
 

Jaarrekening 2020 Stichting Destined to Reign 
 
KvK  : 65232933 
RSIN  : 8560.30.958 
Adres  : Molenweg 59, 6225 NB Maastricht 
Email  : info@destinedtoreign.nl 
Website : www.destinedtoreign.nl  
 
Doelstelling  
 
Het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus en mensen van alle leeftijden en 
generaties inspireren, motiveren en activeren om in hun goddelijke bestemming te 
wandelen, alsmede zich in te zetten voor mensen in nood.  
 
Bestuurssamenstelling 
 
• Jaap Feddes (voorzitter) 
• Lineke Blijdorp (secretaris) 
• Delphine Gauvain-Trescazes (algemeen bestuurslid) 
 
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. De stichting heeft geen winstoogmerk en 
beoogt het algemeen nut (ANBI geregistreerd) 
 
Activiteitenverslag 2020 
 
Ondanks de COVID beperkingen hebben we in 2020 de volgende activiteiten kunnen doen: 
 
Conferenties:  
• Vrouwenconferentie ‘Empowered Voices’ – online (NL) 
• Vrouwenconferentie ‘Royal Daughters’ – Lahore, Pakistan 
• Conferentie voor Leiders – Lahore, Pakistan 
 
Trainingen: 
• Gods stem verstaan (Sliedrecht) 
• There is More – Gods stem verstaan (Rotterdam) 
• Kingdom Life College Herstel weekend 
• Bewegen in de gaven van de Heilige Geest (Zutphen) 
 
Spreekbeurten (28) 
• Vrij Zijn Bijbelschool en Trainingschool (4x) 
• Kingdom Life College (5x) 
• Foundation4ife (2x) 
• Royal Mission – school voor leiders (1x) 
• Gemeentes (16x) 
 
 



 

Media: 
• start Destined to Reign Youtube kanaal 
• Destined to Reign – online  (3x)  
• EO Metterdaad  

o TV interview en opnames tbv Pakistan documentaire 
o Presenatatie en vloggen missireis Pakistan 

• Interview USA Beautiful Powerful Women 
 
Missiereis 
• Lahore, Pakistan (10 dagen, nov/dec); gedurende deze missiereis hebben we relaties 

gebouwd, projecten bezocht, conferenties gehouden en onderwijs gegeven. Naar 
aanleiding van deze reis zijn we een campagne gestart om geld in te zamelen voor het 
opzetten van naaischolen, waardoor vrouwen een eigen bedrijfje kunnen starten en zo 
uit de armoede kunnen komen. 

 
We kijken terug op een zegenrijk jaar, waarin we veel mensen hebben mogen inspireren, 
motiveren en activeren om Gods koninkrijk zichtbaar te maken in de wereld om hun heen. 
 
We zijn alle partners en donateurs dankbaar voor hun bijdrage om dit mogelijk te maken! 
 
 
Financiële verantwoording 2020 
 

 


