Kosten
De kosten die door stichting Stevan worden gemaakt bestaan uit het ontwerp en drukken
van de posters met de evangelie boodschap. Maar de grootste kosten bestaan uit de huur
voor de lokaties, waar een affiche wordt geplaatst, en de gratis verstrekking van Bijbels. Wij
willen deze gratis verstrekking zo veel mogelijk handhaven, maar hebben wel een kleine
drempel (betaling van verzendkosten) moeten introduceren, zodat niet ongemotiveerd een
Bijbel wordt aangevraagd en vervolgens nooit wordt gelezen.
Afspraken met buitenreclame-exploitanten
De kosten voor landelijke campagenes bij de verschillende buitenreclame-exploitanten zijn
vaak hoog. Daarom proberen wij telkens opnieuw afspraken te maken om gedurende rustige
periodes tegen een zeer sterk gereduceerd tarief de posters te kunnen laten plaatsen.
Beloningsbeleid
In de stichting wordt enkel gewerkt met onbezoldigde vrijwilligers, ook het bestuur bestaat
uit vrijwilligers.
De activiteiten van Stevan bestaan uit:
- het ontwerpen en plaatsen va n affiches voornamelijk op stations en bushaltes
- het brengen van het evangelie via internet
- het telefonisch schriftelijk en per e-mail contact onderhouden met de geïnteresseerden
- het leveren van gratis Bijbelstudiemateriaal, Bijbel of Bijbelgedeeltes.
De werving van gelden gebeurt op de volgende manieren:
- jaarlijks toegezegde donaties
- giften van belangstellenden die het werk financieel willen ondersteunen
- Regelmatig een nieuwsbrief toesturen aan de belangstellenden die het werk financieel
ondersteunen met informatie over de activiteiten die hebben plaatsgevonden
Beheer van binnengekomen gelden
Er wordt gekeken naar het totale saldo van de stichting en aan de hand hiervan worden
contracten afgesloten voor nieuwe acties.
Ondersteuning
Aan alle christenen willen we vragen we of zij het werk wat Stevan doet in hun eigen
gemeente bekend willen maken en er voor willen bidden. Gebed is de belangrijkste basis
voor dit werk.
Daarnaast kan stichting Stevan vanuit diverse kerken, christelijke kringen en persoonlijk
wordt gesteund via giften.
Giften kunnen worden gestort op:
ING 33.24.125
IBAN: NL64 INGB 0003 3241 25
BIC: INGBNL2A
t.n.v. Stichting Stevan
te Alphen a/d Rijn

Bij interesse geven we graag meer informatie over de mogelijkheden en kosten. Neem
gerust contact met ons op.

