
Alle ANBI gegevens 

Alle ANBI gegevens op een rij:  

Onze stichting is erkend als 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) 
R.M.R. Denekamp (lid) 

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 derde jaarverslag van de stichting en het betreft het volledige boekjaar 2017.  

Ook in het verslagjaar vonden enkele fondsen de weg naar de stichting. In totaal ging het 

daarbij om vier fondsen, waarvan een het karakter van een endowmentfund heeft.   

In 2017 betrof het de volgende fondsen: Fonds Mr. Albert van Adelsbergen (jongerenzorg 

Nederland) Lyndensche Fonds (extra projecten wereldwijd), Pensioenfonds Uburu 

(aanvullende pensioenvoorziening Presbyterian Joint Hospital Uburu, Nigeria) en Brantsen 

Stichting (Zendingsprojecten bij voorkeur Egypte en Indonesië).  

Het projectenfonds wat een overwegend fondsen wervend karakter heeft kwam in het 

verslagjaar goed op gang. De bestaande projecten Leerlingen Practica Cambodja en 

Presbyterian Joint Hospital Nigeria wisten donateurs aan zich te binden. Daarnaast waren er 

een aantal andere projectenfondsen die eveneens bijdragen genereerden en bestemmingen 

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

Ministry), diverse projectenfonds (steun projecten wereldwijd), Project medische hulp en 

onderwijs Uburu en Project medisch werk en onderwijs Papoea. 

Het bestuur kwam driemaal in vergadering bijeen. Er waren geen wijzigingen in de 

samenstelling van het bestuur. Naast jaarstukken stond vooral de verdere ontwikkeling van de 
website als medium voor communicatie met (potentiële) donateurs en middel tot 

verantwoording centraal.  

De lage rente en de samenstelling van de portefeuille resulteerden in een positief resultaat. 

Besloten werd om de beide endowmentfund componenten van fonds pensioenfonds Uburu en 

van fonds Mr. Albert van Adelsbergen in een apart daarop afgestemde beleggingsportefeuille 

onder te brengen waarvan de opbrengst onder aftrek van 10% vergoeding aan de stichting 

geheel aan deze beide fondsen ten goede komt. Voor de overige bestemmingsfondsen geldt 

dat zo mogelijk 1% over het saldo aan rentevergoeding wordt gegeven terwijl het meerdere 



ten gunste van het exploitatiesaldo van de stichting komt. Dit leidde in het verslagjaar tot een 

positieve uitkomst van € 2.680 wat de algemene reserve op een, nog altijd laag, €  3.116 

bracht. 

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

9 financiële verantwoording:  

 

Staat van Baten en Lasten 2017 (x € 1) 

Baten  

Ontvangen van fondsen 874.637 

Ontvangen van particulieren 92.995 

Financiële baten 19.445 

Diverse baten 0 

Totaal 987.077 

 

Lasten  

Uitkeringen t.l.v. fondsen 38.213 

Uitkeringen Projectenfonds 77.412 

Kosten financieel beheer 2.119 

Diverse kosten 1.526 

Totaal 119.270 

 

Totaal exploitatiesaldo 867.807 

 

Verdeling resultaat  

Bestemmingsfondsen 848.044 

Projectenfonds 17.083 

Exploitatie Algemene reserve 2.680 

Totaal 867.807 



 

 

 

Balans per 31/12/2017 

 

Activa  

Effecten 852.818 

Vorderingen 1.227 

Liquide middelen 557.785 

Totaal 1.411.830 

 

Passiva  

Stichtingskapitaal 1 

Algemene werkreserve 3.116 

Bestemmingsfondsen 1.366.271 

Projectfondsen 41.474 

Kortlopende schulden 968 

Totaal 1.411.830 

 

 


