Beleidsplan
Evangelische Video Stichting
Inleiding
De Evangelische Video Stichting, afgekort EVS of EvsMedia, is een Christelijke non-profit organisatie
en heeft ten doel het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen. EVS stelt zich bij haar activiteiten
onder het gezag van de Bijbel, die zij erkent als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God.
De stichting ondersteunt met haar activiteiten andere Bijbelgetrouwe Christelijke organisaties,
kerken, gemeenten uit verschillende denominaties. De stichting werkt alleen samen met vrijwilligers
en heeft geen betaalde medewerkers.
Termijn van een beleidsplan
EVS heeft geen meerjarig beleidsplan. EVS plant op korte termijnen de werkzaamheden. Natuurlijk
kijkt men vooruit naar de jaren wat er gaat gebeuren. Kort termijn beleidsplan hangt ook samen met
de financiële omstandigheden van de stichting, daar EVS niet groot is en afhankelijk is van giften en
donaties.
Missie, visie en strategie
De voorzitter Ruud Dankelman is in 1987 tot levend geloof in Jezus Christus gekomen. Op 19
november 1989 is hij met zijn gezin volgens Romeinen 6:3-4 gedoopt in de Evangelische Gemeente
Nehemia te Hauwert. Al gauw werd Ruud Dankelman door God geroepen voor Evangelisatie werk en
werd in 1990 de Stichting Evangelische Bibliotheek opgericht. Na een paar jaar werd de stichting
omgezet naar de Evangelische Video Stichting, zodat er bredere werkzaamheden gedaan kon worden
met meer vrijwilligers. Met hart en ziel wordt er gewerkt, om de verspreiding van het Goede Nieuws,
het Evangelie meer vorm te geven via allerlei media vormen. Belangrijk is de non-profit instelling van
de stichting.
Doelstelling
Het hoofddoel is de mensen te bereiken met het Evangelie van Yeshua/Jezus, het goede nieuws van
verlossing en redding. Het geloof in Yeshua HaMashiach (Jezus Christus) zet de mens vrij in zijn doen
en laten. Behalve verlossing en bevrijding is het goed voor de maatschappij om te leven naar de
regels en moraal van de Bijbel, waarin Yeshua/Jezus zelf het voorbeeld geeft. Resultaat: Betere
Sociale omgang, meer naastenliefde, eerlijkheid, minder criminaliteit, minder verslavingen, mensen
helpen in binnen- en buitenland, enz.
Strategie
- Door persoonlijk contact met allerlei mensen arm of rijk, gelovig of niet gelovig een helpende hand
te bieden waar nodig is, zowel sociaal als financieel.
- Ondersteunen van Kerken, Gemeenten, Christelijke hulporganisaties in binnen- en buitenland
middels het maken van videoproducties.
- Uitleen van dvd’s in de Christelijke en Evangelische Videotheek via de post. Uitleenrechten worden
afgestaan aan Stichting Leenrecht van de overheid.
- Omdat het Evangelie en de Bijbel Joods is brengen wij positief nieuws over Israël en het Joodse

volk.
-EVS staat ook voor ProLife, het ongeboren leven dat door God gegeven is en in de ogen van God
zeer kostbaar is.
Huidige situatie
- In tegenstelling met 2021 heeft EVS in voorgaande jaren vele video producties gemaakt voor St.
Schreeuw om Leven (ProLife), Christelijke Iraanse stichting 222Ministries, Christelijke kerken, Joodse
hulporganisatie Yad L’ami en anderen. Alles is en gebeurt door vrijwilligers zonder vergoedingen..
Helaas door de Corona ofwel de Griep in 2020 en 2021 heeft EVS geen video producties kunnen
maken, maar wel kerken kunnen adviseren en helpen met livestream op Internet. Tevens heeft EVS
opleidingen kunnen geven van cameratechnieken, enz. in de kerken.
- De videotheek leent niet meer zoveel uit, maar houden deze wel in stand.
- EVS blijft zich inzetten voor de bescherming van het ongeboren leven, omdat het in de Bijbel staat.
Activiteiten van de organisatie
EVS gaat door met al haar functies zoals die begonnen zijn bij de oprichting in 1990.
EVS blijft zich inzetten in videoproducties en het lijkt dat alles weer terug gaat naar “Normaal”
EVS blijft Christelijke instellingen ondersteunen met de media.
EVS blijft de Joodse bevolking steunen in Woord en Daad.
EVS blijft zich inzetten voor het ongeboren leven.
Dit alles valt en staat met voldoende giften en donaties en vrijwilligers.
EVS streeft naar een goede en betrouwbare ANBI stichting te zijn.
Organisatie
Evangelische Video Stichting, afgekort EVS en/of EvsMedia
Belastingdienst RSIN: 8064.92.521
EVS is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41235635
De Stichting is opgericht op 5 juni 1990 bij akte door Schreurs & van Duin Notarissen te Hoorn
EVS is gehuisvest op Kosterstuin 18, 1689KA Zwaag
Contact mogelijkheden: rudolf@evsmedia.nl – redactie@evsmedia.nl, Mobiel 06 44 65 41 83
Ondertussen is de naam van de stichting redelijk bekend in Christelijk Nederland.
Bestuur
Een bestuur bestaat uit drie vrijwilligers die tevens personen van het dagelijks bestuur vormen.
Alle bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Alleen gemaakte kosten voor de stichting worden vergoed.
Bestuursleden zijn:
R.C.J. Dankelman: Voorzitter/Secretaris, woonachtig aan de Kosterstuin 18, 1689KA Zwaag
P. Selier: Penningmeester. Wegens de AVG privacy regels is het adres bekend bij de redactie.
D. Koster: Bestuurslid. Wegens de AVG privacy regels is het adres bekend bij de redactie.
Financiën
De stichting is niet vermogend en heeft geen schulden. Het bestuur heeft besloten nooit schulden te
maken. De stichting werk uitsluitend met giften en donaties die de Stichting ontvangt. Als het nodig
is dan springt de Voorzitter bij vanuit zijn spaargelden. De stichting gaat er vanuit dat God zorgt voor
alle dingen.

Het werven van gelden
EVS houdt de mensen, die een warm hart voor de stichting hebben, op de hoogte via nieuwsbrieven
en sociale media.
EVS zet geen advertenties, daar zijn de giften niet voor bedoeld.
-----------------------------------------------

