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1. Algemene informatie
Contactadres/email: info@stichting-hmc.nl
KvK nummer: 08140444
RSIN: 815106385
Beleidsplan versie 11-01-2021, bestuur per datum:
Dhr. David E. Nooitgedagt – interim-voorzitter
Dhr. Marius Barsukoff – 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
De Stichting hield en houdt zich bezig met de bevordering van christelijk en humanitair werk, met inachtneming
van de doelomschrijving in de statuten. De Stichting is met name actief vanuit en voor de wereldwijde
geloofsgemeenschap Brunstad Christian Church (in Nederland: Christelijke Gemeente Nederland, CGN). Zij zal
in dat licht christelijke doelen steunen indien deze voldoen aan één van de volgende omschrijvingen:

3.1

-

Het te steunen project zorgt ervoor dat christenen bij elkaar kunnen komen en dat zij de christelijke
boodschap kunnen horen.

-

Het te steunen project voorziet erin mensen te “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.
Doelbestedingen in het verleden

In de afgelopen jaren heeft de Stichting zich ingezet voor de bouw van samenkomstzalen en regionale kerken
(ook conferentieoorden genoemd) voor christelijke gemeenten in Kameroen, Roemenië, Nieuw-Zeeland,
Argentinië, Oekraïne, Polen, India en China, dus ook in landen met beperkte geloofsvrijheid.
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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.
Het meest recente project van de Stichting is de ontwikkeling van een kerkgebouw ten behoeve van een
kerkgenootschap in Polen. De steun van de Stichting hiervoor is tot op heden EUR 1,6 miljoen geweest.
3.2

Komende tijd: kerkbouw Polen en christelijk en humanitair werk in Afrika en overige

Het project in Polen nadert zijn voltooiing. Binnenkort zullen de gemeenteleden van de kerk in Wisła, alsmede
de geloofsgenoten in Polen en Oost-Europa een geschikt onderkomen hebben voor alle christelijke vieringen.
De Stichting overweegt een aanvullende donatie te doen t.b.v. de afwerking en inrichting van terrein (dat nog
braak ligt) en de inrichting van het gebouw voor het Poolse kerkgenootschap. Voorafgaand aan verdere
steunverlening wordt een liquiditeitsprognose gemaakt.
Naast de steun aan de kerkbouw in Polen, zijn projecten in Afrika in gang gezet die de Stichting wil steunen. De
Stichting wil deze projecten gaan steunen zodra hiervoor voldoende cashmiddelen beschikbaar zijn (zie ook
onder 4). 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 worden georganiseerd in samenwerking met het
kerkgenootschap BCC South-Africa en worden 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 aan kwetsbare mensen voorziet erin om mensen te “helpen om
zichzelf te helpen”, zodat zij zelfvoorzienend kunnen zijn.
Hiernaast oriënteert de Stichting zich op steun aan projecten die de verspreiding van het evangelie wereldwijd
bevorderen door middel van online publicatie en streaming van christelijke content en de christelijke
boodschap. Deze projecten worden uitgevoerd door een of meer non profit organisaties die net als de Stichting
een zendingsdoelstelling hebben (zoals Bcc.Media Foundation, een stichting naar Noors recht met org. nr. 925
564 257).
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HMC verlangt een inhoudelijk projectplan en een projectbegroting van de betrokken kerken of
zendingsorganisaties, zodat zij deze kan beoordelen.
De Stichting zal de genoemde projecten steunen door middel van een donatie aan een kerkgenootschap of
andere verwante non profit organisatie. Het is ook mogelijk dat zij op factuurbasis projectkosten vergoedt aan
uitvoerende organisaties of ondernemers, conform de vooraf bij de aanvraag ingediende projectbegroting. Ook
verlangt zij een inhoudelijke en financiële verantwoording achteraf.
De Stichting stelt in overleg met samenwerkingspartners een budget op voor de komende jaren.
Het beoordelingsproces van de projecten die zich aandienen is weergegeven in de afbeelding hieronder.

HMC laat
voorstellen
uitwerken, of
afwijzen

HMC houdt
contact met
lokale kerken,
zendelingen,
uitvoeringsorganisaties

HMC laat
gedetailleerde
voorstellen
voorbereiden
en beoordeelt
deze

evaluatie
uitvoering

rapporteren
monitoren
opvolgen
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
Het huidige vermogen van de Stichting bestaat hoofdzakelijk uit initiële fondsvorming uit deelnemingen en
enkele grote donaties van andere charitatieve instellingen in vroegere jaren, alsmede opbrengsten uit
vermogensbeheer. De Stichting heeft in de afgelopen tijd geen donaties ontvangen van privépersonen en is op
dit moment niet op zoek naar nieuwe fondsen. Wel is de Stichting bezig een aanzienlijk bedrag aan vorderingen
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te gelde te maken. Hiervoor zullen nog kosten gemaakt moeten worden, met name van een advocaat. De
rechter heeft deze vorderingen reeds toegewezen, maar het innen kan nog enige tijd vergen.
De Stichting heeft geen winstoogmerk.

5. Beheer en besteding van het vermogen
De Stichting heeft haar resterende deelnemingen in 2020 verkocht, waardoor liquide middelen beschikbaar zijn
gekomen die besteed zijn aan het project in Polen. Nieuwe beschikbare fondsen (overtollige middelen) worden
op een zodanige wijze ondergebracht - waar mogelijk in instellingen waarbij de investering de doelstellingen
van de Stichting zal bevorderen1 - dat zij een redelijk rendement opleveren totdat deze fondsen worden
gebruikt ten behoeve van de algemeen nuttige doelstelling van de Stichting. Het vermogen kan ook
ondergebracht worden in vastrentende waarden, zoals in leningen en op spaarrekeningen.
Momenteel zijn de beschikbare cashmiddelen van de Stichting beperkt. Er zal op korte termijn worden besloten
of er voldoende middelen zijn voor de aanvullende steun voor het project in Polen (ingeschat bedrag op dit
moment: EUR 500.000). De Stichting is bezig haar vermogen beschikbaar te maken. Naarmate op deze wijze
vermogen beschikbaar komt, zal de Stichting definitieve keuzes maken ten aanzien van de verdere steun aan in
onderdeel 3 genoemde projecten of andere projecten die zich op dat moment kunnen voordoen en die aan de
criteria van steunverlening door de Stichting voldoen.

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. Een natuurlijk persoon of een
rechtspersoon mag niet over het vermogen van de instelling beschikken als ware het zijn eigen vermogen. Het
bestuur beslist gezamenlijk over te steunen projecten.
De Stichting voert een administratie en stelt jaarlijks een verslag op, bestaande uit een bestuurs- en
activiteitenverslag en een jaarrekening. Het bestuur laat deze beoordelen 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, de beheerskosten 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, op grond van een schriftelijke overeenkomst en op basis van het vierogenprincipe. De Stichting eist adequate verantwoording van organisaties die door de Stichting worden
gesteund als gevolg waarvan de Stichting te allen tijde kan controleren hoe de verleende steun wordt
aangewend. Na de steunverlening blijft de Stichting dit monitoren gedurende een redelijke tijd.
6.1

ANBI-onderzoek

De Stichting heeft een geschil met de Belastingdienst over haar ANBI-status. De Belastingdienst heeft daarnaast
enkele aanslagen schenkbelasting opgelegd waar de Stichting het niet mee eens is en waartegen de Stichting
bezwaar heeft aangetekend. De Belastingdienst is in 2020 tegemoetgekomen aan de bezwaarschriften tegen
enkele van de opgelegde aanslagen, waardoor deze aanslagen zijn vernietigd. Voor de overige
1

https://fondseninnederland.nl/standpunt-1-duurzaam-beleggen
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bezwaarschriften wacht de Stichting nog op antwoord. 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 en een fiscaal advocaat. De Stichting is het op
basis van feitelijke en juridische gronden oneens met de conclusies van de Belastingdienst en bestrijdt deze
daarom en verwacht haar ANBI-status terug te krijgen. Voor de praktische uitvoering hiervan is extra tijd en
inzet nodig van zowel de fiscaal adviseur als de advocaat en de bestuursleden.

7. Ten slotte
Dit beleidsplan wordt met regelmaat opnieuw geëvalueerd en indien nodig bijgesteld door het bestuur.
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