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1. Algemene informatie
Contactadres/email: info@stichting-hmc.nl
KvK nummer: 08140444
RSIN: 815106385
Bestuur per 12-12-2018
Dhr. Jan-Hein Staal – voorzitter
Mevr. Julia Muller – secretaris
Dhr. Frank J. Weggeman – penningmeester

2. Missie en doel, algemene omschrijving werkzaamheden
Het doel en de werkzaamheden van Stichting Hippo Mundo Charity (de "Stichting") is in artikel 2. van de
statuten als volgt omschreven:
1.
2.

3.

De stichting heeft als ideële grondslag de Bijbel, opgevat als het Woord van God.
De stichting heeft vanuit deze grondslag als doel:
a. Het verrichten van ondersteunende diensten op vermogensrechtelijk, financieel,
administratief en organisatorisch gebied ten behoeve van humanitaire en charitatieve
activiteiten in de ruimste zin;
b. Het ondersteunen en financieren van humanitaire of charitatieve doelen.
Het onder 2. genoemde doel wordt onder meer gerealiseerd door:
a. Het verlenen van financiële steun aan christelijke en humanitaire doelen, die aan het doel
van de stichting verwant zijn, wereldwijd in de vorm van giften, subsidies, donaties,
enzovoorts;
b. Het verstrekken van leningen aan rechtspersonen met een christelijke en/of humanitaire
doelstelling wereldwijd;
c. Het participeren in rechtspersonen, waaronder met name rechtspersonen met een
christelijk en/of humanitaire doelstelling.

3. Wijze van realisatie van de doelstelling
Het christelijke werk van de Stichting bestaat eruit dat zij ervoor zorgt dat christenen bij elkaar komen en
dat zij de christelijke boodschap kunnen horen.
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.
3.1 Doelbestedingen in het verleden
In de afgelopen jaren heeft de Stichting zich ingezet voor de bouw van samenkomstzalen en regionale
kerken (voorheen ook conferentieoorden genoemd) gesteund voor christelijke gemeenten in Kameroen,
Roemenië, Nieuw-Zeeland, Argentinië, Oekraïne, India en China, dus ook in landen met beperkte
geloofsvrijheid.
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.
3.2 Komende tijd: kerkbouw Polen en christelijk en humanitair werk in Afrika en overige
In de afgelopen paar jaar zijn er projecten geweest in de oriënterende en voorbereidende fase. In die fase
is vanzelfsprekend minder geld uitgegeven. Dit is inherent aan bouwprocessen. En er zijn ook aanvragen
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voor steun bij de stichting binnengekomen die de stichting heeft afgewezen omdat deze niet goed passen
binnen de visie van de Stichting. Al die tijd zaten diverse aanvragen ‘in de pijplijn van de Stichting’.
Een kerkgenootschap in Polen heeft na vele jaren van planontwikkeling nu concrete plannen om een kerk
te bouwen voor de geloofsgemeenschap. Deze moet naast gemeenteleden in de lokale
geloofsgemeenschap ook plaats bieden aan de overige geloofsgenoten in Polen en andere delen van OostEuropa, zodat deze kerk zowel een lokale als regionale functie heeft. De plannings- en ontwerpfase zijn
inmiddels afgerond en de bouwfase kan in het vroege voorjaar van 2019 worden opgestart.
Naast de steun aan de kerkbouw in Polen, zijn projecten in Afrika in gang gezet die de stichting wil
steunen in samenwerking met Stichting Wereldwijd Evangeliewerk en de geloofsgemeenschap in ZuidAfrika. Deze projecten voorzien in:
1) steun in reis- en verblijfskosten die gemoeid zijn met het bezoeken van christelijke regionale
kerkdiensten aan geloofsgenoten die zich de reis- en verblijfskosten niet kunnen permitteren;
2) steun in de kosten in verband met:
a) Kerk-tv via een christelijke zender die onder meer de kerkdiensten en de geloofsbelijdenis live
uitzendt;
b) "video conference-kerkdiensten" tussen verschillende locaties waar de geloofsbelijdenissen
plaatsvinden;
3) huisvesting van christelijke gemeenten in Afrika voor hun kerkelijke activiteiten;
4) een deelproject om in het bijzonder kwetsbare mensen uit arme en achtergestelde gebieden in Afrika
op te leiden voor de arbeidsmarkt.
a) als een onderdeel hiervan hebben de deelnemers aan dit programma de keuze om deel te nemen
aan een christelijk programma van bijbelonderricht.
Bovenstaande activiteiten in het continent Afrika zullen worden georganiseerd door BCC South-Africa en
uitgevoerd in de volgende landen:
• Zuid-Afrika
• Kameroen
• Kenia
• Malawi
• DR Congo
• Oeganda
• Ethiopië
De genoemde projecten zorgen ervoor dat christenen bij elkaar komen en dat zij de christelijke boodschap
kunnen horen. Het deelproject inzake de steun van kwetsbare mensen voorziet erin om mensen te “helpen
om zichzelf te helpen”, zodat zij zelfvoorzienend kunnen zijn.
Het bestuur heeft ook reeds een inschatting gemaakt van de mogelijke steun aan andere projecten in
zendingsgebieden in de komende jaren. Onder andere in Brazilië, Oekraïne, India en Argentinië. De
donaties die de Stichting ten behoeve van deze projecten kan doen, zijn opgenomen in de
meerjarenbegroting.
De Stichting stelt samen met Stichting Wereldwijd Evangeliewerk een gezamenlijk budget op voor de
komende jaren.
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 vele jaren beslaan. Dit betekent
dat het ondersteunen en bedrijven van zendingsactiviteiten een kwestie is van een langetermijnvisie en
een ‘lange adem’.

4. Herkomst fondsen
De inkomsten van de Stichting bestaan hoofdzakelijk uit initiële fondsvorming uit deelnemingen en enkele
grote donaties van andere charitatieve instellingen, alsmede opbrengsten uit een actief vermogensbeheer.
De stichting heeft geen donaties ontvangen van privépersonen.
De Stichting heeft geen winstoogmerk.

5. 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. De beschikbare fondsen (overtollige middelen) worden op een zodanige wijze
ondergebracht - 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. Het vermogen kan ondergebracht worden in
vastrentende waarden, zoals in leningen en op spaarrekeningen.
5.1 Samenwerking met Stichting Wereldwijd Evangeliewerk
Het bestuur is in vergaand overleg met Stichting Wereldwijd Evangeliewerk om haar doelbestedingen te
doen in de vorm van schenkingen aan Stichting Wereldwijd Evangeliewerk die een qua doelstelling
verwante organisatie is voor de Stichting en die dezelfde projecten steunt die de Stichting wil steunen. Dit
vanuit het oogpunt van efficiency, beheersbaarheid en kwaliteitsbewaking van grote projecten.
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6. Governance en compliance
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. Er kan een vergoeding
worden toegekend voor uitvoerende werkzaamheden, wanneer dit van toepassing is wordt het
vergoedingenbeleid van de Stichting gevolgd, zoals vastgelegd in het vergoedingenreglement.
De Stichting voert een administratie en stelt jaarlijks een verslag op, bestaande uit een bestuurs- en
activiteitenverslag en een jaarrekening. Het bestuur wil dat die vanaf 2018 wordt goedgekeurd door een
accountant.
Het financieel beleid en beheer ligt op een adequaat niveau. 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.
Transacties in het kader van doelbestedingen worden uitgevoerd eerst na gedetailleerde
projectaanvragen die door het bestuur zijn beoordeeld en op grond van een schriftelijke overeenkomst.
De Stichting eist adequate verantwoording van organisaties die door de Stichting gesteund worden.
ANBI-status
De Stichting heeft een geschil met de Belastingdienst over haar ANBI-status. De Belastingdienst heeft
enkele aanslagen schenkbelasting opgelegd waar de Stichting het niet mee eens is en waartegen de
stichting in beroep is gegaan.
De achtergrond van de aanslagen schenkbelasting is dat de Belastingdienst in januari 2017 de anbi-status
van de Stichting heeft ingetrokken. De Stichting heeft voor de begeleiding hiervan advies ingewonnen van
een fiscaal adviseur. De Stichting is het oneens met de conclusies van de Belastingdienst op basis van
feitelijke en juridische gronden en zal deze daarom bestrijden. Voor de praktische uitvoering hiervan is
extra tijd en inzet nodig van zowel de fiscaal adviseur als de bestuursleden.

7. Evaluatie van het beleid
Dit beleidsplan wordt in de loop van 2019 geëvalueerd en indien nodig bijgesteld door het bestuur.
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