ANBI informatie SSBCO.
Naast de reeds aanwezige informatie is het onderstaande aanvullend:
Naam van de stichting: Stichting Steunfonds Bijbelgetrouw Christelijk Onderwijs.
Bestuur per 31 december 2013:
Voorzitter - J.C. van Dijk
Penningmeester - G-J Freeke
Bestuurslid - J. G. Fijnvandraat
Bestuurslid - J. L. K. Rouw
Bestuurslid - C.A. van Buuren
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2013:
1. Het op basis van ontvangen aanvragen van scholen en onderwijsactiviteiten in binnen- en
buitenland is besloten welke ondersteuning in 2014 zal worden verleend in de vorm van
éénmalige bijdragen.
2. Het overmaken van de giften naar de bankrekeningen van de betreffende scholen.
3. Het beoordelen van de ontvangen verantwoording van de in 2011 verleende bijdragen.
4. Het vermogensbeheer
Het beloningsbeleid:
Er wordt geen enkele vergoeding/beloning verstrekt voor de werkzaamheden van het bestuur.
Bestuursleden kunnen gemaakte reis- en verblijfkosten declareren o.b.v. de werkelijk gemaakte
kosten resp. de fiscaal toegestane normen en tarieven.
SSBCO heeft geen personeel in loondienst of vrijwilligers.
Uit de verlies en winstrekening 2013:
Opbrengst beleggingen 17.056
Giften en lasten 18.239
Exploitatieresultaat 1.183 –
Koersresultaat effecten 53.430
Nettoresultaat 53.430
Vermogen:
Aangezien Stichting Steunfonds Bijbelgetrouw Christelijk Onderwijs (hierna: SSBCO) een
vermogen beheert waarvan het rendement dient tot het bereiken van de doelstelling, wordt geen
informatie gegeven over dit vermogen (conform de ANBI wet- en regelgeving)
De statutaire doelstelling van SSBCO luidt als volgt:
De stichting heeft ten doel het in de meest uitgebreide zin bevorderen van- en steun verlenen aan
het Christelijk onderwijs, zowel in het binnen- als in het buitenland, met dien verstande dat de
Bijbel als het volledig door God geïnspireerde woord norm voor het Christelijk onderwijs en de
basis daarvan dient te zijn, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks

of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Beleidsplan van SSBCO:
SSBCO beheert een vermogen dat gebruikt wordt om een rendement te genereren waarmee
scholen over de hele wereld gesteund kunnen worden. Scholen die voor steun in aanmerking
wensen te komen dienen een aanvraag in met een goede onderbouwing van het doel van die
ondersteuning. Indien steun wordt toegezegd moet de ontvangende school zich achteraf
verantwoorden v.w.b. de besteding daarvan. Steun kan gericht zijn op exploitatie zowel als op
investeringen. Alle steun wordt verleend á fonds perdu.
SSBCO werft geen gelden en heeft de laatste vijf jaar geen giften, legaten e.d. ontvangen.
Uitsluitend de revenuen uit beleggingen en spaarrekeningen zijn beschikbaar voor het doel van de
stichting. Van het vermogen zelf wordt niets besteed aan het doel.
Het vermogen wordt in stand gehouden en door een beperkte jaarlijkse groei beschermd tegen
uitholling door inflatie.
Het beheer van het vermogen zal vanaf 2014 plaatsvinden in samenspraak met een
gekwalificeerde beleggingsadviseur. Het vermogen is belegd in effecten (aandelen, obligaties),
spaarrekeningen en liquide middelen.
Van het rendement wordt een zeer bescheiden deel gebruikt voor o.a. beleggingsadviezen,
bewaarloon en administratie- en accountantskosten.

