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1 Inleiding 
Hippo Mundo Charity (HMC) is op 29 december 2009 ontstaan uit de fusie van de stichtingen Dutch 

Christian Charity en Hippo Mundo. Samen zijn zij verder gegaan onder de naam Stichting Hippo 

Mundo Charity. Bij de Belastingdienst is HMC geregistreerd als algemeen nut beogende instelling 

(ANBI). 

Adres   Dwarsdiep 12 - 9521 CH - Nieuw Buinen 

KVK   08140444 

RSIN   815106385 

 

J.H. Staal  Voorzitter 

M.C.J. Freijters  Secretaris (per 15-10-2016) 

F.J. Weggeman  Penningmeester 

 

Dit beleidsplan kent de volgende opbouw: 

Hoofdstuk 2 beschrijft de strategie 

Hoofdstuk 3 gaat in op de werkzaamheden 

Hoofdstuk 4 behandelt het beleid 

Hoofdstuk 5 behelst de besteding van middelen 
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2 Strategie 
Het doel van HMC is het ondersteunen van humanitaire en charitatieve activiteiten in de ruimste zin 

ten dienste van zending en christelijk dienstbetoon en hulpvaardigheid.  

Dit doel kan onder meer gerealiseerd worden door: 

a. Het verlenen van financiële steun aan christelijke en humanitaire doelen wereldwijd in de 

vorm van giften, subsidies en donaties; 

b. Het participeren in rechtspersonen, waaronder met name rechtspersonen met een 

christelijke en/of humanitaire doelstelling; 

c. Het verstrekken van leningen aan rechtspersonen met een christelijke en/of humanitaire 

doelstelling wereldwijd. 

HMC heeft geen winstoogmerk. Baten - zoals rentebaten - zullen ten goede komen aan in de 

doelstelling genoemde humanitaire en charitatieve activiteiten. Voor de participaties heeft HMC een 

langere termijn planningshorizon. Deze participaties worden niet aangegaan met als doel baten te 

verkrijgen, maar mochten deze ontstaan dan zullen deze op termijn eveneens ten goede komen aan 

het beoogde doel, met name in de vorm van het verlenen van steun zoals genoemd onder a) en c). 
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3 Werkzaamheden  
HMC steunt organisaties ten behoeve van christelijke en charitatieve activiteiten in de ruimste zin 

des woords. Het bestuur van HMC toetst initiatieven en verzoeken tot ondersteuning aan de 

doelstelling van de stichting. De verstrekte donaties en deelnemingen worden geëvalueerd. HMC 

ondersteunt de volgende doelen: 

1. Conferenties en bijeenkomsten 

Stichting HMC doet giften en donaties aan (rechts)personen wereldwijd die daarmee christelijke 

conferenties en bijeenkomsten organiseren. Het geld van die donaties wordt door hen onder 

meer gebruikt om huur van accommodaties, audiovisuele middelen en andere facilitaire kosten 

te betalen. 

2. Zendingswerkzaamheden 

HMC doet giften en donaties aan internationale organisaties voor zendingswerkzaamheden. 

Deze donaties zijn bedoeld om o.a. reiskosten van te betalen en zendingsprojecten mee op te 

zetten met een humanitair of charitatief karakter. 

3. Ondersteuning ontwikkeling samenkomstlocaties 

HMC kan geheel of gedeeltelijk steun verlenen middels giften dan wel leningen of participaties 

ten behoeve van de bouw van ontmoetingscentra, kerkgebouwen en conferentiecentra voor 

christelijke bijeenkomsten in doelregio’s zoals Afrika, Azië, Zuid Amerika en Oost Europa. Dit zijn 

in de regel meerjarige projecten. 

4. Maatschappelijke projecten, onder meer gelieerd aan de paardensport 

 

Op beperkte schaal kan HMC in voornoemde doelregio’s ook maatschappelijke projecten 

ondersteunen die bijdragen aan werkgelegenheid of betere leef- en arbeidsomstandigheden. Zo 

worden met behulp van giften enkele projecten ondersteund die zich bezighouden met het 

vergroten van de weerbaarheid van kinderen en jongeren door middel van therapie met behulp 

van de paarden. Vanuit de historie van HMC is ook wel geparticipeerd in maatschappelijke 

projecten met het oog op het bieden van werkgelegenheid en het ontplooien en bevorderen van 

christelijk zendingswerk, veelal in ontwikkelingslanden. Nieuwe participaties worden momenteel 

niet voorzien. 

4 Beleid  

4.1 Werving van gelden 

HMC werft haar gelden op de volgende wijzen: 

1. Ontvangst van giften en donaties 

HMC ontvangt giften van (rechts)personen vanuit de gehele wereld. Het bestuur van HMC 

bepaalt de bestemming van de gift, en houdt bij een doel-gebonden gift zo mogelijk rekening 

met de wensen van de gever. Mocht de gever niet instemmen met het beleid en de keuze van 

het bestuur van de stichting, dan wordt de gift aan de gever geretourneerd. 
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2.  Renteopbrengsten 

 

a. HMC verstrekt leningen, deels met behulp van leningen o/g. Tussen de te betalen rente en 

de te ontvangen rente bevindt zich een marge die HMC zal aanwenden ter ondersteuning 

van de beoogde goede doelen. Ook de rentebaten die worden behaald met leningen die zijn 

verstrekt uit eigen vermogen zal HMC aanwenden ter ondersteuning van de beoogde goede 

doelen. 

b. HMC wil de leningenportefeuille afbouwen en de hiermee verkregen middelen aanwenden 

voor in de toekomst te ondersteunen christelijke en/of humanitaire doelen. 

 

Hierbij wordt nadrukkelijk opgemerkt dat HMC niet de rol van bank wil spelen. Zij biedt geen 

leningen aan op de openbare markt, doch alleen binnen haar netwerk van de christelijke 

geloofsgemeenschap wereldwijd. Het verstrekken van deze leningen wordt gedaan om 

renteopbrengsten te genereren ten behoeve van het doel, niet als bedrijfsmatige activiteit. De 

aanwending van de baten zal plaatsvinden in het licht van de doelstelling van HMC. Er zijn 

binnen het bestuur reeds concrete plannen in ontwikkeling om de financiële middelen ook zo 

snel mogelijk te gaan toekennen conform onderdeel a van hoofdstuk 2 van dit beleidsplan (via 

donaties). Het bestuur zal hier zo spoedig mogelijk over beslissen (zie onderdeel 5). 

 

3. Eventuele baten uit dividend 

HMC kan aandeelhouder zijn van verschillende rechtspersonen over de gehele wereld met het 

oog op het steunen van christelijke en/of humanitaire doelen. In de toekomst voorziet HMC 

echter dat er geen nieuwe participaties meer gestart zullen worden. 

De bedrijven waarin HMC nu (nog) participeert, dragen als “social enterprise” bij aan het 

maatschappelijk belang of algemeen nut. Zo neemt HMC deel in bedrijven die bijvoorbeeld in 

regio’s opereren waar het ontstaan van werkgelegenheid dienstbaar is aan de zending in dat 

gebied.  

HMC drijft zelf geen onderneming en houdt de participaties alleen aan ter ondersteuning van de 

doelstelling. Eventuele baten uit deze deelnemingen (mochten die er zijn) zullen op de langere 

termijn ook ten goede komen aan de beoogde doelen van HMC. 

4.2 Beheer van het vermogen 

HMC zal een vermogen aanhouden dat redelijkerwijs nodig is voor een gezonde continuïteit van de 

voorziene werkzaamheden in het kader van de doelstelling van de stichting. Het beheer van het door 

de stichting opgebouwde vermogen gebeurt als volgt: 

a. Beheer van een leningenportefeuille bij door HMC ondersteunende doelen waarmee 

renteopbrengsten worden gegenereerd; 

b. Beheren van participaties zoals omschreven in paragraaf 4.1 punt 3; 

c. Een deel van het opgebouwde vermogen wordt door de stichting op een spaarrekening 

geplaatst waar een marktconforme rente over wordt ontvangen.  

4.3 Bestuur 

Het bestuur is autonoom en kan binnen de statutaire bepalingen besluiten nemen. Het 

stichtingsbestuur beslist bij meerderheid van stemmen. De bestuursleden genieten geen beloning 
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voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening 

van hun functie gemaakte kosten. 

4.4 Ontbinding 

Bij ontbinding van de stichting geschiedt vereffening door het bestuur. Een overschot na vereffening 

wordt uitgekeerd aan een door het bestuur aan te wijzen in Nederland geregistreerde, algemeen nut 

beogende instelling. 

4.5 Verantwoording 

Voor elk initiatief c.q. project dat HMC ondersteunt, wordt een dossier aangelegd waarin het project 

wordt gedocumenteerd en verantwoord. Al naar gelang van de aard en omvang van het project zal 

het dossier meer of minder omvangrijk zijn. Dit naar het oordeel van het bestuur. 

De stichting publiceert een actueel beleidsplan en jaarlijks een jaarrekening en activiteitenverslag. 
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5 Besteding van middelen  
HMC stelt vast dat de projecten en initiatieven die met steun (zowel donaties als participaties) van 

HMC zijn ontwikkeld tot op heden de functie vervullen waarvoor ze zijn ontwikkeld. 

HMC heeft een aanzienlijk vermogen opgebouwd die voor een groot deel bestaat uit uitstaande 

leningen. Voor deze posities hanteert HMC een lange termijn planningshorizon.  

Het bestuur is zich bewust van de snelle vermogensgroei in de afgelopen jaren en beraadt zich op 

een goede aanpak en een juiste timing om de leningenportefeuille en ook de eventuele opbrengsten 

van deelnemingen (mochten die er nog zijn) optimaal ten goede te kunnen laten komen aan de 

beoogde doelen van de stichting, in het bijzonder in de vorm van het verstrekken van donaties die 

het mogelijk maken de beoefening van het christelijke geloof wereldwijd te bevorderen. HMC stelt 

in 2017 een vernieuwd beleidsplan op waarin deze besteding van middelen wordt vastgelegd. 


