
FAQ 

Hoe kan ik een gift geven?  

Geweldig dat u de strijd tegen onrecht financieel wilt steunen! Dit kan op twee manieren:  

1. Door u aan te melden als Freedom Partner via https://www.ijmnl.org/freedom-partner. 

Uw gift zal dan worden geïncasseerd door Buckaroo met IBAN 

NL28DEUT0265186439 

2. Door zelf een bedrag over te maken op ons IBAN NL 37 INGB 0004 9613 89 

Hoe kan ik een wijziging in mijn gegevens doorgeven?  

Een adreswijziging: Dat kan via dit formulier. 

Een wijziging in bankgegevens: Dat kan via dit formulier. 

Een ander e-mailadres: Dat kan via dit formulier. 

Ik wil geen post/telefoontjes/e-mails ontvangen. Hoe meld ik me af?  

Geen post meer ontvangen: Dat kan via dit formulier. 

Geen telefoon meer ontvangen: Dat kan via dit formulier. 

Geen e-mail meer ontvangen: Dat kan via dit formulier. 

 

Hoe kan ik mijn (maandelijkse) bijdrage aanpassen/stopzetten?  

Uw maandelijkse bijdrage verhogen of verlagen kan via dit formulier.   

Uw bijdrage stopzetten kan via dit formulier.  

 

Hoe kan ik een spreker aanvragen?  

Via dit webformulier kunt u een spreker aanvragen voor uw evenement, kerk, school of 

bedrijf.  

 

Kan ik mijn gift vastleggen met een periodieke overeenkomst?  

Heel fijn als u uw gift voor minimaal 5 jaar wilt vastleggen met een periodieke overeenkomst. 

Hierdoor kunt u in veel gevallen een groter deel van uw gift terugkrijgen van de 

Belastingdienst. Het formulier kunt u hier downloaden; het ingevulde formulier kunt u 

opsturen naar contact@ijmnl.org.  

 

 

Kan ik stagelopen bij IJM?  

De vacatures voor stages vind je op https://www.ijmnl.org/vacatures. Voor internationale 

mogelijkheden kijk op https://www.ijm.org/interns-and-fellows.  

 

https://www.ijmnl.org/freedom-partner
https://www.ijmnl.org/contact/mijn-adres-wijzigen
https://www.ijmnl.org/contact/mijn-bankgegevens-wijzigen
https://www.ijmnl.org/contact/mijn-e-mailadres-wijzigen
https://www.ijmnl.org/contact/geen-post-meer-ontvangen
https://www.ijmnl.org/contact/geen-telefoon-meer-ontvangen
https://www.ijmnl.org/contact/geen-e-mail-meer-ontvangen
https://www.ijmnl.org/contact/mijn-donatie-wijzigen
https://www.ijmnl.org/contact/mijn-donatie-stopzetten
https://www.ijmnl.org/nodig-een-spreker-uit
https://paragonn-cdn3.ams3.digitaloceanspaces.com/ijmnl.org/documents/Periodieke-Schenking/Periodieke-Overeenkomst-IJM.pdf
mailto:contact@ijmnl.org
https://www.ijmnl.org/vacatures
https://www.ijm.org/interns-and-fellows


Wordt mijn gift in zijn geheel gebruikt om slaven te bevrijden?  

Uiteraard voldoen we hierbij aan de eisen die het CBF stelt. Omdat we een relatief jonge en 

snelgroeiende organisatie zijn, wordt een klein deel van de donaties gebruikt om te 

investeren om de groei mogelijk te maken. We willen de bijdrage aan de doelstelling in 2021 

laten groeien naar minimaal 75%.  

Daarnaast besteden we veel aandacht aan lobbyen bij de Nederlandse overheid en 

bewustwording binnen kerken en onderwijsinstellingen.  

Voor meer informatie kunt u ons jaarverslag lezen; https://www.ijmnl.org/documents/IJM-

jaarverslag-NL-2019-2020.pdf. 

 

Vertelt IJM de cliënten over het christelijk geloof?  

Alle IJM-medewerkers wereldwijd worden door hun geloof geïnspireerd om hun werk te 

doen. Hierbij helpen we iedereen die met geweld te maken krijgt, ongeacht hun 

levensovertuiging. Onze diensten zijn nooit afhankelijk van religieuze overtuigingen en onze 

programma’s omvatten geen aspecten van bekering tot het christelijk geloof.  

Onze medewerkers willen Jezus in ons doen en laten laten zien, door gehoor te geven aan 

de Bijbelse opdracht recht te doen aan de armsten en zwaksten. 

 

 

https://www.ijmnl.org/documents/IJM-jaarverslag-NL-2019-2020.pdf
https://www.ijmnl.org/documents/IJM-jaarverslag-NL-2019-2020.pdf

