
 
 

ANBI-instelling: STICHTING VERNON DAVIS MINISTRIES 

     

Doelstelling:  

Het versterken van gelovigen door middel van onderwijs van het Woord van God en mensen 

bereiken met het evangelie van Jezus Christus, zowel in Nederland als in het buitenland, door middel 

van conferenties, campagnes, het uitgeven van video- en audiomateriaal, brieven, trainingen, alles in 

de ruimste zin. 

 

 

Algemene gegevens: 
Naam ANBI:   STICHTING VERNON DAVIS MINISTRIES  

Ook bekend als:  Voice to the Nations 

Telefoonnummer:  078-6815221 

K.v.K.:    24310675 

RSIN/fiscaal nummer:  809227009 

Internetadres:   www.vernondavisministries.com 

E-mail:    vernondavisministries@hotmail.com 

 

Adres:    Moermond 158 

Postcode:   3334 CP 

Plaats:    Zwijndrecht 

 

Postadres:   Moermond 158 

Postcode:   3334 CP 

Plaats:    Zwijndrecht 

 

 

Verantwoording: 
 

Onze bestuurssamenstelling: 

Voorzitter:  Dhr. V.A. Davis 

Vicevoorzitter:  Mevr. J.H. Davis-Landman 

Secretaris:  Mevr. L.C. Willems-Geense 

Penningmeester:  Dhr. drs. A.C.V. Maria 

Bestuurslid:  Mevr. ing. I.H. Maria-Pocorni 

Bestuurslid:  Dhr. J.I. Willems 

 

 



Ons beleidsplan: 

Het versterken van gelovigen door middel van onderwijs van het Woord van God en mensen 

bereiken met het evangelie van Jezus Christus, zowel in Nederland als in het buitenland. Dit gebeurt 

zowel door directe prediking door middel van conferenties, campagnes en trainingen, als door het 

uitgeven van video- en audiomateriaal, brieven en via radio en internet (YouTube, Facebook).  

 

In Nederland: in ‘Voice to the Nations’ (huis-)samenkomsten en ‘Voice to the Nations’ conferenties 

en seminars; en op uitnodiging van andere kerken en dergelijke, in kerkdiensten, 

evangelisatiecampagnes en seminars. 

 

In het buitenland: door middel van zendingsreizen. De zendingsreizen bestaan uit allerlei 

verschillende soorten samenkomsten, op uitnodiging van en in samenwerking met plaatselijke 

kerken. Van kerkdiensten tot seminars voor leiders, van evangelisatiecampagnes in de sloppenwijken 

tot huissamenkomsten en trainingen in Bijbelscholen. Het doel is de lokale Christenleiders te 

ondersteunen en zoveel mogelijk mensen te bereiken met het evangelie. Ook vanuit Nederland 

verlenen we ondersteuning aan verschillende lokale leiders via sociale media, met name ten behoeve 

van de Voice to the Nations Gemeente in Trinidad. We proberen zoveel mogelijk een team mee te 

nemen op de zendingsreizen, voor training en ervaring.  

 

Het vermogen wordt gevormd door donaties, hetgeen de Stichting door schenking of op enigerlei 

andere wijze verkrijgt. Er wordt niet uit winstoogpunt gedacht. Eventuele vergoedingen voor 

spreekbeurten en dergelijke komen niet als vergoeding bij de sprekers van de Stichting terecht, maar 

gaan naar de Stichting. Het gezamenlijke bestuur is verantwoordelijk voor het beheer en de 

besteding van het vermogen van de Stichting. 

 

 

Ons beloningsbeleid:  

De voorzitter is fulltime in de bediening en er is een parttime medewerker ter ondersteuning van alle 

werkzaamheden. Zij zijn de enigen die een salaris ontvangen. Er worden alleen reiskosten vergoed op 

declaratiebasis. De overige bestuursleden ontvangen geen salaris of vergoedingen. 

 

 

Onze uitgeoefende activiteiten in 2019:  

Het gehele jaar is het evangelie van Jezus Christus verkondigd door prediking en onderwijs vanuit de 

Bijbel, zowel door directe prediking als door verspreiding van video- en audiomateriaal en via radio 

en internet (YouTube, Facebook). Regelmatig zijn er aan de achterban nieuwsbrieven gestuurd met 

onder andere een verslag over de activiteiten. Deze zijn ook op de website te vinden. 

 

In Nederland:  

Wekelijkse activiteiten, ofwel in ‘Voice to the Nations’ (huis-)samenkomsten en ‘Voice to the Nations’ 

conferenties en seminars; ofwel op uitnodiging van andere kerken en dergelijke, in kerkdiensten, 

evangelisatiecampagnes en seminars.  

 

 

 



In het buitenland: 

Door middel van zendingsreizen, op uitnodiging van en in samenwerking met plaatselijke kerken en 

dergelijke. In 2019 zijn er zendingsreizen geweest naar Trinidad en twee keer naar Maleisië. De 

zendingsreizen bestonden uit allerlei verschillende soorten samenkomsten.  

 

 

 

Financiële verantwoording: 

     

 
                        Resultatenrekening 2019  

 

 
         Lasten 

 
             Baten 

 

 
Bedrijfskosten 77.876 Baten 86.680 

     

 
Resultaat 8.804 

  

 
Totaal 86.680  Totaal 86.680 

     

     

  
      Balans 2019 

 

 
              Activa                         Passiva   

 
Inventaris 859    Eigen vermogen(01-01-2019) 105.590 

 
Liquide middelen 115.131    Resultaat  8.804 

   
Eigen vermogen (31-12-2019) 114.394 

   
Kortlopende schulden  1.596 

 
Totaal 115.990 Totaal 115.990 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 


