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5 Ons beleidsplan: 

 

 

BELEIDSPLAN 2018 – 2022  

VERENIGING TOT STEUN VAN HET PROTESTANTS THEOLOGISCH 

ONDERWIJS IN INDONESIË – DEPOK FONDS 

 

De vereniging 

De Vereniging tot Steun aan het Protestants Theologisch Onderwijs – Depok Fonds is opgericht op 23 

september 1873. 

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

Fabrieken voor Utrecht onder nummer 40445468.  

De vigerende statuten zijn die welke bij statutenwijziging van 31 december 2016 zijn verleden.  



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

803972064. De stichting is sedert 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling 

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

 

Doelstelling 

De vereniging heeft ten doel steun te verlenen aan het Protestants Theologisch Onderwijs in 

Indonesië, in het bijzonder aan dat van de STT Jakarta als rechtsopvolger van de Seminarie Depok. 

 

Bestuur en administratie 

De vereniging werkt met een bestuur dat verantwoordelijk is voor alle te nemen besluiten en laat zich 

bijstaan door een uitvoerend administrateur. 

Voorzitter, secretaris en penningmeester dragen zorg voor de dagelijkse gang van zaken zowel 

secretarieel als financieel en voeren de besluiten van het bestuur uit. De secretaris 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 vereniging. De vereniging 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.  

 

Vermogen 

Het vermogen van de vereniging is door schenkingen, erfstellingen en legaten vanaf 1873 

bijeengebracht met het doel om het vermogen in reële termen in stand te houden. De baten over 

langere termijn worden ingezet om niet-structurele projecten van de STFT Jakarta te ondersteunen.  

 

Uitkeringsbeleid 

De inkomsten van de vereniging bestaan uit giften van particulieren en stichtingen/fondsen welke het 

werk van de vereniging als begunstigde in hun schenkingsakte, testament dan wel in hun statuten 

hebben opgenomen. Voorts de renten en dividend op het vermogen van de vereniging. 

De uitgaven bestaan uit bijdragen aan het werk van de STFT Jakarta (Filosofische/Theologische 

Hogeschool Jakarta) in het bijzonder bouwprojecten, beurzen en bibliotheek bijdragen. Incidenteel 

kunnen ook bijdragen aan andere theologische faculteiten/hogescholen in Indonesië worden verleend 

mits deze een bovenplaatselijk karakter hebben. 

 

Archieven 

Het zendingsarchief van de Vereniging Depok Fonds 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 de secretaris op aanvraag verleend. Het bestuur verleent ook overigens haar medewerking aan 

projecten ter ontsluiting van de archieven. 

 

Bibliotheek 

De specialistische zendingsbibliotheek, ook die welke door de Vereniging Depok Fonds is ingebracht, 

is in bruikleen gegeven bij de afdeling bijzondere collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. In 

overleg worden in de beleidsplanperiode bepaalde boeken en periodieken gedigitaliseerd om de 

toegankelijkheid te vergroten.  

 

Publiciteit 

Omdat de Vereniging Depok Fonds het karakter van een vermogensfonds heeft bestaat geen 

behoefte aan uitgebreide publiciteit. In het circuit van hen die een bijzondere betrokkenheid hebben 

met het werk en leven van theologische instellingen in Indonesië in het algemeen en met dat van de 

STT/STFT Jakarta in het bijzonder worden contacten onderhouden. Incidenteel leidt dit tot 

gezamenlijke projecten aansluitend bij de doelstelling van de stichting.  

  

Beheersing 

De administratie, financiën, uitvoering conform de doelstelling en interne controle worden middels van 

de samenstellingsverklaring bij de jaarrekening door een extern accountant gecontroleerd. De 

vereniging kent 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 inzamelen van middelen en waar nodig het beheer daarvan ten behoeve van het 

Protestants Theologisch Onderwijs in Indonesië in het bijzonder dat van de STT Jakarta 

als rechtsopvolger van het Seminarie Depok.  

 

8 verslag uitgeoefende activiteiten: 
       Het jaar 2020 is een bijzonder jaar geworden voor de hele wereld en dus ook voor het werk van 

onze stichting. 

Er werden in het verslagjaar twee bestuursvergaderingen gehouden, de eerste nog fysiek in Utrecht, 

en de       tweede online vanwege de coronamaatregelen. Naast de jaarrekening 2019 kwamen 

aanvragen van de STFT Jakarta aan de orde. Het betrof de voorgezette opleiding van twee 

kerkhistorici, het gebruik van het Mais-Flexis systeem voor de online publicatie van 

archiefonderzoeken van het Documentatiecentrum voor de geschiedenis van de Indonesische kerken, 

de trainingen in Oral History en de productie en uitgave van een Bijbels woordenboek, dat samen met 

katholieke theologen zal worden uitgegeven. Na overleg werd op initiatief van het bestuur ook een 



algemene bijdrage voor de lopende exploitatie verleend in verband met de moeilijke financiële situatie 

door de ook in Indonesië geldende corona maatregelen. Tot slot was er de jaarlijkse bijdrage voor de 

versterking van de bibliotheek. 

 

       De beleggingen, welke duurzaam zijn ingericht conform het duurzaamheidsbeleid van de 

Protestantse Kerk in Nederland, rendeerden positief in het verslagjaar. Dit is opmerkelijk omdat door 

de wereldwijde corona/covid-19 –pandemie de koersen in het 1e kwartaal sterk daalden. Het herstel 

van de beurzen was echter even verrassend.. Het jaar gaf dus een positief koersresultaat te zien. 

Naast een direct rendement van ca. € 7.336 was er een positief koersresultaat van ca. € 12.985 

(totaal rendement ca.+ 5,6 % - in 2019: c+ 13,7 %). 

      Wat het vermogen betreft dient Euro 283.613 als stamvermogen  waarop niet mag worden 

ingeteerd. Het overige is vrij besteedbaar binnen de doelstelling. Dit is na resultaat gedaald tot € 

141.738. 

  

 De beleggingsportefeuille werd op basis van een adviesrelatie beheerd door ABN AMRO 

MeesPierson en over de portefeuille was geregeld overleg. Medio 2020 liet de vermogensbeheerder 

weten dat voortaan advies alleen voor portefeuilles vanaf een half miljoen euro zal worden 

aangeboden. Om toch, zij het indirect van deze manier van beleggen, gebruik te kunnen blijven 

maken, werd besloten een overeenkomst met een andere ANBI, te weten de stichting Steun Partners 

en Projecten voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking aan te gaan. Deze 

stichting is eveneens uit het werk van de voormalige Raad voor de Zending der NHK c.q. stichting de 

Zending der NHK/PKN voortgekomen. 

9 financiële verantwoording:  

De vereniging is een vermogensstichting en publiceert in dat kader haar staat van baten 

en lasten.  

Staat van Baten en Lasten 2020 (x € 1) 

Baten  

Inkomsten uit beleggingen 7.336 

Rent 4 

Koersresultaat 12.985 

Bijzondere baten 0 

Totaal 20.325 

 

Lasten  

Beleggingskosten 888 

Bijdragen Projecten STT Jakarta 49.650 



Overige financiële bijdragen 1.717 

Totaal 52.255 

 

Totaal exploitatiesaldo - 31.780 

 

 

 

Verdeling resultaat  

Bestemmingsreserve 14.490  

Fonds verbouwing STFT Jakarta 32.000 

Totaal 46,490 

 


