
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) 
T. Thielen (lid)  

5 Ons beleidsplan: 

BELEIDSPLAN 2019 – 2022 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 oprichting 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 ar tikel 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 ti jdeli jk, 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 doelstelling van de stichting.  

 

Fondsen en projecten 

De stichting kent ter verwezenlijking van haar werk Fondsen en Projecten.  

Fondsen zijn aan de stichting overgedragen vermogens onder de last deze te bestemmen 

voor en te besteden aan een vooraf bepaalde bestemming. Deze bestemmingsfondsen 

kunnen onderscheiden worden in ‘endowmentfondsen’ en overige bestemmingsfondsen. 

‘Endowmentfondsen’ kennen een stamkapitaal dat niet voor uitkeringen beschikbaar is, 

maar dat door beleggingen moet renderen. De zo gegenereerde opbrengst komt 

beschikbaar voor uitkeringen binnen de specifieke bestemming. Bij de overige 

bestemmingsfondsen is in principe het gehele fonds beschikbaar om uitkeringen binnen 

de specifieke bestemming te doen. Bij de aanvang van deze beleidsplanperiode beschikte 



de stichting over 19 fondsen met in totaal ca. € 1,4 miljoen aan 

bestemmingsfondsvermogen. Ongeveer de helft hiervan was ‘endowmentfonds’ vermogen 

van 2 ‘endowmentfondsen’.  

 

Projecten zijn die welke ingesteld zijn om een specifieke activiteit te ondersteunen en 

daarvoor actief fondsen te laten werven doorgaans door (de kring rondom) de indiener of 

aandrager van het project. Dit kan het ondersteunen van het werk van een specifieke 

organisatie zijn, of organisaties actief op een specifiek terrein dan wel op een specifieke 

situatie zoals een (natuur)ramp. Aan het begin van de beleidsplanperiode beheerde de 

stichting 8 van deze projecten en bedroeg het saldo ca. € 30.000 De financiële middelen 

van deze projecten kennen een korte gemiddelde doorlooptijd. Na een periode van 

inzamelen vindt besteding plaats via de organisatie/bestemming waarvoor het geld werd 

ingezameld. Met deze projecten zet de stichting mede het werk voort van de stichting 

ABCD die dit model ontwikkelde en nog lopende projecten aan onze stichting overdroeg.  

 

Middelen 

De stichting zet zich actief in om andere ANBI’s erop te wijzen dat de stichting, indien hun 

activiteiten op het werkterrein van de stichting liggen, hun werk kunnen voortzetten indien 

zij zelf niet (meer) door middel van een eigen stichting hun doelstelling kunnen of wensen 

te realiseren.  

 

De stichting moedigt tevens particulieren en groepen aan indien zij een project op het 

werkterrein van de stichting wensen te ondersteunen, gebruik te maken van de 

mogelijkheid dit project bij de stichting in te dienen/aan te dragen . Na acceptatie door het 

bestuur kan dan geld voor het specifieke project worden geworven en op de rekening van 

de stichting worden overgemaakt.  

 

De stichting wijst particulieren er actief op om van de mogelijkheden van een Fonds op 

Naam, een schenkingsakte, een erfstelling of een legaat een specifiek Fonds met 

bestemming op het terrein van de stichting in te stellen of te ondersteunen.  

 

Bekostiging 



De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers en streeft ernaar de kosten zo laag mogelijk 

te houden. Desalniettemin zijn er kosten voor administratie, website, accountant, 

bankkosten en kosten voor transfers naar binnen- en buitenland. De stichting dekt deze 

kosten door  0,4% per jaar in rekening te brengen bij de beheerde fondsvermogens. Dit 

bli jkt voldoende om de kosten te dekken en transfers van projectgelden niet met 

bankkosten te belasten.  

 

Publiciteit 

De publiciteit van de stichting geschiedt voor een belangrijk deel mondeling door de 

bestuursleden. Voor een ander deel geschiedt dit door de website www.steun -zwo.nl waar 

de Fondsen en Projecten terug te vinden zijn. Hier worden ook de gegevens inzake de 

ANBI regelgeving gepubliceerd. 

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 vierde  jaarverslag van de stichting en het betreft het volledige boekjaar 2018. 

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

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

In 2018 betrof het de volgende fondsen: Fonds ZWO Pprojecten (ZWO wereldwijd/eigen 

land), Fonds Enny Kenangalem (medisch werk/onderwijs Timika) en Fons Brazilië (IER 

projecten).  

Het projectenfonds wat een overwegend fondsen wervend karakter heeft, zette goed door in 

het verslagjaar. De bestaande projecten Onderwijs Cambodja en Medische voorzieningen 

Nigeria, Project Zuid Afrika, diverse projectenfonds wereldwijd en Medisch werk en 

onderwijs Papoea, bleven nieuwe donaties genereren. Er kwamen twee projecten bij: Medisch 

werk en onderwijs Uburu en wederopbouw Palu (hulp aan kerken na de aardbeving/tsunami 

in Palu op Sulawesi). 



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

samenstelling van het bestuur. Naast jaarstukken stond vooral de verdere ontwikkeling van de 

website centraal. Tevens werd aandacht besteed aan het privacybeleid in het kader van de 

AVG.  

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

Het  negatieve sentiment veroorzaakt door Brexit en de handelsoorlog VS/China resulteerde 

in een koersverlies van -/- 9%. Het directe rendement in de vorm van dividenden en rente was 

2,2% positief. Per saldo derhalve een negatief rendement van -/- 6,8%. 

Ten behoeve van de stichting wordt 10% van het gemiddeld te behalen rendement van 4% 

(derhalve 0,4%) in rekening gebracht bij de fondsen, ongeacht hoe hoog of laag het 

daadwerkelijke rendement is. Dit garandeert enerzijds stabiele inkomsten voor de exploitatie 

van de stichting en een voorspelbare kostenpost voor de fondsen.   

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

9 financiële verantwoording:  

 

Staat van Baten en Lasten 2018 (x € 1) 

Baten  

Ontvangen van fondsen 309.566 

Ontvangen van particulieren 36.745 

Financiële baten -57.837 

Diverse baten 0 

Totaal 287.908 

 

Lasten  

Uitkeringen t.l.v. fondsen 169.472 

Uitkeringen Projectenfonds 45.976 

Kosten financieel beheer 2.501 

Diverse kosten 1.482 

Totaal 219.436 

 

Totaal exploitatiesaldo 68.473 



 

Verdeling resultaat  

Bestemmingsfondsen 76.658 

Projectenfonds -9.798 

Exploitatie Algemene reserve 1.613 

Totaal 68.473 

 

 

 

Balans per 31/12/2018 

 

Activa  

Effecten 785.604 

Vorderingen 1.555 

Liquide middelen 703.144 

Totaal 1.490.303 

 

Passiva  

Stichtingskapitaal 1 

Algemene werkreserve 4.729 

Bestemmingsfondsen 1.444.429 

Projectfondsen 30.176 

Kortlopende schulden 10.968 

Totaal 1.490.303 

 

 


