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Fondswervende instellingen
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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC)
1 8 0 8 4 4 3 0

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Dorpsweg 85, 4221 LJ Hoogblokland

Telefoonnummer

0 1 8 3 5 6 3 6 2 8

E-mailadres

info@stichtinghvc.nl

Website (*)

www.stichtinghvc.nl

RSIN (**)

8 1 6 9 7 3 7 3 8

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Noodhulp
Levensbeschouwing - Geloofsgemeenschappen
Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland, India, Pakistan, China en anderen. Zie www.stichtinghvc.nl/projecten
4

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

1 4 5

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Dhr. J. D. van Nifterik

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

veder is er bij onze stichting sprake van een toezichthoudend orgaan

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De Stichting heeft ten doel:
a. christenen in gebieden van de wereld waar zij vervolgd worden vanwege het geloof
in Jezus Christus te bemoedigen en te versterken;
b. het verlenen van hulp aan christelijke martelaren en hun gezinnen;
c. het opzetten van hulpverleningsprojecten die christenen (en anderen) helpen hun
leven en christelijk getuigenis op te bouwen in landen waar het leven van christenen
belemmerd en/of bedreigd wordt vanwege de politieke en/of religieuze situatie;
d. lokale christenen en evangelisten in landen waar christenen vervolgd worden toe te
rusten om het Evangelie te verspreiden en om tegenstanders van het Evangelie voor
Christus te winnen;
e. hulp te bieden aan kwetsbare kinderen in de brandhaard van christenvervolging door
hen onderdak, verzorging en Bijbels onderwijs te bieden;

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

HVC wil als bondgenoot vervolgde christenen helpen.
We verbinden ons graag met:
#1 christenen die lijden door vervolging
#2 evangelisten die ondanks verdrukking het Woord brengen
#3 kinderen die door vervolging in nood zijn
#4 christenen in Nederland met hart voor de vervolgde kerk
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. geldelijke bijdragen en humanitaire hulpgoederen in te zamelen en te verspreiden;
b. Bijbels, christelijke lectuur en andere vormen van hulp te verstrekken;
c. voorlichting in woord en geschrift te geven en mediaprogramma’s te verzorgen;
d. vergaderingen en bijeenkomsten te houden;
e. daadwerkelijk evangeliserend bezig te zijn;

Teneinde de werkzaamheden van de stichting te kunnen verrichten, werft de stichting
gelden. Fondswerving geschiedt o.a. op de navolgende wijze:
a. Via donaties van particulieren, bedrijven en instellingen
b. Via online donaties op de website, sociale media en andere online platforms.
c. Via collectes tijdens evenementen en bijeenkomsten
c. Via vrijwilligers (en werkgroepen) die binnen de doelstelling activiteiten organiseren
d. Door het houden van huis-aan-huis collecten.
e. Door het houden van acties; o.a. op scholen en verenigingen.
f. Door inzamelingsacties van goederen
g. Door verkoop van diverse producten
h. Door middel van periodieke schenkingen en doorlopende sponsorprogramma's
i. Door het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van
boedelbeschrijving
en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe
behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn;
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Voor de besteding van de verkregen inkomsten verwijzen we u naar het financieel
jaarverslag: www.stichtinghvc.nl/anbi

www.stichtinghvc.nl/anbi

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De leden van de Raad van Toezicht van Stichting HVC vervullen hun taken op
vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel kunnen
eventueel door hen voor de stichting werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.
Binnen de kaders van de Belastingdienst wordt in een aantal gevallen een kleine
(onkosten)vergoeding aan vrijwilligers verstrekt.
Er is geen CAO van toepassing. Voor de salarisbepaling van de statutair bestuurder en
medewerkers volgen we de salarisschalen van de PKN.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Voor de uitgevoerde activiteiten verwijzen we u naar het activiteitenverslag.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

www.stichtinghvc.nl/anbi

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 2 0 2 1

– 1 2

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

361.902

€

418.220

Financiële vaste activa

€

38.000

€

36.000

€

399.902

€

454.220

+

Voorraden

€

5.229

€

9.104

Vorderingen &
overlopende activa

€

53.662

€

89.764

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
1.057.472

€

+
€

677.178

+
€

1.116.363

776.046

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

+

€

1.516.265

Passiva

31-12-2021

Continuïteitsreserve

€

0

€

0

Bestemmingsreserve

€

66.000

€

145.440

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2020 (*)

€
120.180

€

+

1.230.266

+

€

186.180

€

154.313

Bestemmingsfondsen

€

964.172

€

682.789

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

283.500

€

284.000

Kortlopende schulden

€

82.413

€

109.164

Totaal

€

1.516.265

€

1.230.266

€

+
€

8.873

+

Voor de toelichting op de balans verwijzen we u naar het financieel jaarverslag, www.stichtinghvc.nl/anbi

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

2.100.017

Som van de baten

€

2.100.017

+

€
€

0

+

0

€
€

0

+

+
0

€

+

€

2.335.564

€

2.335.564

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

Voorlichting en bewustwording

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

757.870

598.147

€
€

139.640

€

733.361

123.970

1.110.035

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

1.630.871

€

1.832.152

Wervingskosten

€

111.864

€

80.817

Kosten beheer en administratie

€

46.167

€

46.555

Som van de lasten

€

1.788.902

€

1.959.524

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

252.819

€

257.998

Saldo financiële baten en lasten

€

Saldo baten en lasten

€

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

+

+

€
311.115

€

376.040

Voor de toelichting op de staat van baten en lasten verwijzen we u naar het financieel
jaarverslag, www.stichtinghvc.nl/anbi.
Onder evangelisatie en zending is directe dienst- en hulpverlening aan evangelisten en
zendelingen inbegrepen.

www.stichtinghvc.nl/anbi

Open

