
Alle ANBI gegevens 

Alle ANBI gegevens op een rij:  

Onze stichting is erkend als culturele ANBI wat extra fiscale voordelen voor 

u als begunstiger oplevert!  

1 naam: 

Stichting Steun Partners en Projecten van Zending, Werelddiaconaat en 

Ontwikkelingssamenwerking. 

2 RSIN nummer: 

854683033 

3 Contactgegevens: 

Kerkweg 20-C, 3214 VD Zuidland 

Telefoon 0181-451074. 

4 Ons bestuur: 

H. (Huub) Lems (voorzitter)  

N.H. (Ninette) van Dam- Van Loon (secretaris) 

A.F. (Ton) Thijssen (penningmeester) 

5 Ons beleidsplan: 

Beleidsplan 2015 – 2018 

De stichting Steun ZWO is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI – 

Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat maakt giften van particulieren en bedrijven 

fiscaal aftrekbaar. Het beleidsplan waarover de stichting beschikt is voor ieder in te 

zien (lees hier het Beleidsplan). 

BELEIDSPLAN 2015 – 2018 STICHTING STEUN PARTNERS EN PROJECTEN 

VAN ZENDING, WERELDDIACONAAT EN 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (ST. STEUN PP ZWO) 

De stichting Steun Partners en Projecten van Zending, Werelddiaconaat en 

Ontwikkelingssamenwerking  is opgericht op 23 december 2014. 

Zij is gevestigd te Zuidland en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 

van Koophandel en Fabrieken voor Rijnmond onder nummer 62143603. 

De vigerende statuten zijn die welke bij de akte van opricht ing van 23 december 

2014 voor mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden zijn verleden.  

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN), dat 



sinds 2010 het fiscaalnummer heeft vervangen,  van de stichting is 854683033. Het 

is bij de inschrijving van de stichting bij de Kamer van Koophandel toegekend.  

De stichting is per brief van 2 februari 2015  door de Belastingdienst 

Ondernemingen ‘s-Hertogenbosch met terugwerkende kracht vanaf haar oprichting 

aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Stichting, een instelling zoals bedoeld in 

artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956 (de zogeheten rangschikking).  

Grondslag en doelstelling 

De stichting heeft tot doel het werven, beheren en besteden van fondsen ten 

behoeve van partners en projecten op het terrein van zending, (wereld)diaconaat en 

ontwikkelingssamenwerking in binnen en buitenland. Zij tracht dit doel te 

verwezenlijken door o.a.: (a) het werven van fondsen ten behoeve van partners en 

projecten bij o.a. particulieren, kerken en kerkelijke gemeenschappen, 

fondsenwervende en vermogensfondsen; (b) het tijdelijk, of in het geval van 

endowment fondsen, langdurig beheren van fondsen ten behoeve van partners en 

projecten en het besteden van de vruchten daarvan; (c) het besteden van fondsen 

aan partners en projecten; (d) het leggen en onderhouden van contacten met 

partners en projecten en (e) het leggen en onderhouden van contacten met 

particulieren, kerken en kerkelijke gemeenschappen, fondsenwervende en 

vermogensfondsen op het terrein van de doelstelling. 

Bestuur en administratie 

De stichting werkt met een bestuur dat verantwoordelijk is voor alle te nemen 

besluiten. Het is tegelijk een uitvoerend vrijwilligersbestuur dat al die taken 

verricht of laat verrichten teneinde vorm te geven aan de doelste lling van de 

stichting. 

Prioritering 

De stichting start met initieel kapitaal bestaande uit een endowment fonds ten 

behoeve van weduwen en wezen van de protestantse kerk van West Indonesië te 

Surabaya en enkele geoormerkte fondsen. Daarnaast is er een bepe rkt bedrag ter 

vrije besteding. Naast het beheren van deze fondsen zal de stichting haar 

mogelijkheden bekend maken aan daartoe geëigende kerkelijke, fondsenwervende 

en vermogensfondsen met doelstellingen op het werkterrein van de stichting. Dit 

met het oog op het eventueel overdragen van (deel)taken aan de stichting. Indien 

daarbij fondsenwervende activiteiten worden overgedragen zal de stichting dit 

tevens tot haar werkterrein gaan rekenen.  

Middelen 

De financiële middelen die de stichting nodig heeft voor het vormgeven van haar 

werk ten behoeve van de doelstelling verkrijgt de stichting van andere ANBI 

instellingen voor wat betreft initieel kapitaal. Daarnaast zullen de contacten met 



andere stichtingen tot uitbreiding van het werk en de daarbij behorende middelen 

kunnen leiden. Dit is zeker ook het geval indien fondsenwervende activiteiten 

daarbij worden overgedragen. Op dat moment wordt ook bezien of een eigen 

website of presentie op social media een meerwaarde voor het werk van de stichting 

zullen opleveren.  

6 Het beloningsbeleid:  

De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers. Het bestuur ontvangen geen bezold iging. 

Noodzakelijk te maken kosten worden vergoed. 

7 De doelstelling: 

Statuten: Doel 

Artikel 2 

De stichting heeft tot doel het werven, beheren en besteden van fondsen ten behoeve van 

partners en projecten op het terrein van zending, (wereld)diaconaat en 

ontwikkelingssamenwerking in binnen en buitenland. 

 

8 verslag uitgeoefende activiteiten: 
 

Dit is het tweede jaarverslag van de stichting over het volledige boekjaar 2016. Nadat bij 

aanvang in 2014 en vervolgens in 2015 diverse fondsen aan het beheer van de stichting 

werden toevertrouwd was dit ook in het verslagjaar het geval. In totaal ging het daarbij om zes 

fondsen. Van enkele moet worden afgewacht of dit eenmalig was of dat dit structureel of 

jaarlijks het geval zal zijn. In 2016 betrof het de volgende fondsen: Fonds vrouwen Papoea 

(bevordering welzijn en ontwikkeling van vrouwen in Papoea), Lyndensche Fonds (extra 

projecten wereldwijd), Pensioenfonds Uburu (aanvullende pensioenvoorziening Presbyterian 

Joint Hospital Uburu, Nigeria), Fonds Jurrewitz (diverse projecten wereldwijd), Brantsen 

Stichting (Zendingsprojecten bij voorkeur Egypte en Indonesië) en Everdina Stichting(extra 

zendingsprojecten wereldwijd). Het projectenfonds wat een overwegend fondsen wervend 

karakter heeft kwam in het verslagjaar goed op gang. De bestaande projecten Leerlingen 

Practica Cambodja en Waterproject Nigeria wisten donateurs aan zich te binden. Daarnaast 

waren er een aantal andere projectenfondsen die eveneens bijdragen genereerden en 

bestemmingen vonden. Deze waren: Project Zuid Afrika (Petra Institute for Children's 

Ministry), diverse projectenfonds (steun projecten wereldwijd), Ontwikkelingsprojecten 
Indonesië, Project Nicaragua (jongerenvakschool), Project Elebua (ontwikkeling Nigeria), 

Project Uzodinma (onderwijs) en Medisch werk en onderwijs Papoea.Het bestuur kwam vier 

maal in vergadering bijeen. In het verslagjaar kwam de heer Denekamp het bestuur 

versterken. Naast jaarstukken stond vooral de ontwikkeling van de website als medium voor 

communicatie met (potentiële) donateurs en middel tot verantwoording centraal. Hierin 

werden na overleg met de webbeheerder stappen gezet. De lage rente en de samenstelling van 

de portefeuille resulteerden in een negatief resultaat. Omdat besloten is, voor zo ver mogelijk, 

de fondsen minimaal 1% rente toe te delen betekende dit een forse negatieve uitkomst ten 

laste van de algemene reserve die daardoor tot bijna nihil slonk. Het beleid op dit punt behoeft 

daarom doordenking. 



In dankbaarheid ziet het bestuur terug op een goede verdere groei van de stichting.  

H. Lems – voorzitter/ N.H. ten Dam-van Loon – secretaris 

9 financiële verantwoording:  

 

Staat van Baten en Lasten 2016 (x € 1) 

Baten  

Ontvangen van fondsen 330.084 

Ontvangen van particulieren 61.305 

Financiële baten -719 

Diverse baten 0 

Totaal 390.669 

 

Lasten  

Uitkeringen t.l.v. fondsen 115.370 

Uitkeringen Projectenfonds 40.948 

Kosten financieel beheer 442 

Diverse kosten 2.781 

Totaal 231.128 

 

Totaal exploitatiesaldo 179.250 

 

Verdeling resultaat  

Bestemmingsfondsen 219.845 

Projectenfonds 20.356 

Exploitatie Algemene reserve -9.073 

Totaal 231.128 

 



 

 

Balans per 31/12/2016 

 

Activa  

Effecten 119.851 

Vorderingen 278 

Liquide middelen 423.895 

Totaal 544.024 

 

Passiva  

Stichtingskapitaal 1 

Algemene werkreserve 436 

Bestemmingsfondsen 518.227 

Projectfondsen 24.391 

Kortlopende schulden 968 

Totaal 544.024 

 

 


