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De doelstelling.

De stichting Pinkster Bijbelschool Brazilië (PBB) heeft als haar mission statement geformuleerd:
Het ondersteunen van zendelingen bij het uitvoeren van hun zendingswerkzaamheden; in het bijzonder door
middel van het geven van onderwijs aan hen die taken op zich willen nemen in lokale kerken en gemeenten.
Hierbij heeft stichting PBB de volgende functies onderscheiden:
1. Informatie (communicatiefunctie achterban)
2. Directe ondersteuning
a. advisering
b. administratie en overboeking giften
c. fondswerving
d. logistiek en materieel
3. Bindende factor (o.a. contacten met betrokken kerkelijke gemeenschappen)

Het beleidsplan

Visie. De PBB wil vanuit haar overtuiging de verkondiging van het evangelie in Brazilië, middels het opleiden van
geestelijke werkers, zoveel mogelijk bevorderen.

Missie. De PBB heeft een coördinerende en ondersteunende functie voor kleinschalig werkende zendelingen met
een persoonlijke roeping voor zendingswerk in Brazilië. De primaire taken van deze zendelingen zijn het
verkondigen van het evangelie in dit land door het opleiden van geestelijke werkers in het stichten, besturen en
dienen van gemeenten.

Doelstellingen. Hiertoe is het noodzakelijk in Nederland fondsen te werven. Fondsen voor het eigen inkomen van
de betrokken zendelingen en de uitvoering van het onderwijs dat zij geven.
De PBB ziet het als haar belangrijkste doelstelling voor de periode 2014 – 2018 om een actief beleid te voeren
voor het werven van fondsen, de bekendheid van de stichting te vergroten en de al bestaande relaties in
Nederland te verstevigen.
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Het beloningsbeleid
De stichting PBB heeft geen mensen in loondienst. De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning
voor hun werkzaamheden en tijdsbesteding. Bestuursleden en overige vrijwilligers kunnen wel, op basis van
declaraties, een onkostenvergoeding toegewezen krijgen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten, in 2013

Onze zendelingen brachten het goede nieuws van de liefde van God in woord en in daad. Zie hun verslagen in de
nieuwsbrief van de PBB.

Als bijzondere activiteit gold de jubileumdag in februari. Dat was het hoogtepunt van het jubileumbezoek van onze
zendelingen aan Nederland. In oktober brachten één van onze zendelingenechtparen nog een extra bezoek aan
Nederland. Onze zendelingen gaven spreekbeurten en presentaties op diverse plaatsen.

De nieuwsbrief is drie maal uitgebracht in een oplage van ca. 1.300.stuks Het blad werd gratis verzonden aan
een ieder die geïnteresseerd is in het werk van de PBB. Het blad bevat artikelen van de zendelingen en
mededelingen van het bestuur

Op de website is actuele informatie gegeven over de zendelingen, met name wanneer zij in Nederland op verlof
zijn.

Presentaties en communicatie. Het bestuur van de stichting heeft informatie gegeven bij diverse gelegenheden.
Bestuursleden van de stichting namen deel aan diverse bijeenkomsten en bezochten gemeenten.

De giften die binnenkwamen werden doorgestuurd naar de zendelingen, overeenkomstig het door de giftgever
bepaalde bestedingsdoel, ‘geoormerkt geld’.
De stichting maakte ook kosten, deze werden ten laste gebracht van ontvangen giften waarbij geen specifiek
bestedingsdoel is opgegeven. Het na aftrek van deze kosten resterend saldo werd eveneens volledig besteed
aan de doelstelling van de stichting. De wijze waarop dit saldo wordt aangewend, wordt door het bestuur van de
stichting bepaald.

