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Beleidsplan  

Mandaat7 2015-2019 

Mandaat7 is opgericht om mannen uit te dagen om hun rol als vader binnen het gezin op te 
pakken en met overtuiging uit te voeren, zodat er binnen de gezinnen en daarbuiten, 
kinderen een stevige gezonde basis krijgen, waarop ze hun leven kunnen bouwen. 
 
 

Mandaat7 is geïnspireerd op Maleachi 4: 6a (Herziene Statenvertaling) 
 

Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot 
hun vaders… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting Mandaat7 

Nieuwe Deventerweg 31 
8014 AC Zwolle 
Algemeen Nut Beogende Stichting RSIN 854.88.505 
KvK: 64014649 
IBAN: NL68ABNA0627217923 
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Strategie 

Kernprincipes en uitgangspunten van de stichting 
 

De stichting heeft ten doel:  
 
a. vaders - als opvoeders van hun kinderen - bewust te maken van de noodzaak van 
hun aanwezigheid/betrokkenheid binnen het gezin, -- aangezien vaders een belangrijke 
kader scheppende rol hebben in de sociale en emotionele ontwikkeling van hun kind(eren), 
ten  behoeve van het voor hun kinderen creëren van een gevoel van veiligheid, eigenwaarde 
en zelfacceptatie; 
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 
 
- het organiseren van vaderschapsprogramma’s voor, door de stichting te vormen, 
kleine mannengroepen, om mannen op een interactieve manier met elkaar te laten 
communiceren over vaderschap; 
- kerken en geloofsgemeenschappen te faciliteren en te ondersteunen in -- het binnen 
hun kerk/geloofsgemeenschap promoten van vaderschapsprogramma’s van de stichting; 
- het organiseren van evenementen, die het in het doel omschreven 
bewustwordingsproces van vaders bevorderen. 
 

De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd 
 

Afwezigheid van winstoogmerk 
De stichting heeft geen winstoogmerk 
 

Bestemming liquidatiesaldo 
Het liquidatiesaldo zal volgens artikel 13 lid 3 van haar statuten worden besteed 
ten behoeve van een algemeen nut beogende stichting met een gelijksoortige doelstelling als 
de doelstelling van de stichting 

 

Missie 
Vaders - als opvoeders van hun kinderen - bewust te maken van de noodzaak van hun 
aanwezigheid/betrokkenheid binnen het gezin door het aanbieden van Mandaat7 via kerken 
en de website van de stichting. 

Visie 

Vaders nemen hun verantwoordelijkheid om binnen het gezin hun rol als vader op te pakken 
en uit te voeren. 
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Beleid 

Werkzaamheden van de stichting 
 
Het stimuleren van vaderschap door het aanbieden van Mandaat7 via kerken en groepen. 
Het verder door ontwikkelen van het huidige cursusmateriaal. 
Het aanbieden van trainingsdagen voor gespreksleiders. 
Het aanbieden van workshops binnen kerken en gemeenten 
Het promoten van de stichting op mannendagen, mannenweekenden en bij activiteiten waar 
de doelgroep gevonden wordt. 
Het zichzelf presenteren in media zoals kranten en tijdschriften. 
Het maken van promotiemateriaal. 
Het onderhouden van een website. 
 

Te verwachten werkzaamheden van de stichting 
Voor het komend jaar is de doelstelling dat 20-25 kerken actief Mandaat7 gaan aanbieden. 
Het bestuur benadert kerken en kerkverbanden om het programma van Mandaat7 onder de 
aandacht te brengen en presenteert zich op mannendagen en conferenties. 
Het bestuur organiseert minimaal twee keer per jaar een trainingsdag voor gespreksleiders 
van Mandaat7. 
 

De wijze waarop de stichting gelden werft 
De stichting verwerft gelden door het ontvangen van donaties en nalatenschappen. 
De stichting verwerft inkomsten door het vragen van vergoedingen voor trainingsdagen voor 
gespreksleiders en vraagt vergoedingen van kerken voor het aanbieden van Mandaat7. 
De stichting geeft een cursusboek uit wat kostendekkend is.  
 

Beschikken over het vermogen van de stichting 
Het bestuur kent een voorzitter, een penningmeester en een secretaris die elk 
hun taak uitoefenen conform het bepaalde in de statuten. Zij zijn gezamenlijk bevoegd te 
besluiten en vertegenwoordigen de stichting. 
 

Beschrijving van de wijze waarop het vermogen van de stichting wordt beschikt 
Over het vermogen van de stichting kan slechts door het voltallige bestuur worden beschikt, 
bij meerderheid van stemmen. 

 

Omschrijving van de uitvoering van het beleid en toezicht daarop door het bestuur 
Rekening en verantwoording wordt afgelegd in de (financiële) verslagen die openbaar 
worden gemaakt. 

Beheer 

Vermogen van de stichting 
De stichting heeft nog geen vermogen opgebouwd.  
 

Beheer 
De penningmeester en de secretaris beheren de gelden van de stichting. 
 

Vermogen van de stichting 
De stichting heeft nog geen vermogen opgebouwd.  
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Balans met toelichting  
De stichting heeft voor dit startende jaar nog geen balans met toelichting. Een accountant 
gaat dit voor de stichting verzorgen. 
 

Beloning beleidsbetalers (ook noemen dat er geen beloning wordt verstrekt) 
De stichting heeft geen betaalde krachten in dienst en verstrekt geen beloningen of 
vergoedingen. 
 

Bestuur 

 
Het bestuur van de "Stichting Mandaat7 bestaat uit: 
 
Pieter Wieten   Voorzitter 
Theo Verboom  Secretaris 
Wouter Budding Penningmeester 
Luc Bakker  Lid 
Johan Wardenier Lid 
Johnny Eikenaar Lid 
 

 


