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Inleiding 

Foundation 4 Life richt zich op jongeren in de leeftijd van 16-22 jaar en heeft als doel;    

‘het praktisch en theoretisch toerusten van jongeren om het koninkrijk van God en de liefde 

van Jezus zichtbaar te maken in hun leven, en hun leefomgeving’. 

De focus blijft de komende jaren op deze doelgroep. De activiteiten die we ontplooien om 

deze doelstelling uit te werken wordt omschreven in de rest van dit beleidsplan. 

 

Missie en visie 

Discipelen maken: 

Wij willen volgelingen van Jezus maken door ons te richten op karaktervorming en het 

ontwikkelen van sterk en gezond leiderschap. 

 

Onderwijs: 

We willen de bijbelse principes en waarheden zoals Jezus die leerde, onderwijzen aan 

jongeren tussen 16 en 22 jaar. 

Dit alles met het doel dat de jongeren groeien en in staat zijn om zelf discipelen te maken! 

 

De missie van bijbelschool Foundation 4 Life steunt op drie pijlers: 

1. Fundament van Gods Woord 

2. Karaktervorming 

3. Doen wat Jezus deed 

 

Door middel van een uitgebalanceerd compleet programma willen we in één jaar tijd een 

stevig bijbels fundament leggen in de levens van de studenten waardoor ze steeds meer 

gaan lijken op Jezus. 

Het programma sluit goed aan bij de belevingswereld van de student en de Bijbelschool 

biedt daarmee goede aansluiting bij de maatschappij, zodat de student het geleerde direct 

in de praktijk kan toepassen. 

https://foundation4life.nl/bijbelschool/fundament-van-het-woord/
https://foundation4life.nl/bijbelschool/karaktervorming/
https://foundation4life.nl/bijbelschool/doen-wat-jezus-deed/
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Strategie 

Het uitwerken van de missie en visie van Foundation 4 Life gebeurt door het aanbieden 

van een intern trainingsjaar. Een groep studenten, met een maximale grootte van 24, 

woont van september t/m juni, maandag t/m vrijdag, op onze schoollocatie in Ermelo en 

volgt daar ons vormingsjaar.  

Het jaar bestaat uit lesmodules, coachingstrajecten, studiekeuzebegeleiding en 

outreaches.  

 

Statutaire doelstellingen 

Statutaire doelstellingen: 
a. Het onderwijzen van jongeren 
b. karaktervorming, alsmede het ontwikkelen van sterk en gezond leiderschap van deze 
jongeren die van maandag tot vrijdag intern verblijven op de trainingsschool 
c. Het organiseren en faciliteren van Christelijke evenementen 
d. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn. 
In de praktijk zijn we momenteel vooral actief met punt a en b. 

 

Doelstelling 

De afgelopen 2 jaren hebben we 12 studenten per jaar op onze school gehad. De komende 

5 jaar willen we stapsgewijs doorgroeien naar een groepsgrootte van ongeveer 20 

studenten per seizoen.  
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Kernwaarden 

Met ons team hebben we nagedacht over de cultuur waarin we willen werken op 

bijbelschool Foundation 4 Life. Daar zijn de volgende kernwaarden uitgekomen: 

  

Als team willen ons inzetten om de volgende dingen te doen: 

 1.     Gericht zijn op ontwikkeling 

* Alles we we doen is gericht op groei 

* We geven kansen, maar ook ruimte om te leren van onze fouten 

  

 2.     Het  scheppen van duidelijkheid 

* We zorgen dat studenten weten waar ze aan toe zijn 

* We hebben een ‘no nonsense-mentaliteit’. We zijn dus echt, ‘what you see is what you get’ 

 

 3.     Het  bieden van  uitdaging 

* We durven het avontuur te zoeken 

* We zijn bereid om nieuwe dingen te doen 

  

 

 4.     Het geven van onze toewijding 

* We geven het beste van wat we hebben en doen alles met maximale inzet 

 

5.     Het uitstralen van enthousiasme 

* Wat we doen willen we met plezier doen.  
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Organisatiestructuur 

Directie 

De dagelijkse leiding is sinds 2009 in handen van Pieter en Kyra Zwart. Zij zijn de oprichters 

van Bijbelschool Foundation 4 Life en zijn fulltime in dienst. Beide hebben gewerkt in het 

onderwijs en hebben inmiddels ruim 15 jaar ervaring opgebouwd in het werken met 

jongeren. Samen met een gepassioneerd team doen ze er alles aan om te zorgen dat je een 

levensveranderend jaar zult hebben. 

De raad van advies 

De raad van advies fungeert als klankbord voor Pieter en Kyra. Ze denkt mee over de 

ontwikkelingen op de bijbelschool en krijgt de ruimte om in te spreken in de levens van 

Pieter en Kyra. We zijn ontzettend blij met mensen die wijsheid en ervaring hebben en die 

deze adviserende rol willen vervullen! De raad van advies bestaat uit:  
 
Gerard de Groot, Hans Luttik en Wim en Corrie Kok 

 

Bestuur  
Het bestuur heeft binnen Bijbelschool Foundation 4 Life een ondersteunende en 
faciliterende rol en richt zich op de zakelijke en organisatorische kant van de school. We 
hebben daarom gezocht naar betrouwbare bestuursleden die ervaring hebben op zakelijk 
en bestuurlijk gebied. 
 
Het bestuur bestaat uit: 
Sander Wuister – Voorzitter 
Erik Groenenberg – Penningmeester 
Hanneke Hordijk – Secretaris 
Alexander van de Velde – Algemeen Lid 
Rob Maarseveen – Algemeen Lid 
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Beloningsbeleid en financiële verantwoording 

Foundation 4 Life is een organisatie zonder winstoogmerk. Foundation 4 Life keert geen 

gelden uit aan het bestuur voor verrichte werkzaamheden t.b.v. de stichting. Stichting 

Foundation 4 Life kent betaalde werknemers en vrijwilligers. Betaalde werknemers worden 

betaald conform non-profit norm. Vrijwilligers worden vergoed tot de maximale toegestane 

vrijwilligersvergoeding mits dit mogelijk is en geaccordeerd door het bestuur. 

De directie legt ieder half jaar verantwoording af voor de besteding van de gelden aan het 

bestuur. De jaarrekening wordt gemaakt door een extern accountantsbureau, Groen 

Finance. 

 

Werving van gelden 

De giften die worden gegeven aan Foundation 4 Life, bijvoorbeeld vanuit de Foundation 4 

Life businessclub of actie ‘investeer 7’, worden benut om de algemene kosten te dekken of 

om een buffer op te bouwen. Tenzij de gift is gegeven voor een specifiek doel wat 

bijvoorbeeld bij de sponsoractie ‘sponsor een themaweek’ van toepassing is.  

 

Gegevens Foundation 4 Life 

Statutaire naam instelling: Trainingsschool Foundation 4 Life 
Statutaire zetel: Ermelo 
Oprichtingsdatum: 21 december 2007 
KvK Veluwe Twente: 08167386 
RSIN/fiscaal nummer: 8188.14.500.B01 
Postadres: Duynenberg 6, 3853 EM Ermelo 
Bezoekadres: Camping de Kriemelberg, drieërweg 104, 3852 MC Ermelo 
Bankrekeningnummer: NL28ABNA0434251305 
Telefoonnummer: 06-51791457 
Website: www.foundation4life.nl 
 

 

http://www.foundation4life.nl/

