst gevolgd. 


