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1. Inleiding
1 . 1 E E N B E L E I D S P L A N : WA A RVO O R E I G E N L I J K ?

Om te kunnen worden aangemerkt als een 'algemeen nut beogende instelling' (hierna: ANBI) dient de
Stichting onder andere te beschikken over een actuele beleidsplan. Onder een beleidsplan wordt in dit
verband verstaan 'een geschrift dat inzicht geeft in de manier waarop uitvoering zal worden gegeven aan de doelstelling van
de instelling'. Naast deze verplichting draagt een beleidsplan bij aan het (verder) professionaliseren van de
organisatie door op hoofdlijnen inzicht te bieden op de doelen, de manier waarop die doelen bereikt
worden en met welke middelen dat plaatsvindt.
Een beleidsplan dient actueel te zijn. Om die reden zal het beleidsplan zo nu en dan geactualiseerd
moeten worden. Het is verder zinvol om de beleidsplan uit te breiden met een beschrijving van de manier
waarop de instelling aan de overige vereisten om als ANBI te worden aangemerkt voldoet.
In voorliggende beleidsplan legt het bestuur van de Stichting Timotheos (hierna: de Stichting) het
actuele beleid vast. De beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop de Stichting het werk uitvoert om
haar statutaire doel te bereiken. De beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van de Stichting en
zal aangepast worden indien nodig.

1 . 2 O P R I C H T I N G VA N S T I C H T I N G T I M OT H E O S I N 2 0 1 1

Op initiatief van de synode van de Reformed Presbyterian Church (RPC) is op 10 juni 2011 in Malawi
de Timotheos Foundation opgericht als reactie op het ontslag van een enkele medewerkers die in Malawi
werkzaam waren voor de Nederlandse stichting Stéphanos. De missie van Timotheos Foundation is “het
overbrengen van kennis door middel van training, onderwijs en hulpverlening aan (wees)kinderen en studenten in Malawi met
als doel de persoonlijke ontwikkeling en de gemeenschappelijke verbanden waarin men leeft”. Om alles in praktische zin
goed te stroomlijnen is een overeenkomst getekend tussen RPC en Timotheos Foundation in Malawi.
Om de doelen van Timotheos Foundation
in Malawi te ondersteunen is op 30 augustus
2011 de Nederlandse ‘Stichting Werkcomité
Malawi’
opgericht
(nadien
‘Stichting
Timotheos’ genoemd). Deze Stichting is
statutair
gevestigd
in
Staphorst
en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te
Zwolle onder nummer 59445392. Deze
Stichting heeft primair ten doel om fondsen te
werven en de Timotheos Foudation in Malawi
daarvan te voorzien.

Reformed Presbyterian
Church (Malawi)

Stichting Timotheos
(Nederland)
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Timotheos Foundation
(Malawi)

2. Doel van de Stichting
2 . 1 S TA T U TA I R E D O E L S T E L L I N G

De doelstelling van de Stichting luidt als volgt [statuten, art. 3:1]:
a.

het verbeteren van onderwijs voor kansarme kinderen in Malawi en eventueel andere Derde
Wereldlanden door fondsen ter beschikking te stellen voor schoolgeld en het initiëren van de
bouw van christelijke scholen, alsmede participeren in christelijke scholen;

b. het verbeteren van de levensstandaard van de bevolking in Malawi of andere Derde
Wereldlanden;
c.

passende vormen van evangelisatie;

d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door in het bijzonder het werk te steunen
van Wim Akster en Charles Paundedi, beiden werkzaam voor Timotheos Foundation te Malawi [statuten,
art. 3:2].
De stichting heeft als grondslag de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God en hetgeen wordt geleerd
in de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld in de Synode van Dordrecht
(zestienhonderd achttien – zestienhonderd negentien (1618-1619)) [statuten, art. 2].

2 . 2 A F W E Z I G H E I D VA N W I N S TO O G M E R K

De Stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit het feit dat de Stichting de met haar activiteiten
behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.

2 . 3 B E S T E M M I N G L I Q U I DA T I E S A L D O

Op het moment dat het bestuur besluit tot ontbinding van de Stichting zal het bestuur een batig
liquidatiesaldo bestemmen. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het
liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld [statuten, art. 14:3].
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3. Uitvoering van werkzaamheden en beheer van middelen
3 . 1 T E V E R R I C H T E N W E R K Z A A M H E D E N VA N D E S T I C H T I N G

De Timotheos Foundation werkt op verzoek van de synode van de Reformed Presbyterian Church
(RPC) als stichting in het land Malawi aan verschillende projecten. De Nederlandse Stichting Timotheos
ondersteunt deze projecten vanuit Nederland, vooral door fondsen te werven [statuten, art. 3:1], maar ook
door anderszins bij te dragen, in het bijzonder het werk te steunen van Wim Akster en Charles Paundedi
(hierna: Timotheos Foundation). De twee speerpunten van de projecten van de Timotheos Foundation
zijn (1.) onderwijs en (2.) zorg voor weeskinderen. Aan alle projecten is tevens een vorm van evangelisatie
verbonden. Timotheos Foundation richt zich onder meer op concrete projecten, zoals het opzetten en in
stand houden van vierendertig projecten in zes deelgebieden, te weten:

I. Kleuterschool

IV. Dagopvangcentrum

23. Bedank gift dominees

1. Kleuterschool

12. Speeltoestellen

24. Middelbaar onderwijs

2. Training voor leerkrachten

Namitambo

voorgangers

kleuterschooltjes

13. Sponsor een (wees)kind

25. Bijbels

3. Keuken bij kleuterschool

14. Bibliotheek

26. Zangboeken

4. Toiletten kleuterschool

15. Kippen voor kinderen

27. Folders

met HIV

28. Bijeenkomst oude

II. Weeskinderen

16. Zondagsschool

mensen

5. Weeskinderen in

17. Waterput Mbulumbuzi

opvanghuisje

18. Kookpotten

VI. Volwassenonderwijs

19. Inrichting Multifunctio-

29. Alfabetisering

III. Studenten

neel centrum Namitambo

30. Naailessen

6. Sponsor een student

20. Supporting surrounding

31. Naaimachines

7. Huishuur studenten

schools

32. Treadlepumps
33. Mais zaad

8. Dekens en matten
9. Muskieten netten

V. Evangelisatie

10. Schoolboeken

21. Salaris dominee

11. Geiten

22. Fiets voor voorganger

Tabel 1: Projectenlijst van Timotheos Foundation.
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34. Kunstmest

3 . 2 W E RV I N G E N B E H E E R VA N G E L D E N

De Stichting Timotheos heeft vijf verschillende manieren waarop fondsen worden geworven:
1. De stichting onderneemt met vrijwilligers en werkgroepen PR-activiteiten en voorlichtingen,
geven daarmee bekendheid aan de stichting en genereren middelen door het organiseren van
activiteiten of de verkoop van producten.
2. Particulieren, bedrijven, scholen en kerken kunnen zich opgeven als donateur vanaf € 5 per jaar.
Hiervoor ontvangt de donateur drie keer per jaar het Magazine met informatie over het werk van
de Stichting uit Nederland en Malawi.
3. In Nederland biedt Stichting Timotheos particulieren, verenigingen, bedrijven e.d. aan om
ondersteuning te bieden via financiële adoptie. Voor studenten is dat € 20,- per maand per
student, voor dagopvang van kinderen € 12,50 per maand per kind of een groep kleuters voor €
10,- per maand.
4. Daarnaast worden er onder de vlag van (maar niet op kosten van) de Stichting
vrijwilligersgroepen uitgezonden naar Malawi.
5. Daarnaast zijn incidentele giften mogelijk.
De Stichting Timotheos streeft ernaar om de beheerskosten van deze gelden zo laag mogelijk te
houden.

3 . 3 V E R M O G E N VA N D E S T I C H T I N G

De ANBI regeling is in het bijzonder van belang voor de vermogensopbouw van de instelling. De
besteding van het vermogen van de Stichting komt overeen met de statutaire doelstelling.
Uitgangspunt is dat de instelling geen vermogen aanhoudt zonder dat daar vooraf een bepaalde
bestemming aan is gegeven en dat de instelling niet meer vermogen aanhoudt dan redelijkerwijs nodig is
voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden. In de financiële administratie wordt vermeld wat
het doel is van het vermogen dat wordt aangehouden en dient een motivering te worden gegeven over de
omvang hiervan. Concreet betekent dit dus dat de Stichting niet meer vermogen aanhoudt dan
redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de
doelstelling van de instelling.

3.4 BESTEDINGENBELEID

De (algemene) criteria waaraan verzoeken tot uitkering moeten voldoen om voor uitkering in
aanmerking te komen zijn die, waarvan het bestuur bepaald heeft dat die het statutaire doel dienen.

3 . 5 B E S C H I K K E N OV E R H E T V E R M O G E N VA N D E I N S T E L L I N G

Op grond van artikel 8 van de statuten van de Stichting heeft geen enkele (rechts)persoon
doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting. Zo kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over
het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen.
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3.6 BELONINGENBELEID

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding
van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten [statuten, art. 5:5]. De Stichting heeft
personeel in dienst: twee veldwerkers in Malawi ontvangen hiervoor een (bescheiden) salaris.

3 . 7 B E S C H R I J V I N G A D M I N I S T R A T I E V E O RG A N I S A T I E

Het bestuur is verplicht om van de vermogenstoestand, en verder ook van alle werkzaamheden van de
stichting, een administratie te voeren op zodanige wijze dat op ieder moment de rechten en verplichtingen
van de stichting duidelijk zijn [statuten, art. 11:2]. Anders gezegd: de administratie van de werkzaamheden
en de financiën moet op ieder moment in orde en opvraagbaar zijn.

3 . 8 F I NA N C I Ë L E V E R A N T WO O R D I N G

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar [statuten, art. 11:1]. Het bestuur is verplicht
om jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar (dus uiterlijk op 30 juni) een jaarvergadering
te houden. Hierin komt in elk geval aan de orde de vaststelling van de balans en de staat van baten en
lasten [statuten, art. 7:2]. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar
(dit is dus uiterlijk op 30 juni van ieder jaar) de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te
maken, vast te leggen en vast te stellen [statuten, art. 11:3].
Het bestuur voldoet aan deze eisen door jaarlijks, uiterlijk op 30 juni van dat jaar, een jaarrekening en
een jaarverslag op te leveren. Daarnaast overweegt het bestuur om de jaarrekening uit te breiden met een
vermogensopbouw, zoals omschreven §3.3 (Vermogen van de instelling).

3.9 PUBLICATIE

Met ingang van 1 januari 2014 dient een ANBI aan haar publicatieplicht te voldoen. De instelling
voldoet aan haar publicatieplicht door middel van website www.timotheos.nl.
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4. Bestuur
4 . 1 O M VA N G E N Z I T T I N G S D U U R

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting [statuten, art. 6:1]. De operationele taken
worden zoveel mogelijk uitgevoerd door vrijwilligers.
Het bestuur bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal bestuurders, met een minimum van
drie [statuten, art. 5:1]. De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar en treden af
volgens een door het bestuur op te maken ‘rooster van aftreden’ (opgenomen onder §4.2). Een aftredend
bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar [statuten, art. 5:3].

4 . 2 B E S T U U R S L E D E N E N RO O S T E R VA N A F T R E D E N

Op basis van de onder §4.1 genoemde termijnen is het bestuur verplicht een rooster van aftreden vast
te stellen [statuten, art. 5:3]. Dit rooster is opgenomen in tabel 3, waarmee tevens de bestuursleden worden
genoemd (op alfabetische volgorde):
Bestuurslid
dhr. H. van Arnhem
Algemeen adjunct

Aantreden
30-08-2011 (1e termijn)
30-08-2014 (huidige termijn)

Aftreden
30-08-2014
30-08-2017

dhr. J. Boer
Algemeen lid

30-08-2011 (1e termijn)
30-08-2014 (huidige termijn)

30-08-2014
30-08-2017

dhr. G. van den Ham
Vicepenningmeester

18-04-2013 (1e termijn)
18-04-2016 (huidige termijn)

18-04-2016
18-04-2019

ds. H. Lassche
Voorzitter

15-04-2014 (1e termijn)
30-08-2014 (huidige termijn)

30-08-20141
30-08-2017

dhr. J. Visscher
Penningmeester

09-04-2016 (1e termijn)

09-04-2019

Tabel 3: Rooster van aftreden

4.3 EXTERNE BESTUURSONDERSTEUNING

Per 1 januari 2016 heeft het Stichtingsbestuur externe ondersteuning ingewonnen door een
(onbezoldigde) overeenkomst aan te gaan met de heer drs. J.H. de Boer als bestuursadviseur. Deze
externe ondersteuning is van adviserende aard en is onbezoldigd conform de regeling voor
bestuurders [art. 5:5 van de statuten is onverminderd van toepassing].
Er is geen sprake van bestuurslidmaatschap en derhalve heeft betrokkene geen stemrecht. De
overeenkomst heeft een looptijd voor de termijn van in beginsel twee jaren, of zo lang als beide
partijen de overeenkomst continueren. Op 9 februari 2016 is dhr. De Boer benoemd als (externe)
bestuurssecretstaris met de bijbehorende machtigingen en mandaten voor de duur van zijn aanstelling.

1 Vanwege het overlijden van ds. Tj. de Jong in 2014 heeft ds. H. Lassche conform de statuten [art. 5:3] zijn eerste zittingstermijn overgenomen.
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