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1. Doelstellingen van Stichting Timotheos 

Stichting Timotheos is gevestigd aan de Wolweg 146, 3776 LS te Stroe. 

 

Stichting Timotheos heeft ten doel: 

1. Het verbeteren van onderwijs voor kansarme kinderen in Malawi en eventueel andere 

ontwikkelingslanden door fondsen ter beschikking te stellen voor  schoolgeld en het initiëren van 

de bouw van Christelijke scholen, alsmede participeren in Christelijke scholen; 

2. Het verbeteren van de levenstandaard van de bevolking van Malawi of andere ontwikkelingslanden. 

3. Passende vormen van evangelisatie. 

4. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

Stichting Timotheos tracht haar doel te verwezenlijken door het werk te steunen van Timotheos 

Foundation in Malawi. 

 

1. Wijze van werving van gelden 

Stichting Timotheos ontvangt haar inkomsten door middel van giften, erflaten, schenkingen en alle 

andere verkrijgingen. Deze inkomsten worden gegeven door hoofdzakelijk particulieren, 

vrijwilligersgroepen, scholen, kerken en bedrijven. 

 

2. Beheer van het vermogen 

Raad van Toezicht 

Stichting Timotheos heeft een Raad van Toezicht dat eindverantwoordelijk is voor het beheer van het 

vermogen. De Raad van Toezicht bestaat uit drie personen: 

- de heer C. van Burg, woonachtig te Terneuzen. 

- de heer dominee M. van Sligtenhorst, woonachtig te Nieuwleusen. 

- de heer S.P.P.M. Soons, woonachtig te Bennekom. 
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Raad van Bestuur 

Stichting Timotheos heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. Het 

bestuur bestaat uit twee personen, samen verantwoordelijk voor de rol van voorzitter, secretaris, 

penningmeester en algemeen bestuurslid.  

- de heer C. Bosch, woonachtig aan Ubbeschoterweg 8d te Renswoude is bestuurslid, voorzitter en 

penningmeester. 

- mevrouw J.D. Duerink-Folmer, woonachtig aan Wolweg 146 te Stroe is bestuurslid en secretaris. 

Activiteiten bestuur 

Vergaderen 

Het bestuur komt éénmaal per maand samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen 

opgemaakt.  

Activiteiten 

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht: 

1. het opzetten en begeleiden van projecten; 

2. het selecteren van bestemmingsdoeleinden. 

Financiën 

Het beleid van Stichting Timotheos is erop gericht de beheerskosten van deze gelden zo laag mogelijk te 

houden, en in ieder geval niet uit te komen boven het landelijk vastgestelde percentage overheadkosten. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder 

meer:  

1. Jaarlijks een begroting opstellen; 

2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren; 

3. Beheren van de gelden; 

4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen; 
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5. Publicatie van gegevens op de website.  

Vergoeding bestuursleden 

De leden van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun 

bestuurswerkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun 

functie gemaakte kosten. 

 

4. Besteding van het vermogen 

Het vermogen wordt besteed in overeenstemming met de doelstelling van de stichting.   

1. De inkomsten van Stichting Timotheos worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te 

compenseren. Zoals hierboven aangegeven, biedt Stichting Timotheos financiële ondersteuning aan 

Timotheos Foundation in Malawi. De speerpunten daarbij zijn (1.) onderwijs en (2.) zorg voor 

weeskinderen. Aan alle projecten is ook een vorm van evangelisatie verbonden. Genoemde 

speerpunten bestaand en nieuw beleid zijn grotendeels uitgewerkt in de (meerjaren)begroting, zie 

elders op onze site. 

2. De (algemene) criteria waaraan verzoeken tot uitkering moeten voldoen om voor uitkering in 

aanmerking te komen zijn:  

a. het vastgestelde doel van de stichting 

b. de draagkracht van de uitvoeringsorganisatie in Malawi 

c. beschikbare financiën 

d. prioriteit 

e. positief bestuursbesluit 

3. Stichting Timotheos heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer 

aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd 

om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.   
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4. Op het moment dat het bestuur besluit tot ontbinding van Stichting Timotheos zal het bestuur een 

batig liquidatiesaldo bestemmen (eveneens ten behoeve van een gelijksoortige ANBI-instelling). In 

andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars 

vastgesteld.  


