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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)
- W. de Kloe (secretaris)
- W. van Rhee
- P. Vogelaar
- F.A. van der Graaf
- B. Visser

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 een 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.
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