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Voorwoord 

 

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Zuidrijk Missionair. 

 

De Stichting Zuidrijk Missionair is opgericht op 30 december 2021 te Rotterdam. Ons streven is Gods 

evangelie in woord en daad present te laten zijn in de wijk Zuidwijk te Rotterdam en betrokken te zijn 

op de mensen in de wijk.  

 

Een stichting is verplicht een notariële akte te laten opstellen. Nadat deze akte is opgesteld  waarin 

o.a. is vastgelegd wie de bestuurders zijn, volgt inschrijving bij de Kamer van Koophandel  en 

aanmelding bij de Belastingdienst. 

 

Een beleidsplan is noodzakelijk voor het verkrijgen van een ANBI status. 

 

Dit plan geeft inzicht in: 

 

• Missie, visie, ambitie en doelstellingen van de stichting 

• Werkzaamheden van de stichting 

• Financiën 

• De manier waarop de stichting geld verwerft  

• Het beheer van het vermogen van de stichting 

• De besteding van het vermogen van de stichting 

• Het functioneren van het bestuur 
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Algemene gegevens en bestuur 

 

Algemene gegevens 

 

Statutaire naam  : Stichting Zuidrijk Missionair  

Organisatietype  : Stichting 

Opgericht   : 30 december 2021  

KvK nummer   :  85017256 

Bankrekeningnummer  :  NL 74 RABO 0140 1814 74 

Fiscaalnummer(RSIN)  :  863471316 

 

Bezoekadres   :  Schoonegge 60, 3085 CX Rotterdam 

Telefoonnummer  : 

Website   : www.ZuidRijk.nl 

E-mailadres   : welkom@zuidrijk.nl 

Werkgebied   :  Rotterdam Zuidwijk 

Doelgroep(en)   :  Inwoners van Zuidwijk in de ruimste zin van het woord 

 

Bestuur 

 

Naam    : Noordzij, Jacobus 

Geboortedatum en -plaats :  5 januari 1964, Rotterdam 

Titel    : Voorzitter 

Bevoegdheid   :  Gezamenlijk bevoegd 

 

Naam    :  Westrate, Jorien 

Geboortedatum en-plaats : 28 april 1985, Kapelle 

Titel    : Secretaris 

Bevoegdheid   : Gezamenlijk bevoegd 

 

Naam    : Bontenbal, Nicolaas Johannes Gerardus 

Geboortedatum en – plaats : 24 juni 1951, Rotterdam 

Titel    : Penningmeester 

Bevoegdheid   : Gezamenlijk bevoegd  
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Naam    : Teeuw, Arjan Cornelis  

Geboortedatum en -plaats : 10 november 1988, Moordrecht 

Titel    :  Algemeen bestuurslid  

Bevoegdheid   : Gezamenlijk bevoegd 
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Doelstellingen 

De stichting heeft als doel het leiding geven aan, faciliteren van en ondersteunen van het missionaire 

werk van de interkerkelijke pioniersplek ZuidRijk in Rotterdam.   

Wij streven ernaar Gods evangelie in woord en daad present te laten zijn in de wijk en betrokken te 

zijn op de mensen in de wijk en hun levens. Ons doel en onze hoop is dat het missionaire werk in het 

inloophuis ervoor zorgt dat er over drie jaar een stabiele, (etnisch) pluriforme, nieuwe gemeenschap 

van enkele tientallen mensen is die God dient en in liefde betrokken op elkaar leeft. We hopen zo dat 

er licht en verbondenheid komt in deze wijk waar veel eenzaamheid, gebrokenheid, armoede en 

donkerheid is.  

De doelstellingen zijn nader uitgewerkt in het Pioniersplan van de Stichting ZuidRijk Missionair, dat 

aangeeft hoe de stichting deze de komende drie jaren wil verwezenlijken.  

 

Werkzaamheden van de stichting 

Het bestuur van de stichting is eindverantwoordelijk voor werk dat plaatsvindt binnen ZuidRijk 

missionair en is tevens klankbord voor een kernteam bestaande uit een pionier en meerdere 

vrijwilligers. Het bestuur is verantwoordelijk voor financiën en fondsenwerking (zie onder) en 

personeel en vrijwilligers. De stichting zal een pionier voor 12-16 uur in dienst nemen, met het streven 

dit uit te breiden. Deze missionaire werker zal samen met een andere betrokken bij ZuidRijk mensen 

in de wijk bezoeken en de samenkomsten op zondag organiseren en leiden en is een spil in het 

genoemde kernteam.  

De pionier en de vrijwilligers uit het kernteam organiseren diverse activiteiten en onderhouden 

contacten om bovengenoemde doelen te bereiken. We houden wekelijks een bijeenkomst in het 

inloophuis aan de Schoonegge waar we met de bewoners van de wijk koffie drinken, nadenken over 

een thema of een Bijbelgedeelte, met en voor elkaar bidden en zingen en met elkaar eten. De ene 

week is dat een bijeenkomst, een viering, de andere week een Bijbelstudie in een kleinere groep. We 

leven met elkaar mee, bidden met elkaar, denken mee met elkaar. Ook buiten deze bijeenkomsten zijn 

er contacten tussen wijkbewoners en andere betrokkenen bij ZuidRijk. Het kernteam zal verdere 

activiteiten en initiatieven ontplooien om de doelen van de stichting te bereiken.  
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De wijze van verwerven van inkomsten 

De werving van inkomsten gebeurt door: 

- Sponsoring door de twee betrokken kerken (wijkgemeente Maranathakerk van de 

protestantse gemeente Rotterdam Zuid en de Gereformeerde Gemeente te Rotterdam 

Zuidwijk die beiden een vast bedrag voor drie jaar hebben toegezegd). Ook de landelijke 

Protestantse Kerk in Nederland heeft een bedrag toegezegd voor drie jaar.  

- Werven van donateurs en sponsors die een maandelijks bedrag toezeggen voor voorlopig drie 

jaar. We hebben al een aantal donateurs die deze toezegging hebben gedaan. 

- Eenmalige giften van donateurs en sponsors die ons werk willen steunen. 

- Subsidie van de Maatschappij van Welstand. 

- Fondsenwerving: werven van donaties en alle vormen van werving van aanvullende middelen. 

 

 

Beheer en besteding van het vermogen                 

Stichting ZuidRijk is verplicht een administratie te voeren. Daaruit blijkt welke bedragen er aan 

onkosten zijn voldaan, wat de aard en omvang is van de inkomsten en het vermogen van de stichting. 

De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de 

Stichting. 

Aan het einde van het boekjaar, dat loopt van 1 januari tot en met 31 december van dat jaar, worden 

door de penningmeester de boeken afgesloten. De jaarrekening wordt jaarlijks opgesteld. Het bestuur 

beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels ondertekening en dechargeert 

de penningmeester. 

Het bestuur bepaalt op basis van een meerderheid van stemmen in het bestuur en in overleg met de 

in dienst te nemen missionaire werker, kerken en vrijwilligers over het beheer en de besteding van de 

gelden.  

Bestuur en vrijwilligers zijn afgezien van de te maken directe kosten niet gerechtigd tot enige 

vergoeding. De missionaire werker zal worden betaald overeenkomstig de gangbare salarissystemen 

van de Protestantse Kerk in Nederland, zoals vastgelegd zal worden in een arbeidsovereenkomst. 

De stichting heeft een bestuur met een even aantal (4) bestuursleden. In verband met de 

besluitvorming heeft één (1) bestuurslid een dubbele, namelijk het bestuurslid dat vanuit de 

kerkenraad van de Maranathakerk deelneemt in het bestuur. 

Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon mag over het vermogen van de instelling beschikken 

alsof het zijn eigen vermogen is (zie art. 1a sub c Uitvoeringsregeling AWR). Bestuurders en 

beleidsbepalers mogen geen meerderheid hebben in de zeggenschap over het vermogen van de 

stichting.  

Functioneren van het bestuur 

Het bestuur neemt de besluiten zelfstandig bij meerderheid van stemmen.  

Het bestuur kan besluiten nemen indien minstens de helft van de bestuursleden aanwezig is. 

De voorzitter leidt de vergaderingen. Indien de voorzitter afwezig is bepaald het aanwezige bestuur 

wie de functie van voorzitter voert. 


