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1. Doel 
De stichting stelt zich ten doel diaconessen en anderen in staat te stellen overeenkomstig de grond-
slag arbeid te verrichten tot verkonding van Gods Koninkrijk in gehoorzaamheid aan de opdracht zie-
len te winnen voor Christus. Daarvoor wendt zij onder andere het vermogen aan dat de Gemeen-
schap van Zendings-Diaconessen in de loop van haar geschiedenis verworven heeft, en aan de stich-
ting geschonken heeft. De door de stichting ondersteunde arbeid ligt in het verlengde van het werk 
dat de zusters gedaan hebben en doen, en wordt concreet in pastoraat, diaconaat, evangelisatie en 
zending. 

De stichting tracht dit onder meer te bereiken door: 

a. het werven en beheren van fondsen ten behoeve van de Gemeenschap van Zendings-Diaco-
nessen in Nederland. 

b. het werven en beheren van fondsen ten behoeve van de stichting Leefgemeenschap Betha-
nië. 

c. het werven en beheren van fondsen ten behoeve van doelen die gelijk zijn of verwant aan de 
doelen van de Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland. 

d. Het beheren van de materiële goederen en het voeren van de financiële administratie ten 
behoeve van de Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland en de stichting Leef-
gemeenschap Bethanië. 



2 
 

e. Het zorg dragen voor de kosten van leven en wonen van de individuele diaconessen bij ont-
binding van de Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland. 

Uit: statuten van de stichting Diacones Francine van der Meer, artikel 3.2 en 3.3 

 

2. Fonds 
2.1 Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland 
De stichting heeft het vermogen van de Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland ont-
vangen onder de last dat zij de zustergemeenschap van voldoende financiële middelen voorziet om 
haar doelstelling uit te kunnen voeren. En om bij ontbinding van de zustergemeenschap de kosten 
van leven en wonen van individuele diaconessen te dragen. De Gemeenschap van Zendings-Diaco-
nessen heeft op dit moment haar eigen vormen van inkomsten die om en nabij haar uitgaven dek-
ken. In deze beleidsperiode staat de stichting garant voor de uitgaven van de Gemeenschap van Zen-
dings-Diaconessen. Daarnaast houdt zij een reserve aan ter hoogte van 5 keer de omvang de begrote 
uitgaven van 2020 als een extra zekerheid om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan de last die 
zij is aangegaan. 

2.2 Stichting Leefgemeenschap Bethanië 
De zustergemeenschap maakt deel uit van de leefgemeenschap Bethanië. Daardoor heeft de stich-
ting een bijzondere verplichting richting de stichting Leefgemeenschap Bethanië. Die brengen we in 
deze beleidsperiode tot uitdrukking door een garantstelling voor de uitgaven van de stichting. Daar-
naast ondersteunen we in deze beleidsperiode de stichting actief bij het werven van fondsen met als 
doel de stichting financieel minder afhankelijk van ons te maken. 

2.3 Overige doelen 
De stichting wil, overeenkomstig de opdracht die zij daartoe van de Gemeenschap van Zendings-Dia-
conessen heeft gekregen, doelen ondersteunen op het gebied van pastoraat, diaconaat, zending en 
evangelisatie in binnen- en buitenland. En die of geïnitieerd worden vanuit leefgemeenschappen, 
en/of zich richten tot vergeten doelgroepen, en/of praktisch van aard zijn. De manier waarop we dat 
willen doen, is vastgelegd in een visiedocument. Jaarlijks evalueren we onze werkwijze voorafgaand 
aan de verantwoording die de stichting aan de Gemeenschap van Zendings-Diaconessen aflegt, en 
stellen we onze werkwijze eventueel bij. Gedurende deze beleidsperiode streven we jaarlijks ernaar 
1/10 van het vermogen (peildatum 1 januari 2020) te doneren. Dat bedrag evalueren we jaarlijks aan 
de hand van de ontwikkeling van het eigen vermogen, de verplichtingen die we als stichting zijn aan-
gegaan, en de ervaring die we zelf opdoen met vinden en steunen van doelen. 

 

3. Materiële goederen 
3.1 Eigen gebouw 
De stichting is eigenaar van een gebouwencomplex op de hoek Koenestraat/Prinses Beatrixstraat. De 
stichting heeft het gebouw laten bouwen voor de diaconale leefgemeenschap Bethanië. Van deze 
diaconale leefgemeenschap maken ook de zusters van de Gemeenschap van Zendings-Diaconessen 
uit. Aan hen heeft de stichting zich in het bijzonder verplicht in het gebouwencomplex appartemen-
ten beschikbaar te stellen. 

Vanwege deze bijzondere bestemming is de exploitatie van het pand niet commercieel. Wel willen 
we een structureel negatief saldo van de exploitatie voorkomen. Voor de huurprijs hanteren we de 
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regels van de sociale huurwoningen. Zo nemen we zoveel mogelijk financiële drempels weg om deel 
te nemen aan de diaconale leefgemeenschap. Daar staat tegenover dat we bij het reguliere onder-
houd en kleine reparaties bewoners zoveel mogelijk willen betrekken. 

Het reguliere onderhoud gebeurt volgens een meerjaren-onderhoudsplan. Voor het onderhoudsplan 
wordt in deze beleidsperiode een voorziening aangehouden op basis van het meerjaren-onderhouds-
plan. Aangezien het gebouwencomplex net nieuw is, voorzien we in deze beleidsperiode geen grote 
extra investeringen in het gebouw. 

3.2 Eigendommen Gemeenschap van Zendings-Diaconessen 
De Gemeenschap van Zendings-Diaconessen bezit zelf ook enkele registergoederen. De stichting 
voert namens de gemeenschap het beheer daarover. Afspraken over de aard en de wijze van het be-
heer zijn vastgelegd in een notitie die goedgekeurd is door de gemeenschapsraad van de Gemeen-
schap van Zendings-Diaconessen in Nederland. 

 

4. Algemeen beheer 
4.1 Financiën 
Het beleid van de stichting is erop gericht om bewust in te teren op het eigen vermogen. Dat wordt 
gemotiveerd door de overtuiging dat het geld dat de stichting heeft ontvangen, bedoeld is om goed 
te doen. En de wens dat dit zoveel mogelijk bij leven van de zusters dient te gebeuren. Een deel van 
het vermogen van de stichting is vastgelegd in materiële vaste activa. We houden een werkkapitaal 
aan om te kunnen voldoen aan onze betalingsverplichtingen. We houden daarvoor de vuistregel aan 
dat deze de verwachte uitgaven van de komende drie maanden dekt. Het overige deel van het ver-
mogen leggen we in deze beleidsperiode voor tenminste 2/3 vast in een aandelenportefeuille die be-
heerd wordt door een bank. Voor het beheer van de effectenportefeuille zullen we een nieuw 
treasury-document opstellen met daarin enkele uitgangspunten met betrekking tot het type onder-
nemingen waarin we beleggen en risico’s. De overige 1/3 leggen kan in deze beleidsperiode in lenin-
gen en beleggingen vastgelegd worden in projecten en initiatieven die dezelfde doelstellingen heb-
ben als waarop het fonds zich richt. Dat doen we bij voorkeur via organisaties die in dat veld exper-
tise hebben.   

4.2 Administratie 
Naast de eigen administratie voert de stichting de financiële administratie van de Gemeenschap van 
Zendings-Diaconessen en de Diaconale Leefgemeenschap Bethanië. De stichting heeft daarvoor een 
klein kantoor aan de Allemanswaard 2. Dat is ook de plek waar de archieven van de drie stichtingen 
worden opgeslagen. De eindverantwoordelijkheid voor de administratie blijft liggen bij het bestuur-
die de administratie betreft. 

4.3 Medewerkers 
Op dit moment heeft de stichting een administratief medewerkster en een uitvoerend bestuurder in 
dienst. Binnen de stichting hanteren we de arbeidsvoorwaarden voor kerkelijk werkers van de Pro-
testantse Kerk. De overige bestuurders zetten zich op vrijwillige basis in voor de stichting. Zij ontvan-
gen daarvoor geen vergoeding anders dan een reisvergoeding en/of een vergoeding voor kosten die 
zij maken voor hun werk voor de stichting. 


