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1 Inleiding
Het beleidsplan 2020 - 2025 van Stichting One for Christ heet, ‘Winnen en verbinden’ en
beschrijft de doelstellingen en acties in de komende jaren. In dit document wordt geprobeerd
duidelijk te maken wat Stichting One for Christ in de periode 2020-2025 in grote lijnen wil
gaan bereiken met de opdracht die Jezus ons gaf. Hiermee geven wij gehoor aan Matheus
28:18-19 “verkondig van het Evangelie en maak van hen tot Mijn discipelen en leer hen te
doen wat ik jullie geleerd heb”. Wij geven hier gehoor aan door het Evangelie bekend te
maken hier in Nederland en ver daarbuiten, waar de Heilige Geest One for Christ naar toe
leidt. Wij doen dit door met kleine groepjes door de straat op te gaan wat we terug kunnen
lezen in Lukas 9. One for Christ strekt zich ook uit naar grote campagnes om zo het
Evangelie in een regio bekend te maken. Daarnaast heeft Dylan de Bruin persoonlijk van
God de opdracht gekregen om mensen die wereldwijd gewonnen worden voor Jezus te
verbinden aan een Christelijke geloofsgemeenschap in hun eigen woon omgeving. Deze
grote opdracht heeft de naam One for Christ gekregen. Naast het “winnen en verbinden”
geeft One for Christ trainingen en helpt hiermee christenen actief te worden hoe het
Evangelie bekend te maken met de Heiligen Geest. Voor het toerusten houd Dylan ook
spreekbeurten en begeleid hij jonge gelovigen tot volwassenheid. De afgelopen 5 jaar heeft
One for Christ een app ontwikkeld die iedereen gratis kan downloaden. Met deze app
kunnen christenen die Jezus bekend maken personen direct koppelen aan een kerk in hun
eigen omgeving of een kerk die zelf uitgezocht wordt. Door een juridisch kantoor is deze
privacy verklaring gemaakt en voldoen One for Christ en de gebruiker van de app aan de
voorwaarden om de gevraagde persoonsgegevens te delen. De komende jaren willen wij
Nederland, Europa, Amerika, Australië, Azië en alle minderontwikkelde landen die veilig zijn
verbonden hebben met elkaar. Door deze grote opdracht uit te voeren werken wij graag
samen met kerken om een breed draagvlak te bouwen voor een zeer groot effectief bereik.

2 Algemeen
2.1 Historie van One for Christ
Dylan de Bruin begon op zijn 30e te bewegen met de Heiligen Geest en zag grote wonderen
hier in Nederland. In 2015 richten hij een stichting op (stichting MFAST, ministry find and
save them) en heeft 2 jaar onder deze naam het Evangelie bekend gemaakt in Nederland
d.m.v. straat Evangelie. Ook werden er zendingsreizen naar o.a. 1x Siberië en 5x Filipijnen
gedaan om in de afgelegen gebieden campagnes en conferenties te houden. Tijdens deze
zendingsreizen zijn al duizenden keuzes gemaakt voor Jezus en levens voorgoed veranderd.
Vele wonderen en genezingen gebeurden er tijdens deze acties. God vroeg begin 2017 aan
Dylan of hij de gewonnen mensen voor Jezus direct wilden verbinden aan de lokale kerk
waar zij zelf vandaan komen. Vanaf dag 1 dat Dylan de straat op ging of op zendingsreis
was, is de nazorg door de lokale kerk een prioriteit geweest wat Dylan als eerste regelde
voordat hij begon met het Evangelie bekend maken. Hiermee gaf hij gehoor aan de
roeping die God op zijn leven had gelegd. De naam MFAST is toen veranderd naar One for
Christ. Op 23 jarig leeftijd kwam Dylan tot bekering en veranderde zijn leven richting Jezus.
Ook werd in 2017 de PTSS zichtbaar bij Dylan. Ondanks deze zware strijd heeft God
ingegrepen en is Dylan genezen verklaard. Dylan getuigd als persoon van een verslavende
cocaïne dealer naar paratroeper in het Nederlandse leger. Van PTSS-patiënt naar Evangelie
prediker. Hij heeft het allemaal doorleefd. Dylan is een man die aan de ene kant het lijden
van het leven kent, maar aan de andere kant ook de hoopvolle wonderbare kracht van God.
Iets wat hij het liefst fulltime demonstreert.
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2.2 One for Christ op dit moment
One for Christ is een ANBi stichting die zich richt tot het “winnen en verbinden” van mensen
hier in Nederland en het buitenland. De One for Christ app is het middel wat centraal staat
voor ieder christen om personen te verbinden aan de lokale kerk. Daarnaast rust One for
Christ mensen toe om Jezus bekend te maken.

3 Organisatiestructuur
3.1 Bestuur en Raad van Toezicht
Het bestuur bestaat uit 4 personen in de vorm van de directeur, voorzitter, secretaris en
penningmeester van Stichting One for Christ. Daarnaast wordt het bestuur bijgestaan door
de Raad van Toezicht welke bestaat uit 2 personen. het bestuur en de raad van toezicht zijn
aangesteld om visie, missie en de financiën te bewaken en te bewaren.

3.2 Vrijwilligers
One for Christ wordt ondersteund door diverse vrijwilligers. Zij leveren hun bijdrage met
name tijdens de activiteiten van One for Christ in Nederland en evt. in het buitenland.

4 Strategie
4.1 Visie en Missie
One for Christ is in het leven geroepen om samen te werken met christelijke
geloofsgemeenschappen om mensen te bereiken met het Evangelie en ze te verbinden met
de lokale gemeente. Hiermee geven wij gehoor aan Matheus 28:18-19 “verkondig het
Evangelie en maak van hen tot Mijn discipelen en leer hen te doen wat ik jullie geleerd heb”.

4.2 Doelstelling
One for Christ onderscheidt doelstelling lange termijn en op korte termijn.
De doelstelling op lange termijn zijn richtingbepalend.
Doelstelling korte termijn:
De volgende doelen heeft One for Christ voor het komend jaar gesteld.

4.2.1 Nederland
Binnen 3 jaar willen wij 500 deelnemende kerken in Nederland hebben, waarvan 400 kerken
steun geven met het gevraagde sponsor bedrag. Daarnaast willen wij One for Christ
conferenties organiseren vanaf 100 aangesloten christelijke geloofsgemeenschappen.

4.2.2 Buitenland
Binnen 1 jaar 50 deelnemende kerken, zodat wij de app kunnen gaan uitbrengen in andere
Europese landen. Daarnaast gaan wij ook in de landen waar One for Christ wordt uitgebracht
bij de 100 deelname conferenties organiseren. Daarnaast zullen wij ook in deze landen het
Evangelie bekend gaan maken.

4.2.3 Onderwijs/trainingen
Vanaf start eerste aanmelding trainingen geven om discipelen te maken hoe mensen het
Evangelie krachtig en effectief bekend kunnen maken. Dylan kan gevraagd worden voor
spreekbeurten en trainingen.

4.2.4 Vergroten draagvlak actieve donateurs
Om ons werk goed te doen vragen wij aan de christelijke geloofsgemeenschappen een
maandelijkse donatie. Daarnaast willen wij iedere gelovige de kans geven om ons financieel
te steunen.
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4.2.5 Nieuwe website
De website zal in ontwikkeling blijven vanwege het technische aspect van het samenwerken
met de app omdat deze met elkaar communiceren. Alle activiteiten en ontwikkelingen van
One for Christ willen wij zo goed als mogelijk zichtbaar maken voor het publiek.

4.2.6 App
De One for Christ app is een app op zichzelf. Deze app moet voor iedereen gratis
toegankelijk zijn en blijven. Er moet een account aangemaakt worden zodat wij kunnen
streven naar digitale veiligheid.

4.2.7 Vrijwilligers
De vrijwilligers van One for Christ tekenen een vrijwilligersovereenkomst voor de taak
waarvoor deze geselecteerd is. In de toekomst hopen wij hier een coördinator te hebben
voor deze functie om vrijwilligers te werven voor onze verschillende doeleinden.
Verder willen wij voor de activiteiten in Nederland en het buitenland verder ontwikkelen en
vormgeven.
De lange termijn doelstellingen zijn:
1. Transport busje voor personen en materieel.
2. Een eigen podium wagen om het Evangelie bekend te maken
2. Kantoorruimte voor ontvangst en opslag materiaal
3. Media team om alle ontwikkeling snel zichtbaar te maken.

5 Projecten
5.1 Disciple for Jesus
One for Christ zal in 2022 de website “Disciple for Jesus” lanceren. Vanuit deze website
worden de doelstellingen en de projecten van One for Christ gepubliceerd.

5.2 Redden van christelijke slaven
One for Christ zet zich in om christenen vrij te kopen die als slaaf werkzaam zijn in de
steenfabrieken van Pakistan. Vrijgekochte Christenen krijgen direct een nieuwe woonplaats
en werk om letterlijk een nieuw leven te starten. Daarnaast wordt ook gekeken naar het
plaatsen van waterpompen voor schoon drinkwater en het uitgeven van eten.

5.3 Ga mee op zendingsreis
One for Christ wilt groepen mesnen die in Nederland getraind worden meenemen naar de
Filipijnen om daar in het zendingsveld ingezet te worden. Zij zullen spreken op evangelisatie
campagnes en conferenties en dienen in de kerken.

6 Communicatieplan
6.1 Social Media
Via onze Social Media kanalen willen wij getuigen zijn van Jezus en van het werk wat wij
voor Jezus doen. Hiermee willen wij wereldwijd zichtbaar zijn voor iedereen die Jezus lief
heeft.

6.2 Nieuwsbrief
Ons streven is iedere maand een nieuwsbrief over de actuele gebeurtenissen binnen One for
Christ te verzenden naar zijn achterban en bied deze nieuwsbrief ook aan via zijn sociaal
media kanalen. Voor noodhulp kan One for Christ extra nieuwsbrieven versturen.
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7 Financiële gegevens
7.1 Inkomsten
De inkomsten van One for Christ bestaan uit sponsoring vanuit de achterban, donaties
tijdens spreekbeurten en conferenties en overige giften.

7.2 Uitgaven
De uitgaven van One for Christ bestaan uit ontwikkelingskosten, drukwerkkosten
(tbv promoti), vaste lasten en overige kosten.

8 Beloningsbeleid
One for Christ maakt geen gebruik van het beloningsbeleid. Het bestuur en de Raad van
Toezicht zullen indien nodig het beloningsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de
hoogte van andere vergoedingscomponenten vaststellen wanner hier sprake van is. Het
beleid wordt periodiek vastgesteld naar de indexatie. De laatste evaluatie heeft
plaatsgevonden in januari 2022.

8.1 Beloningsbeleid bestuur
Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben
gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor
hun werkzaamheden.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
• De heer D.T. de Bruin – Directeur
• De heer H. Rietvink - Voorzitter
• De heer W. Grosscurt - Secretaris
• Mevrouw K. Dekkers - Penningmeester
Personeel: Zodra er sprake zal zijn van personeel zal een salaris regelement worden
gemaakt met als richtlijn CAO Welzijn & Maatschappelijk Dienstverlening actueel beleid.

8.2 Beloningsbeleid Raad van Toezicht
Er zijn geen vergoedingen voor de functionarissen binnen de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:
• De heer D. Dekkers
• Mevrouw S. Beezemer

8.3 Beloningsbeleid medewerkers
Momenteel heeft One for Christ geen medewerkers. In de toekomst zal het beloningsbeleid
van de medewerkers een aantal belangrijke uitgangspunten hebben:
• Beloning moet in lijn liggen met de competentievereisten voor een functie en de
kwaliteitseisen die aan de functie gesteld worden.
• Beloningen zijn (goede doelen) marktconform voor zover de financiële situatie van de
stichting dit passend acht in relatie tot de organisatiedoelen.
• Salarisontwikkeling moet afgestemd blijven op ontwikkelingen binnen de goede doelen
markt- en bedrijfseconomische overwegingen.
• Wij zoeken medewerkers die passie hebben voor het doel van de stichting naast een reële
vergoeding voor de werkzaamheden die verricht worden.

8.4 Vrijwilligersvergoeding
In de overeenkomsten van One for Christ worden de richtlijnen van de belastingdienst
gevolgd.
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