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. (Hylkje) Steensma (secretaris)
A.F. (Ton) Thijssen (penningmeester)
E.. (Evelien) van Beek (lid)
5 Ons beleidsplan:
BELEIDSPLAN 2016 – 2020 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 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). Gezien de doelstelling is zij erkend als culturele ANBI voor de periode van
deze overheidsregeling ter stimulering van het geven aan culturele goede doelen.

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 in ontvangst nemen en actief opsporen van aanvullingen op de collectie

-

Het materieel verzorgen van de collectie

-

Het (doen) opslaan van de collectie

-

Het inventariseren en beschrijven van de collectie

-

Het ontwerpen en onderhouden 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

-

Het zelf organiseren van tentoonstellingen

-

Het geven van lezingen zowel in het Zendingserfgoedhuis als op locatie

-

Het uitgeven van zendingserfgoed kalenders

Ontwikkeling onder beleidsplan 2012-2015
Gedurende de periode van het voorgaande beleidsplan 2012-2015 kon met behulp van een
hypothecaire lening het pand Dorpsstraat 22-24 te Zuidland als onderkomen voor het
Zendingserfgoedhuis worden aangekocht. Tevens konden gedurende deze periode er schenkingen
door particulieren en verenigingen en stichtingen worden ontvangen om de lening te kunnen aflossen.
Daarnaast werden de basiscollecties van de Protestantse Kerk in Nederland als rechtsopvolger van
de zending van de Gereformeerde Kerken in Nederland (voorheen Leusden) en van de Stichting de
Zending der Protestantse Kerk in Nederland (voorheen Oegstgeest) worden verworven. Tevens
werden diverse aanvullingen door particulieren aan deze basiscollectie toegevoegd.

Er kon een website worden ontworpen en online worden gebracht. En na het wegvallen van de Missie
Zendingskalender kon in overleg met de Protestantse Kerk in Nederland en de Nederlandse
Zendingsraad voor 2015 een zendingserfgoed kalender worden uitgebracht.

De verwachte werkzaamheden om de doelstelling te realiseren
In de nieuwe beleidsplanperiode zullen de volgende zaken centraal staan:
-

Geselecteerde toevoegingen aan de collectie

-

Uitbreiding met collecties van protestantse zendingen buiten voormalig Hervormd of
Gereformeerde zoals Luthers, Doopsgezind, Christelijk Gereformeerd, en dergelijke

-

Het inventariseren van de gehele collectie

-

Het ontsluiten van de collectie door het plaatsen op de website

-

Het continue actualiseren van de website

-

Het

onderhouden

van

het

exterieur,

het

interieur

en

de

inventaris

van

het

Zendingserfgoedhuis
-

Het verzorgen van de uitlening

-

Het organiseren van tentoonstellingen

-

Het verzorgen van lezingen over de collectie

-

Het uitgeven van de Zendingserfgoedkalender

-

Het onderhouden van het contact met vrienden van het werk door nieuwsbrieven en
activiteiten

-

Het leggen en onderhouden van contacten met musea en instellingen zoals het
Wereldmuseum Rotterdam, Het Volkenkunde Museum Leiden en het Catharijne Convent

-

Het vergroten van de zichtbaarheid van het werk van de stichting

-

Het bevorderen van onderzoek op het terrein van het zendingserfgoed

.
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.
Ter ondersteuning van de activiteiten wordt de zendingserfgoed kalender uitgegeven waarvan de
opbrengst o.a. tot instandhouding van het Zendingserfgoedhuis dient.

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.
Het belangrijkste middel naast de noodzakelijke financiële middelen is echter de inzet van vrijwilligers
die vele uren aan de vele werkzaamheden van bestuur en werkgroep besteden. Uitbreiding van het
aantal betrokken vrijwilligers is daarom van groot belang.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 november 2016.

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, gel uiddragers, 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 achtste jaarverslag van de stichting Zendingserfgoed. Het omvat het kalenderjaar 2019.
Het bestuur kwam in de verslagperiode twee maal in Utrecht, één maal in Zuidland en één maal in
Groningen bijeen. De heer Albert Ferwerda trad tot het bestuur toe.
De bestuurstaken werden door het bestuur behandeld, waaronder vaststelling van de jaarrekening
en een aantal beleidspunten. Onder andere stonden de zoektocht naar uitbreiding van het bestuur,
de voortgang van het tentoonstellingsproject over Moluks kerk zijn in ons land en het opstarten van
een interviewproject van oud-uitgezonden zendingswerkers stonden op de agenda.
Daarnaast waren er de praktische werkzaamheden onder andere op het terrein van het verzorgen
van de collectie, het fotograferen ervan, het inventariseren inclusief het maken van beschrijvingen,

tentoonstellingen, lezingen, het verzorgen van de kalender en het onderhouden van de website.
Deze beschrijving geeft maar een deel van de vele werkzaamheden weer.
Het Zendingserfgoedhuis is de basis van waaruit de activiteiten plaatsvinden. Er waren ook dit jaar
zes vrijwilligers beschikbaar. Naast klein onderhoud wordt steeds ook gewerkt aan het verbeteren
van de opslagmogelijkheden, zoals het aanbrengen van rekken in de opslag aan de Oudweg en het
efficiënter indelen van de opbergruimte in de kamer waar de uitleencollecties worden bewaard.
Een aantal keren konden bezoekers op afspraak in het Zendingserfgoedhuis worden ontvangen en
rondgeleid. In het verslagjaar werden geen lezingen verzorgd, wel werd wederom een college
gegeven in het gebouw van de Vrije Universiteit Amsterdam aan twee-en-twintig studenten van de
Protestants Theologische Universiteit/Vrije Universiteit over de praktijk van de zending aan de hand
van voorwerpen uit de collectie. Het aantal uitleningen bleef laag, afgezien van de doorlopende
tentoonstelling die voor de Welkomkerk te Zuidland werd verzorgd.
Dit jaar werden er tijdens bijzondere evenementen in Zuidland geen tentoonstellingen
georganiseerd. Daar stond tegenover dat de grote reizende tentoonstelling Molukse kerk in de
polder. Molukse Kerken in Nederland en hun wortels op de Molukken alle aandacht en energie
opeisten. Enerzijds in de voorbereidende fase van januari tot begin augustus en vervolgens in de
uitvoerende fase van medio augustus tot medio december. De vrijwilligers zorgden voor de logistieke
ondersteuning van en naar de tentoonstellingslocaties bij Zorgcentrum Raffy Breda, Christelijke
Hogeschool Ede, Bibliotheek De Nieuwe Kolk in Assen en Bibliotheek/Kenniskeuken Gennep. De
inhoudelijke voorbereiding en vormgeving werd verzorgd vanuit een projectgroep bestaande uit de
bestuursleden Hylkje Steensma, Ton Thijssen en Huub Lems en de adviseurs Verry Patty, Simon
Ririhena en Sjaak van ‘t Kruis. Voor het interviewproject in Nederland en in de Molukken in het kader
van de documentaire en korte informatie clips versterkte Henk ten Napel het team. Hij trad ook op
als mede redacteur van het tentoonstellingsboek. Met de reizende tentoonstelling werden zo’n 2000
mensen bereikt en werd het nodige aan media aandacht gegenereerd.
De kalender 2020 werd voorbereid, gedrukt en verspreid. Als thema werd gekozen Thomas kan het
niet geloven. Schilderkunst van mrs. Jayashree Jayapaul. Madurai, India. Er vonden zo'n 1.850
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 400-500 mensen bezocht. Een
piek is te zien in september - november in verband met de bestellingen van de kalender.
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.
Het bestuur dankt een ieder die zich belangeloos voor het werk van de stichting heeft ingezet.

9 financiële verantwoording:

Staat van Baten en Lasten 2019 (x € 1)

Baten
Ontvangen van stichtingen
Ontvangen van particulieren
Subsidie Moluks kerk-zijn

0
2.589
37.540

Uit activiteiten

6.155

Diverse baten

20

Totaal

46.303

Lasten
Afschrijvingen

6.402

Uitgaven Moluks Kerk-zijn

7.648

Diverse kosten

37.652

Totaal

51.703

Totaal exploitatiesaldo

-5.399

Verdeling resultaat
Stamkapitaal
Bestemmingsfondsen

0
1.418

Project Moluks Kerk-zijn

-4.164

Exploitatie

-2.653

Totaal

-5.399

Balans per 31/12/2019

Activa
Collectie zendingserfgoed
Pand Zendingserfgoedhuis/opslag

1
170.053

Inventaris

786

Vorderingen

481

Liquide middelen
Totaal

59.878
231.199

Passiva
Stichtingskapitaal
Stamkapitaal
Algemene werkreserve
Bestemmingsreserves
Project Moluks Kerk-zijn
Schulden kort
Totaal

1
192.457
6.077
30.473
0
2.200
231.199

