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BELEIDSPLAN Stichting Wereldwijd Evangeliewerk 

Dit document beschrijft het beleid van Stichting Wereldwijd Evangeliewerk 
 

 
1. Missie en doel, algemene omschrijving werkzaamheden 

 
Het doel en de werkzaamheden van Stichting Wereldwijd Evangeliewerk (de "Stichting") is in de statuten als volgt 
omschreven:  
 
1. De Stichting heeft een ideële christelijke grondslag. De Stichting stelt zich ten doel op wereldwijde basis 
christelijk en humanitair werk te initiëren, bevorderen en financieren.  
 
2. De Stichting wil haar doelstelling realiseren door middel van:  
 

a. het verstrekken van leningen om zendingsinitiatieven te ondersteunen;  
b. het doen van giften en het bieden van (bezoldigde) praktische hulp aan met name niet-westerse 

landen o.a. voor het stichten van samenkomstzalen en conferentieoorden (regionale kerken), 
alsmede andere activiteiten die de doelstelling verwezenlijken;  

c. het middels giften, leningen en (bezoldigde) praktische hulp ondersteunen van met name niet-
westerse landen bij projecten die als doel hebben om de mensen aldaar te helpen zelf in hun 
levensonderhoud te kunnen voorzien;  

 
 
2. Wijze van realisatie van de doelstelling 

 
Het christelijke werk van de Stichting bestaat uit het faciliteren dat christenen bij elkaar komen en de christelijke 
boodschap kunnen horen. In de eerste fasen van het zendingswerk is dit vooral gericht op pastoraal werk en hulp 
om bestaande platformen met de christelijke boodschap te benutten. In een latere fase is het werk meer gericht 
op nieuwe lokale en regionale huisvesting voor kerkdiensten.  
Het humanitaire werk van de Stichting bestaat uit mensen “helpen om zichzelf te helpen”, zodat zij 
zelfvoorzienend kunnen zijn. Voor een groot deel wordt dit uitgevoerd in de vorm van ontwikkelingsprogramma’s 
voor jongeren. 
   
In de afgelopen jaren heeft de Stichting haar werkzaamheden ter realisatie van de doelstelling geconcentreerd 
op de werkzaamheden zoals genoemd in onderdeel b van het tweede lid van artikel 2 van de statuten (zie 
hiervoor). Belangrijke projecten zijn geweest het steunen van de bouw van samenkomstzalen en regionale 
kerken (voorheen ook conferentieoorden genoemd) voor de christelijke gemeenten in Kameroen, Roemenië, 
Argentinië, India, Oekraïne en China. De geloofsbelijdenis van deze christelijke gemeenten is vergelijkbaar met 
die van de Christelijke Gemeente Nederland (CGN). De steun heeft plaatsgevonden in de vorm van rechtstreekse 
donaties ten behoeve van de regionale kerken. In de praktijk waren dat niet altijd de lokale gemeenten zelf, maar 
ook vennootschappen die worden gehouden door non-profit instellingen die primair ten doel hebben de 
christelijke gemeenten te voorzien van een plek waar die gemeenten het geloof kunnen belijden en andere 
christelijke bijeenkomsten kunnen houden. Een reden om de regionale kerken via de vennootschappen te 
houden is gelegen in de beperkte/afwezige geloofsvrijheid in bepaalde landen waardoor het niet 
veilig/onmogelijk is voor de geloofsgemeenschappen om kerken in eigendom te hebben. Daarnaast zijn er in 
sommige landen beperkte mogelijkheden voor eigendom zonder een vennootschap met een in aandelen 
verdeeld kapitaal. Een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal is verder in tweede- en 
derdewereldlanden een veel sterkere juridische structuur voor het houden en beschermen van eigendom.  
 



 
 
 
 
 

 
Februari 2019 
  Pagina 2 van 5 

Bij grote projecten heeft de Stichting samengewerkt met andere non-profit organisaties die eveneens de bouw 
van regionale kerken voor christelijke gemeenschappen op een vergelijkbare wijze steunden. 
 
In de afgelopen paar jaar zijn er projecten geweest in de oriënterende en voorbereidende fase waarin 
vanzelfsprekend minder geld is uitgegeven. Dit is inherent aan bouwprocessen. Er zijn daarom niet altijd 
geschikte projecten rijp geweest om uitgevoerd te worden, terwijl er al die tijd diverse aanvragen ‘in de pijplijn 
van WEW’ zaten. Bijvoorbeeld is een groot project in Polen (Malinka) dat in 2007 is aangevangen in de afgelopen 
jaren voortgezet. De aankoop van de grond ten behoeve van de realisatie van dit project was gesteund door de 
Stichting. Het plan is gerezen om een grote kerk te bouwen voor de geloofsgemeenschap in Malinka. Deze zou 
eveneens plaats moeten bieden voor de overige geloofsgenoten in Polen en bepaalde andere delen van Oost-
Europa. Door omstandigheden heeft dit project vertraging opgelopen. De plannings- en ontwerpfase zijn 
inmiddels afgerond en de bouwfase wordt opgestart in 2019. Het bestuur van de Stichting heeft in december 
2018 een schenkingscontract ondertekend voor een bedrag van € 3,2 miljoen ten behoeve van de bouw van het 
kerkcentrum. Deze verplichting is verwerkt in de jaarrekening 2018. De uitgaven zullen plaats vinden in 2019 en 
2020.  
 
Na een evaluatie van het succesvolle project in Kameroen in 2011-2013 heeft het bestuur van de Stichting in mei 
2017 Afrika opnieuw bezocht om een belangrijke uitbreiding van het missionaire en humanitaire werk in Afrika 
te beoordelen en uit te voeren.  
 
In 2016 en 2017 heeft er - tezamen met qua doelstelling verwante organisaties - een heroriëntatie 
plaatsgevonden op de wijze van financiering van projecten. Op basis hiervan is geconcludeerd dat naast de giften 
voor de bouw van (regionale) kerken meer rechtstreekse giften ten behoeve van huisvesting van de christelijke 
gemeenten zullen worden gegeven. Voor elk nieuw project zal worden bezien welke van deze twee vormen van 
steun de meest geschikte is. Inmiddels worden er nieuwe projecten voorzien. De belangrijkste daarvan zijn 
projecten in Afrika die voorzien in:  
 

• steun in de reis- en verblijfskosten die gemoeid zijn met het bezoeken van christelijke regionale kerkdiensten 
aan geloofsgenoten die zich die reis- en verblijfskosten niet kunnen permitteren; 

• steun in de kosten die gerelateerd zijn aan het faciliteren van multimedia en communicatietechnologie voor 
de christelijke gemeenten om:  

o Kerk-tv te kunnen volgen, via een christelijke zender die onder meer de kerkdiensten en de 
geloofsbelijdenis live uitzendt; 

o een mogelijkheid te bieden van "video conference-kerkdiensten" tussen verschillende locaties waar 
de geloofsbelijdenissen plaatsvinden; 

• huisvesting van christelijke gemeenten in Afrika voor hun kerkelijke activiteiten;  

• een deelproject om in het bijzonder kwetsbare mensen uit arme en achtergestelde gebieden in Afrika op te 
leiden voor de arbeidsmarkt. Dit deelproject heeft als doel mensen in levensonderhoud te kunnen laten 
voorzien. 

o als een onderdeel hiervan hebben de deelnemers aan dit programma de keuze om deel te nemen 
aan een christelijk programma van bijbelonderricht.   

 
Voor het project in Afrika is een projectplan geschreven op initiatief van een christelijke gemeente in Zuid-Afrika. 
Het bestuur heeft medewerking aan dit projectplan goedgekeurd. 
 
Het bestuur heeft op basis van informatie die zij heeft ontvangen vanuit diverse zendingsgebieden ook reeds een 
inschatting gemaakt van de mogelijke steun aan andere projecten in de komende jaren. Deze projecten voorzien 
in het gebruik van samenkomstzalen en regionale kerken voor christelijke gemeenten in Brazilië en Mexico.  
 
Ook andere projecten in de zin van voornoemd onderdeel b van de statuten kunnen gesteund worden, evenals 
projecten in de zin van onderdeel c (met vooral een humanitair karakter). 
 
Het beoordelingsproces van de projecten die zich aandienen is weergegeven in de afbeelding hieronder. 
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De aanloopperiode van de eerste contacten tot de bouw van een kerk kan vaak meer dan 10 jaar beslaan. Dit 
betekent dat het ondersteunen en bedrijven van zendingsactiviteiten een kwestie is van een langetermijnvisie 
en een lange adem.  

 
3. Manier waarop de Stichting geld werft  

 
De inkomsten van de Stichting bestaan voor het grootste deel uit giften en vrijwillige bijdragen van christelijke 
stichtingen of daaraan verwante fondsenwervende instellingen en van particulieren uit zowel binnenland als 
buitenland. Daarnaast worden de beschikbare fondsen (overtollige middelen) op een zodanige wijze belegt - 
waar mogelijk in instellingen waarbij de investering de doelstellingen van de Stichting zal bevorderen - dat zij een 
redelijk rendement opleveren totdat deze fondsen worden gebruikt ten behoeve van de algemeen nuttige 
doelstelling van de Stichting. De Stichting heeft geen winstoogmerk. Wanneer het verzamelde vermogen de 
benodigde som van voorziene projecten overstijgt, zal aan de donateurs gevraagd worden te stoppen met 
verdere donaties.  
 
4. Beheer van het vermogen van de Stichting  
 
Het vermogen van de Stichting is bedoeld om de rendementen te besteden voor projecten ter realisatie van de 
doelstelling. Het vermogen kan belegd worden in vastrentende waarden, zoals in leningen en op 
spaarrekeningen. Het vermogen is de laatste jaren gegroeid. De vermogensopbouw wordt met name veroorzaakt 
doordat voorziene projecten nog niet de uitvoeringsfase hebben bereikt (zie hiervoor). Het bestuur zal het 
vermogen nu spoedig besteden met doelbestedingen van grote omvang (zie paragraaf 2). Het bestuur is blij dat 
zij nu de middelen heeft om projecten van deze omvang te ondersteunen, die inmiddels zijn voorzien omdat de 
betreffende christelijke geloofsgemeenschappen hier rijp voor zijn (zie paragraaf 2).  
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5. Overige 
 

Het bestuur is autonoom en neemt binnen de statutaire bepalingen besluiten. Er is geen natuurlijk persoon noch 
een rechtspersoon die over het vermogen van de Stichting kan beschikken.  
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Zij hebben wel recht op 
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, maar maken in de praktijk geen 
gebruik van dit recht. Er zal een vergoeding worden toegekend voor uitvoerende werkzaamheden. 
 
De Stichting voert een administratie en stelt jaarlijks een verslag op, bestaande uit een bestuurs- en 
activiteitenverslag en een jaarrekening. Het financieel beleid en beheer ligt op een adequaat niveau. Hier zal nog 
meer nadruk op komen te liggen gelet op de omvangrijke projecten die gesteund gaan worden de komende 
periode. De administratie is zodanig ingericht dat duidelijk inzage bestaat in o.a: de aard en omvang van 
ontvangen donaties, het aanwezige vermogen, de wijze van besteding van middelen en de (kosten)vergoeding 
van bestuurders of toezichthouders. Er zal aandacht besteed worden aan de wijze van verantwoording door 
organisaties die door de Stichting gesteund worden. En er zal vergrote aandacht zijn voor communicatie aan in 
de eerste plaats de donateurs en aan andere stakeholders.  

 
6. Toekomst 
 
6.1. Komende jaren 
Volgens de inschatting van het bestuur is er de komende jaren grote behoefte aan middelen ten behoeve van 
het dienen van de doelstellingen van de stichting. Op grond daarvan kan in circa 2021 het volledige vermogen 
van de Stichting zijn besteed vanwege de steun aan nieuwe projecten (zie onder 3.). Jaarlijks zal worden bezien 
of deze concrete inschatting nog actueel is, of dat er om nieuwe giften zal worden gevraagd om nieuwe 
activiteiten te steunen. Een opheffing van de Stichting - na afbouw van het vermogen - behoort tot de 
mogelijkheden, indien het bestuur zich ervan heeft kunnen vergewissen dat haar activiteiten in het kader van 
haar doelstellingen en beleid door andere organisaties in voldoende mate zijn overgenomen en behartigd. 
 
6.2 Korte termijn 
Een nieuw beleid en de toenemende werkzaamheden om het beleid uit te voeren vragen om een nieuwe 
structuur. Inmiddels zijn twee nieuwe bestuurders toegetreden en wordt er gewerkt aan een structuur in de 
vorm van een Raad van Toezicht model, met een of twee uitvoerende directeuren. De uitvoerende directeuren 
zullen zich bezig gaan houden met beleidsvoorstellen en met het uitvoeren van het beleid (waaronder informatie 
verzamelen over de projecten en het verrichten van de financiële werkzaamheden) en met alle andere praktische 
werkzaamheden die voor een Stichting met de anbi-status van belang kunnen zijn. De Raad van Toezicht zal 
toezicht gaan houden op de directeur(en), de uitvoering van de missie, het beleid en op de algemene gang van 
zaken binnen de Stichting. Mede gelet op deze wijzigingen zal het huishoudelijk reglement worden herzien. Bij 
het opstellen van het huishoudelijk reglement zal ondermeer aandacht worden besteed aan de fiscale vereisten, 
maar - zoals eerder ook gebeurd - eveneens aan processen die niet voortvloeien uit fiscale wetgeving. 
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6.3 Meerjarenplanning 2019 en 2020 
 
In het volgende staatje wordt een overzicht van de meerjarenplanning gegeven over de periode 2019 – 2020. 
Het overzicht sluit aan op het gehanteerde model in de jaarrekening. 
 

 

2019 2020

Baten van particulieren 70.000 50.000

Te besteden aan doelstellingen:

- Zuid Afrika 1.370.000 510.000

- Zuid-Amerika 100.000 80.000

- Uitvoeringskosten 80.000 50.000

1.550.000 640.000

Kosten beheer en administratie 150.000 70.000

Totale lasten 1.700.000 710.000

Baten/lasten voor financiële baten/lasten -1.630.000 -660.000

Saldo financiële baten en lasten 50.000 0

Baten/lasten -1.580.000 -660.000  
 
 
 
 
    
 


