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A. Algemene gegevens  

 
Naam ANBI:  

 
Stichting Zending Hersteld Hervormde Kerk 

Telefoonnummer 
(facultatief):  

0318 – 50 55 41  

RSIN/Fiscaal 
nummer:  

818135700 

KvK-nummer: 30227391 

E-mail:  info@zhhk.nl  

Adres:  Vendelier 51 D  

Postcode:  3905 PC  

Plaats:  Veenendaal 
 
B. Samenstelling bestuur. 

 
De leden van de Commissie zending van de Hersteld Hervormde Kerk vormen het bestuur van 
de stichting. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste zeven of anders negen leden, 
allen belijdend lid van de Hersteld Hervormde Kerk. 
  
- ds. W.M. Mulder (voorzitter) 
- ds. B.D. Bouman 
- B. Kloosterman (penningmeester) 
- B. Visser (secretaris) 
- W. van Welzen 
- J.A. Karels 
- F.A. van der Graaf 
 
C. Doelstelling/visie. 

De stichting heeft ten doel het onder verantwoordelijkheid van de generale synode van de 
Hersteld Hervormde Kerken in overeenstemming met de grondslag (Artikel 2 van de statuten) 
beoefenen en ondersteunen van zendingsactiviteiten. 

D. Beleidsplan. 

Deze commissie is, onder verantwoordelijkheid aan de generale synode en in haar naam, 
- belast met de leiding van het zendingswerk van de kerk en daarbij in het bijzonder ook met de 

leiding, voor zover deze op de weg ligt van de kerk , van het zendingswerk daarbuiten; 
- de verzorging - in samenwerking met andere daarvoor aangewezen organen en instellingen - 

van de vertaling en verspreiding van de Bijbel en van kerkelijke geschriften in de talen van de 
volken, onder welke de zending arbeidt; 

- het leggen van bijzondere banden tussen bepaalde geledingen van de kerk en delen van het 
zendingswerk buiten Nederland of uit dat zendingswerk voortgekomen kerken;  

- het bewustmaken van de gemeenten van haar zendingsroeping;  
- het verruimen in de gemeenten van het inzicht in de zendingsvragen;  
- het zoeken en opleiden van hen, die in de arbeid van de zending werkzaam zullen zijn;  
- het samen met andere organen, in binnen- en buitenland op het gebied van de zending 

werkzaam zijn. 
 



 E. Beloningsbeleid. 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

F. Verslag Activiteiten. 

In het afgelopen verslagjaar zijn de activiteiten uitgevoerd conform de doelstelling en het 
beleidsplan van de stichting. Het stichtingsbestuur heeft hiervan, in overeenstemming met de 
kerkordelijke bepalingen, verslag gedaan aan de diverse kerkelijke organen.   

In het afgelopen jaar werden de zendingsactiviteiten in Malawi en Suriname voortgezet. Hier werd 
uitvoering aan gegeven door middel van uitzending van zendingswerkers naar genoemde landen, 
en door financiële ondersteuning van de partner-kerken en -organisaties. 

G. Voorgenomen bestedingen. 

De begroting is opgesteld om inzicht te krijgen in de benodigde financiële middelen ter 
bekostiging van de aangegane en nog aan te gane verplichtingen. Wij stellen uitdrukkelijk dat 
financiën geen doel op zich zijn, maar één van de middelen om de doelstelling van de Zending 
van de HHK te verwezenlijken. Zonder financiële middelen zal dat niet kunnen. Het gaat hierbij 
om een begroting, een inschatting. De werkelijke cijfers zullen dan ook zeker af gaan wijken, 
echter de begrote bedragen inzake ‘Kosten’ en ‘Besteding aan doelstelling’ geven het maximum 
weer. 
 
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.  

De baten van de stichting bestaan uit de jaarlijkse bijdrage van het Fonds Zending. Deze bijdrage 
is gelijk aan de begrote bestedingen aan de doelstelling. Het Fonds Zending verkrijgt haar baten 
uit Collecten, Giften, Zendingsbussen, Diverse acties en Rente in relatie tot de Commissie 
Zending. 
 

     Werkelijk  Begroting  Werkelijk 

     2021  2021  2020 

     €  €  € 

BATEN         
Bijdragen    620.311  885.228  598.961 

Overige Bijdragen  
               

-   
               

-   - 

Totaal der baten    620.311  885.228  598.961 

          
LASTEN         

          
Bijdragen projecten    320.551  350.331  271.727 
Personeelskosten    227.117  425.397  274.329 
Overige lasten    72.643  109.500  52.905 

Totaal der lasten    620.311  885.228  598.961 

Resultaat    0  0  0 
 
 

 

 



BALANS 

ACTIVA 31 december 2021 31 december 2020 

 € € 

Vaste activa 0 0 

Vlottende activa 0 0 

Liquide middelen 0 0 

 0 0 

 
PASSIVA 31 december 2021 31 december 2020 

 € € 

Eigen vermogen 0 0 

Vreemd vermogen 0 0 

Kortlopende schulden 0 0 

 0 0 

 

  


