
Hoofdlijnen beleidsplan Completer is Beter 
 

Geschiedenis en missie 

Op 11 juni 2018 is de stichting Completer is Beter officieel opgericht. 

Wij, van Stichting Completer is Beter, geloven in een God die voor ons zorgt en onze 

gezondheid en ons geluk voor ogen heeft. Onze missie is mensen in contact te brengen met 

een betere kwaliteit van leven die te vinden is in lichamelijk, verstandelijk en geestelijk 

welzijn die de Bijbel ons aanbiedt.  

 

Doelstelling 

De stichting stelt zich ten doel om mensen in de Nederlandse samenleving en leden van het 

Zevendedags-adventisten kerkgenootschap, educatie aan te bieden op het gebied van een 

completere aanpak van gezondheid (lichamelijk, mentaal en geestelijk) gebaseerd op 

Bijbelse principes van genezing, herstel en het voorkomen van ziekte. 

De stichting tracht haar doel te bereiken door het verschaffen van informatie, het aanbieden 

van educatieve activiteiten, persoonlijke begeleiding, producten en advisering. 

 

Stand van zaken 

Website: de website geeft informatie over de gezondheidsprincipes.  

Publicaties: de brochure ‘Neem alles in 8’ is uitgegeven en wordt verkocht. Literatuur voor 

bij de workshops is ontwikkeld. 

Workshopseries: twee series zijn ontwikkeld en worden op verschillende locaties gegeven. 

Massagetraining: een introductietraining is gegeven. 

 

Planning 

Door de recentelijke oprichting van de stichting, ligt de focus van het komende jaar op het 

ontwikkelen van de organisatie, educatieprogramma’s en -materiaal en naamsbekendheid 

verwerven. 

Voor 2019 zijn twee workshopseries, een massagetraining en een gezondheidsseminar 

gepland. Verder wil de stichting een kookboek en de gemaakte literatuur voor de workshops 

gaan uitgeven. De stichting wil dit jaar een extern programma voor de financiële 

administratie gaan gebruiken, bronnen van inkomsten plannen en realiseren, een 

privacybeleid opstellen i.v.m. AVG privacywet, en een geschikte locatie zoeken voor onze 

trainingsactiviteiten. 

 

Algemene informatie 

De stichting heeft geen winstoogmerk. Het vermogen van de stichting wordt voornamelijk 

gevormd door giften en donaties. Ook worden inkomsten verkregen uit de verkoop van 

producten en literatuur. De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun 

werkzaamheden. Naast het bestuur ondersteunen vrijwilligers de activiteiten van de 

stichting. 


