
Alle ANBI gegevens 

Alle ANBI gegevens op een rij:  

Onze stichting is erkend als culturele ANBI wat extra fiscale voordelen voor 

u als begunstiger oplevert!  

1 naam: 

Stichting Zendingserfgoed 

2 RSIN nummer: 

851146648 

3 Contactgegevens: 

Kerkweg 20-C, 3214 VD Zuidland 

Telefoon 0181-451074 

via contactformulier op deze website.  

4 Ons bestuur: 

H. (Huub) Lems (voorzitter)  

H. (Henk) Bosch (secretaris) 

A.F. (Ton) Thijssen (penningmeester) 

5 Ons beleidsplan: 

Beleidsplan 2012 – 2017 

De stichting Zendingserfgoed is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI – 

Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat maakt giften van particulieren en bedrijven 

fiscaal aftrekbaar. Het beleidsplan waarover de stichting beschikt is voor ieder in te 

zien (lees hier het Beleidsplan). 

BELEIDSPLAN 2012 – 2015 STICHTING ZENDINGSERFGOED 

De stichting 

Stichting Zendingserfgoed is opgericht op 8 november 2011.  

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

van Koophandel en Fabrieken voor Rijnmond onder nummer 54072581.  

De vigerende statuten zijn die welke bij de akte van oprichting van 8 november 

2011 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 8511.46.648. Het 

is bij de inschrijving van de stichting bij de Kamer van Koophandel toegekend.  



De stichting is per brief van ……. door de Belastingdienst Ondernemingen  

‘s-Hertogenbosch aangemerkt als Algemeen Nut Beogende  Stichting, een instelling 

zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956 (de zogeheten 

rangschikking). 

Grondslag en doelstelling 

De stichting heeft tot doel het beheer van collecties die tot het erfgoed van 

protestantse zendingen in Nederland behoren. Deze collecties kunnen onder andere 

bestaan uit kunstvoorwerpen, etnografica, geschenken, tentoonstellingen, films, 

dia’s, geluiddragers, boeken en andere archivalia.  

Het beheer omvat tevens het, al dan niet in bruikleen, verwerven, verzorgen, 

catalogiseren, publiceren, en uitlenen van (delen van) collecties.  

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 werkgroep die – onder leiding van en 

aangestuurd door het bestuur – uitvoerende taken verzorgd zoals: 

- Het materieel verzorgen van de collectie 

- Het doen opslaan van de collectie 

- Het inventariseren en beschrijven van de collectie  

- Het ontwerpen van een website waarop de collecties te raadplegen zijn  

- Het verzorgen van de uitleen van collecties 

- Het samenstellen van tentoonstellingen met het materiaal van de collecties  

Prioritering 

Nadat in 2011 de voorbereidende stappen tot de oprichting van de stichting en de 

overdracht van de collecties van de stichting de Zending der Protestantse Kerk in 

Nederland aan de stichting hebben plaatsgevonden kan in het kader van dit 

beleidsplan de stichting haar werk eerst goed aanvangen.  

In 2012 zal inventarisatie, beschrijving en materiële verzorging centraal staan. Zo 

mogelijk wordt een website ontworpen waarop de inventarisatie en het werk van de 

stichting gepresenteerd wordt. Een laatste prioriteit is het vinden van een 

permanent onderkomen voor opslag en verzorging van de collecties.  

In 2013 en volgende jaren staat het verzorgen van tentoonstellingen met behulp van 

de collecties centraal. Daarbij wordt ook bekeken in welke richting de collecties 

met behulp van nieuwe schenkingen of bruiklenen zijn uit te breiden.  

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 kapitaal. Naarmate de tijd verstrijkt zal de 

stichting gedragen moeten worden door giften van stichtingen & verenigingen, 

particuliere donateurs en schenkingen van bedrijven.  

Voor kosten verbonden aan tentoonstellingen in de vorm van tijdelijk uitgeleende 

collecties zal de stichting bijdragen vragen van de kerken, gemeenten en of 

organisaties die een tentoonstelling op basis van de beschikbare collecties 

aanvragen.  

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 januari 2012 . 

 

6 Het beloningsbeleid:  

De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers. Het bestuur en de werkgroep  leden 

ontvangen geen bezoldiging. Noodzakelijk te maken kosten worden vergoed. 

7 De doelstelling: 

Statuten: Doel 

Artikel 2 

1. De stichting heeft tot doel het beheer van collecties die tot het erfgoed van protestantse 

zendingen in Nederland behoren. 

Deze collecties kunnen onder andere bestaan uit kunstvoorwerpen, etnografica, 

geschenken, tentoonstellingen, foto’s, films, dia ’s, geluiddragers, boeken en andere 

archivalia. 

Het beheer omvat tevens het, al dan niet in bruikleen, verwerven, verzorgen, 

catalogiseren, publiceren, en uitlenen van (delen van) collecties.  

 

8 verslag uitgeoefende activiteiten: 

 

Dit is het vijfde jaarverslag van de stichting Zendingserfgoed. Het omvat het kalenderjaar 2016. Het 

bestuur kwam in de verslagperiode vier maal in Utrecht bijeen. In het verslagjaar vonden geen 

wijzigingen in de samenstelling van het bestuur plaats. De bestuurstaken werden door het bestuur 

behandeld, waaronder vaststelling van de jaarrekening en een aantal beleidspunten.  Daarnaast 

waren er de praktische werkzaamheden onder andere op het terrein van het verzorgen van de 

collectie, het fotograferen er van, het inventariseren inclusief het maken van beschrijvingen, 

tentoonstellingen en lezingen en het verzorgen van de kalender en het onderhouden van de website. 

Deze beschrijving geeft maar een deel van de vele werkzaamheden weer. 

Het Zendingserfgoedhuis was het centrale punt van waaruit de activiteiten plaatsvinden. Naast 

klein onderhoud werd een begin gemaakt met het buitenschilderwerk, werd een kleine 



lekkage boven de keuken hersteld en werd een nieuwe tweedehands keukenblok geplaatst 

naast de verdere opbouw van de stellingen.  

 

Een aantal keren konden bezoekers op afspraak in het Zendingserfgoedhuis worden 

ontvangen en rondgeleid. Op locatie en in het Zendingserfgoedhuis werden lezingen verzorgd 

aan de hand van voorwerpen uit de collectie. Het aantal uitleningen liep verder terug, 

behoudens de doorlopende tentoonstelling die voor de Welkomkerk te Zuidland werd 

verzorgd. Twee maal werd tijdens bijzondere evenementen in Zuidland een tentoonstelling 

georganiseerd. Het betrof Kerk en Kunst op Bali en gebruiksvoorwerpen. Telkens stapten 

wederom steeds ca. 60 mensen de tentoonstellingsruimte op de begane grond van het 

Zendingserfgoedhuis binnen. 

In augustus vond een ontmoeting plaats met dr. Timo uit Timor - Indonesië.Hij is 

kerkhistoricus en speelt met het idee om in Kupang iets dergelijks voor Timor te creëren. 

Bovendien zal het concept van de zendingserfgoedkalender door hem in Indonesië worden 

toegepast met als thema 500 jaar Reformatie. De kalender 2017 werd voorbereid, gedrukt en 

verspreid. Als thema werd gekozen Kerk en Kunst in Papoea. Het materiaal werd beschikbaar 

gesteld door de heer Osinga die een fotoreis met dit thema maakte enkele jaren terug. 

Kunstuitingen aan en in kerkgebouwen van RK en Protestantse kerken en houtsnijwerk en 

Maro’s (boombast) sierden de platen. Vooral ook in kringen van belangstellenden in Papoea 

was de kalender gewild. Wederom vonden zo'n 2.500 exemplaren hun weg naar 

gemeenteleden dikwijls door de inzet van plaatselijke ZWO-commissies.  

De website www.zendingserfgoed.nl waar de collectie en de uitleenmogelijkheden 

gepresenteerd worden functioneert naar behoren. De site wordt per maand door 500-1000 

mensen bezocht. Een piek is te zien in september - november in verband met de bestellingen 

van de kalender. De website onderging een update voor de styling. Van vele zijden werden 

weer aanvullingen op de collectie ontvangen. Vaak betrof het schenkingen van voormalig 

uitgezonden medewerkers van de zendingen van de Gereformeerde Kerken in Nederland en 

van de Zending van de Nederlandse Hervormde Kerk. De bruikleen van de stichting de 

Zending der PKN werd in een schenking omgezet, terwijl ook de voormalige collectie van de 

zending van de GKN formeel schriftelijk werd overgedragen.  

Het bestuur dankt een ieder die zich belangeloos voor het werk van de stichting heeft ingezet.  

H. Lems – voorzitter 

H. Bosch – secretaris 
 

 

 

9 financiële verantwoording:  

 

Staat van Baten en Lasten 2016 (x € 1) 

http://www.zendingserfgoed.nl/


Baten  

Ontvangen van stichtingen 5.363 

Ontvangen van particulieren 0 

Uit activiteiten 7.346 

Diverse baten 1.973 

Totaal 14.682 

 

Lasten  

Afschrijvingen 5.777 

Rente hypotheek 0 

Diverse kosten 6.046 

Totaal 11.822 

 

Totaal exploitatiesaldo 2.860 

 

Verdeling resultaat  

Stamkapitaal 0 

Bestemmingsfondsen 11.218 

Exploitatie -8.358 

Totaal 2.860 

 

 

 

Balans per 31/12/2016 

 

Activa  

Collectie zendingserfgoed 1 



Pand Zendingserfgoedhuis 159.041 

Inventaris 5.015 

Vorderingen 770 

Liquide middelen 40.127 

Totaal 204.954 

 

Passiva  

Stichtingskapitaal 1 

Stamkapitaal 168.718 

Algemene werkreserve 19.018 

Bestemmingsreserves 16.218 

Schulden kort 999 

Totaal 204.954 

 


