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Basisgegevens Stichting Alongsiders 

Vestigingsgegevens 
RSIN	 	 	 	 862146537


KVK nr.	 	 	 81584148


Naam		 	 	 Stichting Alongsiders


Statutaire zetel	 	 gemeente Almere


Datum akte van oprichting	14-02-2021


Activiteitenomschrijving	 (KVK) Het toerusten van Christen 		
	 	 	 	 jongeren voor discipelschap , en het 	1

	 	 	 	 verrichten van al wat hiermee 	 	
	 	 	 	 verband houdt of daartoe bevorderlijk 
	 	 	 	 kan zijn.


Activiteit	 	 	 94911 - Religieuze organisaties


Bezoekadres		 	 Golfslag 16, 9732 MA Groningen


Postadres	 	 	 (gelijk aan bezoekadres)


Bankrekening nr. 	 (IBAN)	NL97 BUNQ 2054 8200 32


	 	 	 (BIC)	 BUNQNL2AXXX


Telefoonnummer	 	 06 52 33 21 58


Website	 	 	 www.alongsidersnederland.org


E-mail		 	 	 info@alongsidersnederland.org 


Doelstelling 
(Conform statuten - artikel 2)


De stichting heeft als doel het toerusten van Christen jongeren 
voor discipelschap en het verrichten van al wat hiermee verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.


Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de 
oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de 
stichting.


De stichting beoogt het algemeen nut.


De stichting heeft geen winstoogmerk.


De stichting tracht haar doel te bereiken met gebruikmaking van 
alle mogelijke middellen die daartoe bevorderlijk kunnen zijn in 
de ruimste zin van het woord, zoals: (a) trainen, (b) onderwijzen 
en inspireren, (c) ondersteunen, (d) coachen, (e) organiseren van 
evenementen en ontmoetingen.


 Discipelschap is een veelgebruikt begrip in de Christelijke wereld / kerk, en is sterk gerelateerd aan mentorschap en coaching. Samen oplopen. Soms ook wel verwoord met 1

‘maatje’, ‘buddy’, en dergelijke. Discipelschap vind haar motivatie en bron in de opdracht van Jezus (intrinsieke motivatie) om mensen lief te hebben, te helpen en tot heelheid te 
komen.
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Bestuursleden  2

Functie	 	 	 Voorzitter


Naam		 	 	 A.P.C. van der Maas


Geboortedatum	 	 15-01-1986


Geboorteplaats	 	 Terneuzen


Geboorteland	 	 Nederland


Woonadres	 	 	 B. Merkelbachstraat 29, 1333 LA 		
	 	 	 	 Almere


Functie	 	 	 Algemeen bestuurslid


Naam		 	 	 Otto Cornelis Jager


Geboortedatum	 	 27-08-1960


Geboorteplaats	 	 Bergeyk


Geboorteland	 	 Nederland


Woonadres	 	 	 Gareel 51, 5502 SB Veldhoven


Functie	 	 	 Penningmeester


Naam		 	 	 Jan Mathijs van de Graaf


Geboortedatum	 	 29-12-1979


Geboorteplaats	 	 Dordrecht


Geboorteland	 	 Nederland


Woonadres	 	 	 Reeweg Zuid 32 A, 3317 NH 	 	
	 	 	 	 Dordrecht


Functie	 	 	 Secretaris


Naam		 	 	 Isaäc Wolters


Geboortedatum	 	 08-07-1979


Geboorteplaats	 	 Groningen


Geboorteland	 	 Nederland


Woonadres	 	 	 Golfslag 16, 9732 MA Groningen


 Opmerkingen rondom beloningsbeleid, onkostenvergoeding en dergelijke voor bestuursleden staan vermeld in de financiële paragraaf.2
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Inleiding & aanleiding 

Onze droom 

Elk kind verwelkomd

Elke jongere toegerust

Elke kerk betrokken

Wij lopen naast hen die alleen lopen.


Elk kind verwelkomd


Elk mens heeft de behoefte om ergens bij te horen (‘belonging’). 
Daarom verwelkomen wij kinderen en jongeren en trekken 
samen met hen op. Zij ervaren de liefde van Jezus door de 
Alongsider heen. Zoals een familie bij elkaar komt om te vieren, 
te delen, te eten & samen op te trekken, zo komt ook de 
Alongsiders-familie regelmatig samen. Dat gebeurt door de 1-
op-1 relatie van de Alongsider met zijn of haar jongere broer of 
zus, en ook tijdens de evenementen van Alongsiders Nederland.


Elk kind verwelkomd. 

Elke jongere toegerust


Alongsiders Nederland rust christenjongeren toe voor 
discipelschap. We geloven dat we zowel de leer van de Heer 
Jezus als ook Zijn methode voor discipelschap moeten volgen. 
Dat betekent dat discipelschap relationeel moet zijn. Wij rusten 
de Alongsiders toe door middel van training en challenges, 

zodat ze ieder, in hun eigen omgeving, naast één kwetsbaar kind 
kunnen lopen. We kiezen voor deze 1-op-1 benadering zodat 
iedere jongere mee kan doen.


Elke jongere toegerust. 

Elke kerk betrokken


Alongsiders Nederland versterkt kerken en gemeenten in 
Nederland. We mobiliseren en inspireren. We creëren 
betrokkenheid op de grote opdracht van de Heer Jezus: Zijn 
discipelen zijn en discipelen maken (Mattheus 28). We doen dit 
door training, spreken en workshops. De Alongsiders visie op 
discipelschap gaat terug naar de leer & methode van Jezus zelf. 
Alongsiders Nederland focust op jongeren en jongvolwassenen. 
We zijn een beweging die de kerk versterkt en betrokkenheid 
vergroot.


Elke kerk betrokken. 

Aanleiding 

“Alongsiders Europa - wij lopen naast hen die alleen lopen.”


Veel kinderen in Europa zijn kwetsbaar — 26% van hen, om 
precies te zijn. Dat is één op de vier kinderen! Op sommige 
plaatsen in Oost-Europa (zoals Roemenië) verdubbelt dit cijfer 
tot ongeveer 50%. Enorm. Laat dit even bezinken.
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Deze kinderen zijn op de een of andere manier kwetsbaar of 
sociaal buitengesloten. Ten gevolge van bijvoorbeeld extreme 
armoede of door de recente crisis rond vluchtelingen. Maar ook 
kinderen die in een financieel stabiele situatie opgroeien hebben 
geen enkele garantie. Denk aan kinderen die opgroeien in 
eenoudergezinnen waar de ouder hard werkt om het gezin 
draaiend te houden, met als gevolg dat de kinderen een groot 
deel van de tijd alleen zijn. Kinderen die in materieel opzicht 
alles hebben wat ze maar wensen, komen soms thuis op een 
plek waar niemand is die hen ziet en begroet. Niemand die 
luistert naar hun verhalen en deelt in wat hen blij maakt of in dat 
waarmee ze worstelen. Dit is hoe eenzaamheid eruit kan zien.


Er wordt wel gezegd dat eenzaamheid, met name in de grote 
steden, een van de grootste problemen van deze generatie is.


Ook de kinderen die alles hebben wat ze nodig hebben en goed 
lijken te functioneren, hebben een vriend(in) nodig. Iemand die 
bereid is om tijd en energie in hen te investeren. Iemand die 
bereid is met hen op te lopen, hen te bemoedigen en hen te 
inspireren. Iemand die hen aanmoedigt te groeien en te leren in 
elk aspect van het leven.

Wat we hier zien is een kans om hen lief te hebben in Jezus 
Naam!


Door de geschiedenis heen hebben jongeren voorop gestaan bij 
elke beweging voor verandering. Daarom rusten wij 
christenjongeren toe om elk één kind te discipelen.


Dit is onze droom voor de volgende generatie van 
christenjongeren in Europa: één generatie die de volgende 
generatie verandert en toerust. Door naast hen te komen en hun 
Alongsider te zijn in de mooie en lastige momenten van het 

leven. Een dappere generatie die opstaat en Jezus opdracht om 
discipelen te maken serieus neemt.


Een discipelschaps-beweging:


Wij mobiliseren christen-jongeren in Europa en rusten hen toe 
om ieder, in hun eigen omgeving, naast één kwetsbaar kind te 
lopen. We ontmoeten elkaar om te delen, te genieten en te 
groeien.


Eén op één.

Eén voor één.


Onze geschiedenis 

Ons verhaal begon 20 jaar geleden in een sloppenwijk in Phnom 
Penh, Cambodja. Craig Greenfield, de grondlegger van 
Alongsiders International, verliet zijn carrière en verhuisde naar 
een sloppenwijk. Met zijn vrouw Nay begon Craig samen op te 
lopen met arme gezinnen die verwoest werden door AIDS, om te 
voorkomen dat deze weeskinderen niet ook nog weg genomen 
zouden worden van anderen die ze kenden en van wie ze 
hielden.


Maar toen ze meer en meer verbonden raakten met veel van 
deze kinderen in hun buurt, voelden ze zich gefrustreerd. Ze 
wisten dat zij persoonlijk maar een handvol kinderen zouden 
kunnen bereiken met dat wat nodig is om levens werkelijk te 
veranderen: zorg, liefde, betrokkenheid, bemoediging, 
mentorschap en discipelschap. Kortom: het Goede Nieuws van 
Jezus.
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Zich realiserend dat je liefde niet kan kopen, besloten ze dat 
betaalde werknemers niet het antwoord was. In plaats daarvan 
begon Craig te bidden voor een beweging van jonge 
Cambodjaanse christenen in de kerk die zou opstaan om uit te 
reiken naar tienduizenden kinderen die in de marges van de 
maatschappij leven. Deze beweging zou, in plaats van financieel 
afhankelijk te zijn van anderen, geheel afhankelijk zijn van het 
werk van de Heilige Geest in de harten van mensen. Het zou 
niet afhankelijk zijn van buitenstaanders, maar een beweging 
van armen die armen helpen.


De beweging startte met 10 jonge christenen. Ze maakten veel 
fouten, maar leerden daarvan en ontwikkelden, zodat ze 
geleidelijk, door Gods genade, de sleutels identificeerden voor 
deze beweging. Sleutels om de beweging te verankeren en te 
laten groeien. In 2003 werd Alongsiders Cambodja geboren.


Vandaag zijn er duizenden jonge christenen die elk trouw naast 
één kwetsbaar kind in hun eigen omgeving lopen.


De beweging heeft zich inmiddels verspreid over heel 
Cambodja. Ook daarbuiten zijn er nu in ongeveer 20 landen 
in Azië en Afrika Alongsiders-bewegingen gaande. Eén generatie 
wordt toegerust om de volgende te bereiken.


Maar dit is nog niet het einde van het verhaal …


Toen Mart-Jan & Talitha van der Maas in 2014 naar Cambodja 
verhuisden, realiseerden zij zich al snel dat er in dit land een 
enorme hoeveelheid aan uitdagingen zijn, en dat er meer werk te 
doen is dan zij ooit zouden kunnen doen. Bewust van hun eigen 
zwakheid en tekortkomingen als buitenstaanders werden ze 
geraakt door de eenvoud van het Alongsidersmodel en hoe 
Alongsiders ‘insiders’ (lokale mensen) toerusten om kinderen in 

hun eigen omgeving te helpen. Terwijl zij de uitwerking hiervan in 
Cambodja zagen - en de getuigenissen hoorden vanuit andere 
landen - begonnen zij zichzelf af te vragen: “Waar is dit 
Alongsidersmodel in Europa?” Toen helder werd dat zij in 2020 
terug zouden gaan naar Nederland / Europa, voelden zij zich 
geroepen deze beweging met zich mee te nemen.


We dromen dat deze beweging onder christenjongeren en jong 
volwassenen ook in Europa zal groeien. Dat jongeren en jong 
volwassenen in Europa de oproep van Jezus zullen 
gehoorzamen en discipelen zullen maken. Dat ze ervoor kiezen 
om elk naast één kwetsbaar kind te gaan lopen. Stel je eens 
voor hoe Europa er dan uit zal zien…


Inleiding 

Met de hierboven beschreven geschiedenis vers in gedachten, 
en met de visie en aanpak scherp op het netvlies zetten wij ons 
als stichting in om dit doel te bereiken - onze droom waar te 
maken.


Als bestuur hebben we de visie die Mart-Jan & Talitha mee 
hebben genomen vanuit Cambodja overgenomen en zetten we 
ons in om deze beweging te ondersteunen, corrigeren, leiden - 
besturen in de juiste zin van het woord. 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Werkwijze, inzet en doelgroepen 

3 hoofdactiviteiten 

Bij Stichting Alongsiders gaat het om 
discipelschap.


We inspireren & mobiliseren, we 
rusten toe en we organiseren 
evenementen. In de gekeurde blokken 
hiernaast ziet u hoe we dat doen.


Al de activiteiten van de stichting 
kunnen worden onderverdeeld naar 
deze driedeling.


3 doelgroepen / 
stakeholders 

Stichting Alongsiders kent 3 
belangrijke doelgroepen:

• Kinderen / jongeren,

• Jongeren & kerken,

• Partners * ambassadeurs. 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Kinderen / jongeren

Dat zijn allereerst kinderen waar een Alongsider aan gekoppeld 
gaat worden.


De leeftijd van deze kinderen en jongeren is 10 tot maximaal 25 
jaar, steeds ongeveer 5 jaar jonger dan de Alongsider. We 
zoeken die kinderen (of jongeren) niet zelf maar de Alongsider 
(Christen jongere) kiest zelf een jongere broer/zus uit de eigen 
omgeving. Zo ontstaat eigenaarschap en is de relatie ook 
ingebed in de eigen omgeving en heeft daardoor een natuurlijk 
karakter.


We hebben het over deze kinderen als we zeggen “elk kind 
verwelkomd”.


Jongeren

Dit zijn de Christen jongeren die een jongere broer / zus kiezen 
en daar trouw in gaan investeren. Samen op gaan lopen.


De leeftijd van deze jongeren is 15 tot maximaal 30 jaar en is 
steeds ongeveer 5 jaar ouder dan de jongere broer / zus.


We zoeken jongeren die inzien en begrijpen dat Jezus ons 
oproept om elkaar lief te hebben en in elkaar te investeren. 
Daarbij is er speciale aandacht voor kinderen, net een paar jaar 
jonger dan ze zelf zijn - waarmee ze wel nog contacten / 
invoelen - en daardoor de ander een stap verder kunnen helpen.


We hebben het over deze jongeren als we het hebben over 
“iedere jongere toegerust”.


Al deze jongeren maken deel uit van een kerk of 
geloofsgemeenschap. De grote opdracht om discipelen te 
maken is primair gegeven aan de kerk / gemeente en dus zoekt 
de stichting actief naar hoe ze de kerk kan helpen. Helpen 
bestaat uit trainen, inspireren, coachen, etc.


We hebben het over  deze kerken als we spreken over “elke 
kerk betrokken”.


Partners & ambassadeurs

Stichting Alongsiders werkt samen met partners en 
ambassadeurs die de stichting steunen. Dit richt zich met name 
op het financiële aspect (ondersteuning door giften), en het 
aspect van netwerken en relaties (ambassadeurs). Dat laatste 
zal zich vervolgens weer uiten in nieuwe partners die met hun 
gelden / financiële middelen gaan ondersteunen.


Samengevat:


“De stichting wil geld binnen krijgen door: sponsoring, donaties, 
giften, filantropie, subsidies, bijdrage van activiteiten, 
fondsenwerving.”


Partners en ambassadeurs zijn hierin de drijvende kracht.


Stichting Alongsiders heeft hiervoor een strategie uitgewerkt die 
te lezen is in de partnerbrochures, te vinden op de website 
onder: https://www.alongsidersnederland.org/partners/ 


Stichting Alongsiders - Pagina 10

https://www.alongsidersnederland.org/partners/


Financiële paragraaf 

De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van 
bijdragen van anderen.


Werving van gelden

Stichting Alongsiders zal gelden werven door middel van: 
sponsoring, donaties, giften, filantropie, subsidies, bijdrage van 
activiteiten, fondsenwerving.


Bestuur en medewerkers nemen hiervoor een actieve wervende 
houding in - fondsenwerving - en mobiliseren nieuwe partners 
en ambassadeurs.


Besteding van gelden

De besteding van gelden is steeds in lijn met de doelstelling van 
de stichting zoals opgenomen in de statuten / akte van 
oprichting en zoals eerder genoemd in dit beleidsplan.


Het bestuur van Stichting Alongsiders ziet erop toe dat de 
kosten voor de werving van gelden in redelijke verhouding staan 
tot de besteding ten behoeve van het doel van de stichting.


Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun 
werkzaamheden. In overleg kunnen bestuurders (eventueel) een 
onkostenvergoeding ontvangen voor de redelijkerwijs gemaakte 
onkosten.


Beheer van vermogen

Het bestuur van Stichting Alongsiders zal ervoor zorgen dat er 
niet meer vermogen aanhouden wordt dan nodig is voor de 
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van 
het doel van de stichting.


Financieel jaarverslag

Na afloop van het boekjaar 2022 zal het jaarverslag en de 
financiële verantwoording over 2022 op de website worden 
geplaatst.


Opvolgende jaren zullen conform de statuten en geldende 
wetgeving worden opgemaakt en worden gepubliceerd op de 
website.


In de financiële administratie zal ten minste duidelijk worden 
gemaakt (aard en omvang): (1) de onkostenvergoedingen en 
vacatiegelden die toekomen aan de afzonderlijke bestuurders, 
(2) de kosten die gemaakt zijn voor de werving van gelden en 
voor het beheer van de stichting en de aard en omvang van 
andere uitgaven van de stichting, (3) de inkomsten van de 
stichting, en (4) het vermogen van de stichting. 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Focus punten voor 2022 

De stichting heeft voor het komende jaar de volgende globale 
doelstellingen.


Hieronder een globaal overzicht van de doelstellingen voor 
2022. De doelstelling voor de komende jaren zullen eveneens 
aan de hand van deze 5 ontwikkelingsrichtingen worden 
opgesteld.


Doelstelling 1 - In 2022 zijn er 400 Alongsiders in 
Europa





In Nederland rusten we nu (2021) ongeveer 120 jongeren en 
kinderen toe. Deze jongeren zijn getraind en maken verschil in 
de levens van hun jongere broers en zussen.


Voor 2022 willen we verder groeien van ongeveer 120 naar 400 
Alongsiders en hun jongere broer / zus. Hiermee vergroten we 
onze impact en groeien we verder door.


Doelstelling 2 - Van 2, naar nog 2, en dan nog 3 talen





Alongsiders is nu beschikbaar in het Nederlands en Engels. 
Daarnaast lopen er vertaaltrajecten voor het Albanees en 
Russisch. In 2022 willen we naast deze 4 talen zoeken naar 3 
nieuwe talen die we kunnen toevoegen. Potentie-volle 
taalgroepen zijn: (1) Duits, (2) Spaans en het (3) Frans. De inzet 
is om actief te zoeken naar mogelijkheden (verantwoordelijkheid) 
en tegelijkertijd te kijken naar de openingen die God geeft 
(afhankelijkheid). 
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Doelstelling 3 - 150 nieuwe video’s





Wij merken dat de manier waarop jongeren aangesproken 
worden video is. Video is gemakkelijk deelbaar via sociale media 
en jongeren kijken er uren per dag naar. Als Stichting 
Alongsiders willen we daarom ook op deze manier aanwezig zijn 
op de plekken waar jongeren zich bevinden.


Voor 2022 willen we daarom 150 nieuwe video’s maken. Daarbij 
horen de video’s in nieuwe talen (samen met lokale partners), 
maar we zetten ook in op getuigenissen, inspiratievideo’s zodat 
we het Alongsiders verhaal meer kunnen delen en laten ‘leven’. 
Op deze manier kunnen we op een inspirerende manier jongeren 
bereiken. Allereerst inspireren en mobiliseren, vervolgens 
toerusten.


Doelstelling 4 - 214,5k Euro





In lijn met de financiële en statutaire kaders is de doelstelling 
voor 2022 gezet op 214,5k euro. Deze gelden worden gebruikt 
om de stichting te laten groeien en de mogelijkheid te geven 
haar doelen te verwezenlijken.


Grofweg zullen de gelden als volgt worden besteed:


• Ongeveer 50% (105k euro) voor drie nieuwe taalgebieden 
(incl training, platform, etc).


• Voor deze projecten zal de stichting samenwerking 
zoeken met strategische partners die in andere 
taalgebieden (binnen Europa) al netwerk, kennis en 
expertise hebben.


• Per taalgebied is een kostenpost van 35k Euro 
gemoeid. In het budget voor 2022 is inzichtelijk 
gemaakt waar dit uit bestaat.
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• Ongeveer 50% (109,5k euro) voor het verder uitwerken, 
nieuwe concepten, training, etc vanuit Nederland. Ook de 
algemene kosten voor de stichting zullen uit dit deel worden 
bekostigd. Uiteraard is ook dit deel verder uitgewerkt in het 
beschikbare budget.


Doelstelling 5 - 30 nieuwe partners & ambassadeurs




Voor 2022 is als doel gezet om het aantal partners en 
ambassadeurs verder te laten groeien van ongeveer 45 nu naar 
75 eind 2022. De verwachting en hoop is dat dit mee zal werken 
in (1) het uitbreiden van het netwerk, goodwill, bekendheid en (2) 
het behalen van de financiële doelstellingen, etc.


Organisatorische doelstelling


De stichting neemt zich voor om in 2022 verder te groeien als 
organisatie. Waar nu operationeel veel werk door een klein 
aantal handen gaat, is het de bedoeling in 2022 te groeien zodat 
er een klein team ontstaat. We denken dan aan aan team van 
4-5 man totaal, mensen die elk vanuit hun expertise toevoegen 
aan Alongsiders. Concreet denken we dan aan iemand met als 
focus (1) online, (social)media, digitale aanwezigheid en 
ontwikkeling. (2) Iemand met de focus op de verdere 
ontwikkeling van de beweging in Nederland - mobilisator & 
coördinator voor NL, en (3) een projectmanager voor de nieuwe 
taalgebieden (vertaalprojecten, training, etc). Elk van deze 
functies is voorzien in het budget en zal deeltijd / gedeeltelijk op 
basis van achterban moeten werken.


De droom is dat Q3 2022 dit team zal staan en vanuit daar kan 
groeien.

Stichting Alongsiders - Pagina 14


	Basisgegevens Stichting Alongsiders
	Inleiding & aanleiding
	Werkwijze, inzet en doelgroepen
	Financiële paragraaf
	Focus punten voor 2022

