
Hoofdlijnen beleidsplan Completer is Beter 2020 
 
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 januari 2020 
1. Website: met informatie over de gezondheidsprincipes: De website completerisbeter.nl 

is sinds 2014 online en is voor iedereen toegankelijk. Men kan daar een beeld krijgen van 
de compleetheid van Gods boodschap en lezen over vele facetten van een gezond leven. 
Ook staan de activiteiten van de stichting in de agenda die mogelijk interessant zijn voor 
de websitebezoeker. 

2. Social media: Naast de website maakt de stichting ook actief gebruik van Facebook voor 
het aankondigen van de activiteiten en delen van informatie.  

3. Publicaties: De Brochure Neem alles in 8 wordt uitgegeven en verkocht. Daarnaast zijn 
we bezig met de voorbereidingen van het publiceren van een kookboek en natuurlijke 
remedies brochures. 

4. Workshops: 
a. Serie over natuurlijke remedies: Door middel van een vierdelige workshop leren 

deelnemers praktische vaardigheden aan om andere mensen op het gebied van 
compleet welzijn te kunnen helpen (medisch zendingswerk). 

b. Kookworkshops 
c. Andere workshops: natuurlijke verzorging, tuinieren (uitbesteed)  

5. Massagetraining: Er heeft een introductie- en vervolgtraining plaatsgevonden, om 
mensen praktische vaardigheden aan te leren voor het medisch zendingswerk, en dient 
tevens als aanloop naar een uitgebreidere training. 

6. Verzorgen van nazorgprogramma en ondersteuning bij Health Expo: Completer is Beter 
heeft als stichting ondersteuning gegeven bij een Health expo en zorg gedragen voor een 
nazorg programma. 

 

Planning voor het jaar 2020 
De stichting heeft sinds de oprichting (juni 2018) 1,5 jaar achter de rug en is nog 
steeds in haar beginnende fase. De focus van dit jaar ligt dan ook nog steeds op het 
ontwikkelen van de organisatie, het ontwikkelen van educatieprogramma’s en 
materiaal, en het verwerven van naamsbekendheid. Hieronder worden deze in het kort 
beschreven. 



 

Zakelijke en organisatorische ontwikkeling 

a. Financiële administratie werkbaar houden/maken. 
b. Bronnen van inkomsten plannen en realiseren. 
c. Privacybeleid opstellen i.v.m. AVG privacywetgeving: 
d. Een geschikte locatie zoeken voor onze trainingsactiviteiten. 
e. Protocol opstellen voor haar beleid op het aannemen van projecten. 
 

Ontwikkelen van materiaal voor educatie 
a. Losse publicaties 

a. Publiceren kookboek 
b. Vertalen boekje Laws of life 
c. Brochures over natuurlijke remedies ontwikkelen en publiceren 

b. Bestaand lesmateriaal optimaliseren en nieuw lesmateriaal ontwikkelen voor workshops.  
c. Handleiding Health expo’s opstellen. 
 

Naamsbekendheid 

De Stichting en haar diensten bekend maken door middel van: 
a. Activiteiten/diensten uitvoeren: (kook)workshops, massagetraining, Health Expo, LIGHT 

Training. Hierbij wil zij ook vrijwilligers inzetten. 
b. Aanwezig zijn bij: 

a. ASI Europe/GYC conferentie, augustus 2020 Polen 
b. Open Dag ZDA kerk. 

c. Beeldmateriaal creëren met als doel naamsbekendheid te bevorderen. 
d. De website en facebook gebruiken voor aankondiging van activiteiten en verspreiding 

van artikelen en informatie over gezondheid en het evangelie. 
e. Naamsbekendheid bij de ZDA kerk/Nederlandse Unie realiseren 
f. Nieuwsbrief 2x per jaar verspreiden in februari en augustus 2020. 
 

Geplande activiteiten 

a. Workshopserie in Zwolle februari en maart 2020. 
b. kookworkshops bij ZDA churchplant Refugio februari en maart 2020 
c. kookworkshop bij ZDA gemeente Zoetermeer in juni 2020 
 
 

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. 
 


