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BELEIDSPLAN 2018 – 2022 STICHTING VRIENDEN VAN SKIN 

 

 

De stichting 

Stichting Vrienden van SKIN is opgericht op 10 juli 2006 toen onder de naam Stichting Vrienden 

Migrantenkerken. Bij statutenwijziging van 24 april 2012 werd de naamswijziging doorgevoerd. 

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

en Fabrieken voor Gooi- en Eemland onder nummer 32116990.  

http://www.skinkerken.nl/


De vigerende statuten zijn die welke bij statutenwijziging van 24 april 2012 voor mr. R.H. Breedveld, 

notaris te Leiden zijn verleden.  

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

816895089. De stichting is sedert 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI) waaraan bepaalde verplichtingen alsmede fiscale voordelen verbonden zijn. 

 

Doelstelling 

Doel van de stichting is het verlenen van financiële en materiële ondersteuning aan het werk van de te 

Amersfoort gevestigde vereniging: Vereniging Samen Kerk in Nederland onafhankelijke vereniging 

van migrantenkerken (SKIN). 

 

Bestuur en administratie 

De stichting werkt met een bestuur dat verantwoordelijk is voor alle te nemen besluiten. 

Het bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en is een zogeheten meewerkend bestuur. Dit houdt in 

dat de bestuursleden zelf doorgaans de genomen besluiten in de vorm van activiteiten ten uitvoer 

leggen. Het bestuur wordt niet gehonoreerd, gemaakte kosten in het kader van de activiteiten voor de 

stichting kunnen indien gewenst worden vergoed. 

 

Relatie met SKIN 

Als vriendenstichting ten behoeve van de vereniging Samen Kerk in Nederland is een nauwe 

samenwerking met bestuur en bureaumedewerkers van SKIN te Amersfoort van groot belang. 

Bestuursleden van de vriendenstichting worden daartoe door het bestuur van de vereniging benoemd 

op voordracht van het zittende bestuur. Regelmatig is er overleg over te voeren acties, het beleid van 

SKIN opdat een goede vertaling met het oog van de fondsenwerving kan plaatsvinden, overleg met 

externe fondsen in welks kader de fondsenwerving en voorlichting van de vriendenstichting dient 

plaats te vinden en dergelijke. Jaarlijks is er een formele presentatie door het bestuur van de 

vriendenstichting in de bestuursvergadering van SKIN. Middels het jaarverslag wordt tevens 

verantwoording aan de vereniging SKIN afgelegd.  

 

Werkwijze  

Conform artikel 2.2 van haar statuten tracht de stichting haar doel te bereiken door: 

a. Het werven van fondsen van particulieren. Kerken, goede doelen organisaties, bedrijven en de 

overheid; 

b. Het geven van voorlichting over het werk van de vereniging SKIN; 

c. Het houden van sponsoracties; 

d. En al het overige wat daaraan kan bijdrage. 

Kortom voorlichting en fondsenwerving. 

In de praktijk richten de activiteiten zich in hoofdzaak op particuliere meelevende kerkleden uit 

protestantse en rooms-katholieke kring en plaatselijke kerken en/of hun diaconieën of andere organen 

die oecumene en migrantenkerken op hun agenda hebben staan. De voorlichting via algemene 



media, nieuwsbrieven en persoonlijke brieven is vooral gericht op het verwerven en behouden van 

donateurs die een eenmalige dan wel regelmatige bijdrage voor het werk van SKIN geven. De 

informatie- en wervingscontacten met fondsen en de overheid blijven door het bestuur en bureau van 

SKIN verzorgd worden. 

 

Comité van aanbeveling 

Met het oog op de bekendheid van haar werk en het vertrouwen van het publiek in de zaak van het 

werk voor migrantenkerken dat de koepel voor  migrantenkerken in Nederland verricht is een comité 

van aanbeveling aangesteld. Hierin zijn politici, migrantenvoorgangers, en vooraanstaande 

vertegenwoordigers van kerken en kerkelijke organisaties vertegenwoordigd. Incidenteel kan op hen 

een beroep worden gedaan in het kader van de voorlichting.  

 

Vermogen 

Het vermogen van de stichting is door schenkingen van fondsen, personen en kerkelijke instellingen 

bijeengebracht. Het dient enerzijds om de activiteiten van de stichting op het terrein van voorlichting 

en fondsenwerving mogelijk te maken. Anderzijds als werkreserve ter financiële ondersteuning van de 

activiteiten van de vereniging SKIN (het doel der vriendenstichting). 

In de periode van de oprichting tot en met 2017 heeft de vriendenstichting het werk van SKIN met  

€ 240.000 kunnen ondersteunen. 

Per eind 2017 bedroeg het vermogen ca. € 60.000, waarvan ongeveer de helft voor de activiteiten van 

SKIN en de andere helft voor het werk van de stichting bestemd was. 

De stichting heeft zich ten doel gesteld gedurende de beleidsplanperiode minimaal € 20.000 per jaar 

aan het werk van SKIN te kunnen bijdragen. 

 

Publiciteit 

Hoewel het werk van de vriendenstichting van SKIN al enige bekendheid geniet in kringen van direct 

betrokkenen bij het werk en bij de ca. 500 relaties die tot nu toe met het werk verbonden zijn als 

belangstellende en/of als donateur, is deze nog zeer gering te noemen.  

Het werken aan voorlichting met het oog op naamsbekendheid is dus prioriteit in het beleid. Deze 

voorlichting vindt plaats door; 

- Minimaal 3 verzonden nieuwsbrieven 

- Incidentele brieven aan potentiële begunstigers 

- Een digitale nieuwsbrief aan een naar verwachting groeiende kring van belangstellenden 

- Artikeltjes in relevante bladen 

- Incidentele bijdragen aan voorlichtende bijeenkomsten 

- Via het daartoe ingerichte deel van de website van de vereniging SKIN 

 

 

 

 



Beheersing 

Naast een goede functiescheiding tussen het bestuur en de afzonderlijke bestuursleden wordt van de 

diensten van een externe accountant gebruik gemaakt in het kader van de controle op de interne 

beheersing en het geven van uitvoering aan de statutaire doelstelling. In het kader van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming beschikt de stichting over een protocol. 

 

 

Samenwerking in de sector 

Naast de intensieve contacten met de vereniging SKIN zijn er geregeld contacten met protestantse 

stichtingen die rechtstreeks met het werk van SKIN verbinden zijn. Ook met de Protestantse Kerk in 

Nederland die vanaf de wording van de vereniging SKIN in belangrijke mate aan het werk heeft 

bijgedragen en nog bijdraagt zijn geregeld contacten. 

De ontwikkelingen in de sector goede doelen worden via media en publicaties gevolgd met het oog op 

de ontwikkelingen op het terrein van voorschriften voor ANBI’s en de wijzigingen welke in deze 

beleidsperiode te verwachten zijn. 

6 Het beloningsbeleid:  

Het bestuur werkt onbezoldigd. Noodzakelijk te maken kosten worden 

vergoed.  

 

7 De doelstelling: 

Statuten: Doel 

Doel van de stichting is het verlenen van financiële en materiële ondersteuning aan 

het werk van de te Amersfoort gevestigde vereniging: Vereniging Samen Kerk in 

Nederland onafhankelijke vereniging van migrantenkerken (SKIN). 

 

8 verslag uitgeoefende activiteiten: 
 

Centraal in het werk van de stichting stond ook dit jaar de fondsenwerving ten behoeve van de 

Vereniging SKIN, Samen Kerk in Nederland, conform de doelstelling van de Vrienden 

Stichting. 

 

De ontwikkelingen binnen de vereniging kwamen in een rustiger vaarwater terecht nadat het 

jaar er voor de omvorming van vereniging naar stichting haar beslag had gekregen. Dit 

betekende tegelijk ook de vorming van een slagvaardig bestuur. Hiermee werd regelmatig 

direct of indirect via de afgevaardigde in ons bestuur gecommuniceerd. De plannen van het 

nieuwe beleidsplan van de stichting SKIN kwamen nu, mede vorm gegeven door een nieuwe 

medewerker steeds beter van de grond. Deze positieve ontwikkelingen deden het vertrouwen 

vanuit de Protestantse Kerk in Nederland en een aantal ondersteunende stichtingen, dat 

getaand was, weer terugkeren. Dit laatste had een positieve ontwikkeling op de financiën van 

SKIN.  



 

Het bestuur kwam drie maal virtueel in verband met corona in vergadering bijeen.  Naast de 

hiervoor genoemde ontwikkelingen in de vereniging SKIN stonden de vaststelling van de 

jaarrekening 2019 en de diverse stappen in het fusieproces tussen de stichting vrienden van 

SKIN en de stichting SKIN centraal. Dat laatste traject resulteerde in een fusie welke per 31 

december 2020 getekend werd en per 1 januari 2021 in zal gaan. De jaarrekening 2020 van de 

stichting zal met terugwerkende kracht tot 1januari 2020 onderdeel uitmaken van de 

jaarrekening van de stichting SKIN over dat jaar. 

. 

 

De ontwikkeling van de inkomsten was in overeenstemming met de verwachting in een 

situatie waarin geen nieuwe aanwas van donateurs kan worden gerealiseerd. De inkomsten 

van donateurs liep daarom terug van € 9.529 naar € 8.975 (-/- € 554 of -/- 5,8%). Aan de 

kostenzijde konden verdere  besparingen gerealiseerd worden. Op verzoek van de stichting 

SKIN vonden geen afdrachten plaats dit jaar. 

 

Het bestuur dankt alle betrokkenen die op vrijwillige basis veel werk voor de stichting hebben 

verzet. 

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 2020 (x € 1) 

Baten  

Opbrengsten donateurs 8.975 

Financiële baten en lasten 2 

Bijzondere baten  53 

Totaal 9.030 

 

Lasten  

Specifieke kosten werving 636 

Bijdragen SKIN 0 

Overige lasten 0 

Totaal 636 

 



Bestemmingsreserve SKIN 8.975 

Algemene reserve activiteiten st vr -581 

Bestemmingsreserve jubileum 0 

Totaal exploitatiesaldo 8.394 

 

Balans per 31 december 2020 

Activa  

Vorderingen 0 

Lopende rekening 4.891 

Spaarrekening 40.001 

Totaal 44.892 

 

Passiva  

Werkkapitaal 21.478 

Bestemmingsreserve SKIN 22.012 

Bestemmingsreserve Jubileum 1.402 

Schulden kort 0 

Totaal 44.892 

 


