Alle ANBI gegevens
Alle ANBI gegevens op een rij:
Onze stichting is erkend als ANBI
1 naam:
Stichting Onderstandsfonds Gereja Protestan Maluku (GPM)
2 RSIN nummer:
803964870
3 Contactgegevens:
Kerkweg 20-C, 3214 VD Zuidland
Telefoon 06-53 69 48 28
4 Ons bestuur:

H. Lems (voorzitter)
J. Rutumalessy (secretaris)
A.F. Thijssen (penningmeester)
A.J.S. Werinussa (lid)
R.N. Hukubun (lid)
K. Jansen (lid)

5 Ons beleidsplan:

BELEIDSPLAN 2018 – 2022
STICHTING ONDERSTANDSFONDS GEREJA PROTESTAN MALUKU
De stichting
De Stichting Onderstandsfonds Gereja Protestan Maluku is opgericht op 29 augustus 1969.
Zij is gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor Utrecht onder nummer 41165631.
De vigerende statuten zijn die welke bij statutenwijziging van 31 december 2016 voor mr. R.H.
Breedveld, notaris te Leiden zijn verleden.

Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) van de stichting is
803964870. De stichting is sedert 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI) waaraan bepaalde verplichtingen alsmede fiscale voordelen verbonden zijn.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel steun te verlenen aan de pensioenvoorziening van predikanten en kerkelijk
werkers van de te Ambon gevestigde Molukse Protestantse Kerk (Gereja Protestan Maluku – GPM).

Bestuur en administratie
De stichting werkt met een bestuur dat verantwoordelijk is voor alle te nemen besluiten.
Voorzitter, secretaris en penningmeester dragen zorg voor de dagelijkse gang van zaken zowel
secretarieel als financieel en voeren de besluiten van het bestuur uit. Dit dagelijks bestuur bereidt de
vergaderingen van het bestuur voor. Uiteindelijke besluitvorming vindt in het bestuur plaats. De
secretaris verslaat de vergadering en voert aan de hand van notulen en besluitenlijsten de te nemen
acties uit en voert de correspondentie hierover.
De penningmeester verzorgt de financiële administratie van de stichting. De stichting is niet
voornemens de hier in het kort beschreven werkwijze binnen de beleidsperiode te wijzigen. In
vacatures van het bestuur zal zo spoedig mogelijk worden voorzien waarbij op de gewenste spreiding
van de benodigde bestuurlijke en inhoudelijke competenties gelet zal worden. Drie bestuurders
waaronder de voorzitter worden aangewezen door het bestuur na raadpleging van de afdeling zending
van Kerk in Actie en op voordracht van het dagelijks bestuur van de Gereja Protestan Maluku te
Ambon, Maluku, Indonesië (drie in getal).

Vermogen
Het vermogen van de stichting is door schenkingen, erfstellingen en legaten vanaf 1969
bijeengebracht met het doel om het vermogen in reële termen in stand te houden en uit de vruchten
bij te dragen aan de pensioenen van de GPM.

Uitkeringsbeleid
De inkomsten van de stichting bestaan uit de renten en dividend op het vermogen van de stichting. De
uitgaven bestaan uit bijdragen aan de pensioenen en de gepensioneerden van de te Ambon
gevestigde Gereja Protestan Maluku.

Archieven
Het archief van de Stichting Onderstandsfond Geredja Protestan Maluku is na materiële bewerking en
herinventarisatie, als gedeponeerd organisatiearchief bij het archief van de Raad voor de Zending der
PKN, in bruikleen gegeven bij Het Utrechts Archief. De toegang tot vooralsnog gesloten delen van de
collectie wordt door het bestuur op aanvraag verleend. Het bestuur verleent ook overigens zijn
medewerking aan projecten ter ontsluiting van de archieven.

Bibliotheek
De specialistische bibliotheek, ook die welke door de Stichting Onderstandsfonds GPM is ingebracht,
is in bruikleen gegeven bij de afdeling bijzondere collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. In
overleg worden bepaalde boeken en periodieken gedigitaliseerd om de toegankelijkheid te vergroten.

Publiciteit
Omdat de stichting het karakter heeft van een vermogensfonds en de Gereja Protestan Maluku de
enige beneficiant is wordt geen grootschalige PR gedaan. Om die reden ontbreekt ook een website.

Beheersing
De administratie, financiën, uitvoering conform de doelstelling en interne controle worden middels de
samenstellingsverklaring bij de jaarrekening door een extern accountant gecontroleerd. Er is een
protocol in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

6 Het beloningsbeleid:
Het bestuur werkt onbezoldigd. Noodzakelijk te maken kosten worden vergoed

7 De doelstelling:
Statuten: Doel
Het beheer van een vermogen ten behoeve van de steun aan de pensioenvoorziening van
de te Ambon gevestigde Gereja Protestan Maluku (Moluks e Protestantse Kerk).

8 verslag uitgeoefende activiteiten:
Het vermogensbeleid bestaat uit het handhaven van het onvervreemdbaar
stamkapitaal van € 45.378 en een beschikbare bestemmingsreserve voor het
uitkeren van onderstand via de Synode van de GPM terzake van
pensioenvoorzieningen voor predikanten en kerkelijke medewerkers. In 2019
fluctueerden de koersen van de aandelen van tijd tot tijd maar was de trend
onmiskenbaar positief. Aan het eind van het jaar was er een positief
koersresultaat. Dit bedroeg € 38.916, - (+ 11,19%; vorig jaar -/- 8,90%). Het
totale rendement bedroeg -+ 14,32% (vorig jaar -/- 6,16%). Met de overige
baten en lasten betekende dit een positief resultaat op de staat van baten
en lasten van € 46.015 (2018 -/- € 25.119). Deze positieve resultaten waren
vooral het gevolg van sterke koersstijgingen op de beurs voornamelijk in de
laatste twee maanden van het jaar onder invloed van afnemende angst voor
een harde Brexit en het groter worden van de kans op het escaleren van de
handelsoorlog tussen de VS en China.

Het bestuur kwam één maal in vergadering bijeen om de jaarrekening vast te
stellen. Helaas bereikten ons ook in 2019 geen voorstellen voor een
bestedingsplan voor jaarlijkse bijdragen uit het onderstan dsfonds. Ook kwam
het dagelijks bestuur van de Synode van de Gereja Protestan Maluku niet
met voorstellen tot (her)benoeming van haar in Nederland residerende
vertegenwoordigers.
Met de ABN AMRO MeesPierson vertegenwoordigers was regelmatig
overleg over de inrichting van de beleggingen. Een keer werd over de
portefeuille overlegd ten kantore van de bank.
9 financiële verantwoording:
De stichting is een vermogensstichting en publiceert in dat kader haar staat van baten en
lasten.

Staat van Baten en Lasten 2019 (x € 1)
Baten
Inkomsten uit beleggingen
Rente

9.559
47

Koersresultaat

38.916

Overige baten

0

Totaal

48.522

Lasten
Beleggingskosten
Bijdragen GPM Ambon

974
0

Overige kosten

1.533

Totaal

2.507

Totaal exploitatiesaldo

46.015

