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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

1 Algemene gegevens instelling

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum – –

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren
Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

+

+
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3 Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten 
een bedrag meegenomen van:

Saldo Financiële baten en lasten

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €
+ +

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

Aankoop en beheer

Voorlichting en bewustwording

Recreatie, sport en wensvervulling

Onderzoek

Evangelisatie en zending

Educatie, opleidingen en cursussen

Lobby en belangenbehartiging

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed aan doelstellingen

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als 
hier een toelichting in is 
opgenomen.
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	4_EM: secretariaat@steun-zwo.nl
	1_KVK: 000621436033
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	3_TEL: 0181451074
	51_ML: De stichting  Stichting Steun Partners en Projecten van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking heeft tot doel het werven, beheren en besteden van fondsen ten behoeve van partners en projecten op het terrein van zending, (wereld)diaconaat en ontwikkelingssamenwerking in binnen- en buitenland.
	53_ML: De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: a: het werven van fondsen ten behoeve van partners en projecten bij o.a. particulieren, kerken en kerkelijke gemeenschappen, fondsenwervende en vermogensfondsen . b: het tijdelijk, of in geval van endowment fondsen, langdurig beheren van fondsen ten behoeve van partners en projecten en het besteden van de vruchten daarvan. c: het besteden van fondsen aan partners en projecten.  d: het leggen en onderhouden van contacten met partners en projecten. e: het leggen en onderhouden van contacten met particulieren, kerken en kerkelijke gemeenschappen. fondsenwervende en vermogensfondsen op het terrein van haar doelstelling.
	54_ML: De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: a: het werven van fondsen ten behoeve van partners en projecten bij o.a. particulieren, kerken en kerkelijke gemeenschappen, fondsenwervende en vermogensfondsen . b: het tijdelijk, of in geval van endowment fondsen, langdurig beheren van fondsen ten behoeve van partners en projecten en het besteden van de vruchten daarvan. c: het besteden van fondsen aan partners en projecten.  d: het leggen en onderhouden van contacten met partners en projecten. e: het leggen en onderhouden van contacten met particulieren, kerken en kerkelijke gemeenschappen. fondsenwervende en vermogensfondsen op het terrein van haar doelstelling.
	56_ML: geen betaalde krachten, alleen onkostenvergoedingen op declaratiebasis.
	57_ML: Dit is het vijfde jaarverslag van de stichting en het betreft het volledige boekjaar 2020. Ook in het verslagjaar vonden enkele fondsen de weg naar de stichting. In totaal ging het daarbij om een wat substantieel fonds en een familiefonds.  

In 2020 betrof het de volgende fondsen: Fonds Leerlingen tussen de Volken, ten behoeve van zendingsbewustwording in Nederland en Familiefonds landbouw Noord-Ghana.
De bemiddeling van projecten van de Hemmense Zendingsstichting werd gecontinueerd. 

Het projectenfonds wat een overwegend fondsen wervend karakter heeft liep ook in het verslagjaar goed. De bestaande projecten Leerlingen Practica Cambodja en Waterproject Nigeria wisten donateurs aan zich te binden. Daarnaast waren er een aantal andere projectenfondsen die eveneens bijdragen genereerden en bestemmingen vonden. Deze waren: Project Zuid Afrika (Petra Institute for Children's Ministry), diverse projectenfonds (steun projecten wereldwijd), Project Uburu (medisch werk en onderwijs Nigeria), Medisch werk en onderwijs Papoea en wederopbouw Palu (post aardbeving en tsunami). Het project noodhulp en wederopbouw Sentani in Papuam werd afgerond. 
Het bestuur kwam driemaal in vergadering bijeen: in Utrecht (22/2) en twee maal online i.v.m. de corona maatregelen (13/5 en 7/10). Naast jaarstukken stond vooral de ontwikkelingen rond fondsen en projecten centraal. Inclusief de vooruitzichten met betrekking tot potentiële nieuwe fondsen en projecten.

De lage rente bracht weinig rendement op de liquide middelen. De ontwikkelingen op de effectenbeurzen waren hectisch door de wereldwijde covid-19-pandemie Na een scherpe daling eind eerste kwartaal volgde een even krachtig herste eindigend in een positief resultaat. Dit resulteerde in een koerswinst van + 4,9%.(2019: + 18,5%)
Het directe rendement in de vorm van dividenden en rente was 1,9% positief (2019 2,0%). Per saldo derhalve een positief rendement van 6,8% (2019: -+ 20,5%).

Ten behoeve van de stichting wordt 10% van het gemiddeld te behalen rendement van 4% (derhalve 0,4%) in rekening gebracht bij de fondsen, ongeacht hoe hoog of hoe laag het daadwerkelijk rendement is. Dit garandeert enerzijds stabiele inkomsten voor de exploitatie van de stichting en een voorspelbare kostenpost voor de fondsen. 

Op verzoek van de Vereniging voor Steun van het Protestants Theologisch Onderwijs in Indonesië, een fonds eveneens uit het werk van de Raad voor de Zending der NHK/Stichting de Zending der PKN voortgekomen, werd een aandelenportefeuille onder beheer genomen om samen met de defensieve effectenportefeuille van de stichting te worden beheerd in een adviesrelatie bij ABN AMRO MeesPierson, omdat deze laatste een dergelijke service voor kleinere portefeuilles vanaf 2021 niet meer biedt. De voorwaarden waaronder dit beheer wordt gefaciliteerd zijn vastgelegd in een overeenkomst. Tegenover de beheerde portefeuille staat een schuld in rekening courant met deze vereniging. 

In dankbaarheid ziet het bestuur terug op een goede verdere groei van de stichting.  

     H. Lems – voorzitter
     N.H. ten Dam-van Loon – secretaris
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