
Alle ANBI gegevens 

Alle ANBI gegevens op een rij:  

Onze stichting is erkend als ANBI 

1 naam: 

Stichting Leerlingen tussen de Volken 

2 RSIN nummer: 

851621739 

3 Contactgegevens: 

Kerkweg 20-C, 3214 VD Zuidland 

Telefoon 06-53694828 of via huublems81@gmail.com 

 

4 Ons bestuur: 

Jhr. Ph. Quarles van Ufford (voorzitter) aftredend 
C.L. Maas (lid) aftredend 
H. Lems (secretaris/penningmeester) 
 
 
 
 
5 Ons beleidsplan: 

 
 

BELEIDSPLAN 2016 – 2020 STICHTING LEERLINGEN TUSSEN DE VOLKEN 

De stichting 

Stichting Leerlingen tussen de Volken is opgericht op 24 april 2012. 

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

Fabrieken voor Rijnmond onder nummer 55240453.  

De vigerende statuten zijn die welke bij de akte van oprichting van 24 april 2012 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 8516.21.739. Het is bij de inschrijving van de 

stichting bij de Kamer van Koophandel toegekend. 

De stichting is per brief van 10 juli 2012 door de Belastingdienst Ondernemingen  

‘s-Hertogenbosch 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). 

Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN)  van de stichting is 

851621739. 

 



Grondslag en doelstelling 

De stichting heeft tot doel het bevorderen van missionaire reflectie, ontmoeting en verbinding en het 

vormen van een forum daarvoor. Het bouwt daarmee voort op de reflectie die door een aantal 

initiatiefnemers sinds 2007 over dit thema is gevoerd en wat in 2010 geleid heeft tot de presentatie 

van het boek ‘Als uw leerlingen tussen de volken. Op zoek naar de missionaire roeping van de 

Protestantse Kerk in Nederland anno 2010. Na het verschijnen van dit boek heeft de kring van 

geïnteresseerden in de thematiek zich uitgebreid en heeft deze zowel op de missionaire roeping 

binnen Nederland als daarbuiten betrekking en is het karakter geëvolueerd tot een interkerkelijk forum. 

Om dit proces van reflectie verder te faciliteren is tot de vorming van de stichting overgegaan. 

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: 

a. Het entameren van Bijbelstudie op dit terrein; 

b. Het instellen van adviesraden, waaronder een theologische adviesraad; 

c. Het onderhouden van een thematische website; 

d. Het organiseren van bijeenkomsten, seminars, conferenties, debatten en dergelijke; 

e. Het bevorderen van publicaties op dit gebied; 

f. Het bijeenbrengen van financiële middelen met het oog op haar activiteiten. 

 

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. 

Het bestuur laat zich bijstaan door een kernwerkgroep die – onder leiding van en aangestuurd door 

het bestuur – als denktank voor het beleid en de vormgeving van haar activiteiten dient. 

De uitvoering van activiteiten wordt waar mogelijk toevertrouwd aan in te stellen themagroepen zoals: 

+ Bijbelstudie/theologische adviesraad 

+ Missionair in eigen land en migrantenkerken 

+ Missionair over de grens en partnerverhoudingen 

+ Nieuws, agenda, boeken en blog 

 

Prioritering 

Voorkeur wordt gegeven aan projecten op het snijvlak van kerk en samenleving, daar waar met de 

steun het verschil kan worden gemaakt. 

 

Samenwerking 

De stichting beoogd aanvullend bezig te zijn op het terrein van haar doelstelling. Zij werkt daartoe 

samen met strategische partners. Daartoe behoren in ieder geval de Breukelman-Miskotte Stichting, 

de Thomas-Academie, de Nederlandse Zendingsraad en SKIN. Waar mogelijk zal het aantal 

strategische samenwerkingspartners gedurende de beleidsperiode worden uitgebreid. 

 

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 en werk 

kapitaal. Naarmate de tijd verstrijkt zal de stichting gedragen moeten worden door giften van 

stichtingen & verenigingen, kerken en kerkelijke organisaties en particuliere donateurs.  

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 15 mei 2016. 

6 Het beloningsbeleid:  

Het bestuur werkt onbezoldigd. Noodzakelijk te maken kosten worden 

vergoed.  

 

7 De doelstelling: 

Statuten: Doel 

De stichting heeft tot doel het bevorderen van missionaire reflectie, ontmoeting en verbinding en het 

vormen van een forum daarvoor. 

 

8 verslag uitgeoefende activiteiten: 
In het verslagjaar waren de voorzitter en de secretaris aftredend. In de vacatures moet nog worden 

voorzien. 

De activiteiten bestonden in het zoeken naar alternatieven om de doelstelling te bereiken en het 

faciliteren van bevriende ANBI’s. Deze werden gevonden in het ondersteunen van relevante 

activiteiten ter stimulering van de reflectie op  missionair, theologisch en internationaal kerkzijn.  

De stichting beperkt haar activiteiten nu nadrukkelijk tot het aantrekken van fondsen en donaties 

teneinde deze binnen het kader van de doelstelling te besteden aan vernieuwende inspirerende 

initiatieven in het kader van zending en evangelisatie in of vanuit Nederland. 

In het verslagjaar werden van verschillende fondsen gelden ontvangen in het bijzonder van de 

stichting steun Partners en Projecten ZWO (ANBI). Het betrof o.a. het project archieven en 

boeken/tijdschriften, foto’s en films van de Hervormde zending. Bijdragen voor initiatieven betroffen 

o.a. een publicatie van catechese materiaal voor de Syrisch Orthodoxe Kerk in Nederland, 

pensioenvoorziening Griekse Evangelische Kerk, de Nationale Synode 1619-2019, de Protestantse 

Gemeente Perki, een week meditatieboekje ‘Niet te geloven’, deelname 1 persoon aan een 

postdoctorale cursus voor migrantenleiders en voorgangers aan de VU, en de uitgave Vreemden 

worden vrienden over de Evangelisch Christelijke Kerk in Papua. 

In het kader van het archiefproject werden uitgaven voor opslag, bewerking en archiefvernietiging 

gedaan. Verder kwamen de projecten digitalisering van beeldmateriaal (exoten) en geluidsfragmenten 

tot uitvoering. 

Voor de PG Perki werden fondsen geworven en voor Het project ‘Molukse Kerk in de Polder’ van st 

Zendingserfgoed werden afrondingskosten in depot genomen.  

 



9 financiële verantwoording:  

De stichting is een fondsenwervende instelling en publiceert in dat kader naast haar staat 

van baten en lasten ook haar verkorte balans.   

 

 

Staat van Baten en Lasten 2019 (x € 1) 

Baten  

Opbrengsten fondsen 85.439 

Opbrengsten particulieren  

Bijzondere baten 2.184 

Totaal 87.623 

 

Lasten  

Website 212 

Subsidies 82.381 

Overige lasten  66 

Totaal 82.559 

 

Bestemmingsfondsen -16.106 

Depots 61.000 

Algemene reserve -39.829 

Totaal exploitatiesaldo 5.064 

 

 

Balans per 31 december 2018 

Activa  

Vorderingen 0 



Lopende rekening 117.869 

Spaarrekening 0 

Totaal 117.869 

 

Passiva  

Werkkapitaal 27.727 

Bestemmingsfondsen 29.142 

Schulden kort 61.000 

Totaal 117.869 

 


