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Voorwoord 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Seamen’s Christian Friend Society 
Rotterdam, hierna te noemen; SCFS Rotterdam. 
SCFS Rotterdam is opgericht op 4 maart 2010 te Liesveld (Statutaire zetel).  
 
SCFS Rotterdam is een christelijke havenzendingsorganisatie werkzaam in de 
Rotterdamse havens. Doel van de stichting is een handreiking aan zeevarenden, 
welzijnswerk onder zeelieden, met als focus de verkondiging van het Evangelie.   
  
Een stichting is verplicht door de notaris een akte op te laten stellen (ook wel de 
statuten genoemd). Hierna volgt inschrijving bij de Kamer van Koophandel en 
aanmelding bij de belastingdienst. Het schrijven van een beleidsplan wordt sterk 
geadviseerd. Een beleidsplan is ook noodzakelijk voor het verkrijgen van de status 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status). 
  
ANBI: bij het opstellen van dit beleidsplan is met de eisen tot het verkrijgen van de 
ANBI-status rekening gehouden. Een ANBI-status heeft als voordeel dat organisaties en 
particulieren hun giften af kunnen trekken van de belasting en de stichting wordt 
gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen.  
  
Dit beleidsplan geeft inzicht in:  
• Missie, visie, ambitie en doelstellingen van de stichting  
• Werkzaamheden van de stichting  
• Financiën  
• De manier waarop de stichting geld werft  
• Het beheer van vermogen van de stichting  
• De besteding van het vermogen van de stichting  
• Het functioneren van het bestuur  
  
 
Het bestuur van SCFS Rotterdam 
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1. Algemene gegevens 

1.1. Stichting 
 
Statutaire naam :   Stichting Seamen’s Christian Friend Society Rotterdam  
Organisatietype :  Stichting 
Opgericht :    4 maart 2010  
  
KvK nummer :    24489003  
Banknummer (IBAN) :   NL11RABO0114992096 
BIC:     RABONL2U 
Fiscaal nummer (RSIN) :  822135243 
  
Bezoekadres :    Laan van nieuw Rozenburg 1, 3181VC te ROZENBURG 
Telefoonnummer :   06-11 72 60 74 
Website :    https://scfs-rotterdam.nl 
E-mail :    info@scfs-rotterdam.nl 
  
Werkgebied :    Rotterdamse havens (regio Maasmond)  
Doelgroep :    Zeevarenden 
 

1.2. Bestuur 
 
Naam :    Hartong, Rhea  
Geboortedatum en -plaats  :  03-03-1965, Utrecht  
Functie :    Penningmeester  
Bevoegdheid :    Gezamenlijk bevoegd  
  
Naam :    Gijsbertsen, Marinus Jouke   
Geboortedatum en -plaats :  17-07-1984, Woerden  
Functie :    Secretaris  
Bevoegdheid  :   Gezamenlijk bevoegd  
 
De bestuursfuncties voorzitter en een algemeen bestuurslid zijn momenteel vacant. 
Diverse kandidaten voor deze functies zijn beschikbaar, benoeming van deze 
bestuursleden volgt binnenkort. 
 
De bestuursleden krijgen geen vergoeding. Directe kosten, zoals bijvoorbeeld porti- en 
printkosten die direct verband houden met bestuursaangelegenheden of de organisatie 
van activiteiten kunnen worden gedeclareerd. Hier wordt zeer terughoudend gebruik van 
gemaakt. Het bestuur is verantwoordelijk voor:   
• het voorzien in juiste middelen; zoals vervoer en huisvesting; 
• een gezond financieel beleid, waaronder het beheer van het vermogen, het jaarlijks 
opstellen van een financieel overzicht en goedkeuren. 
• Verzorgen naamsbekendheid en onderhouden relaties.    
  
Het bestuur komt ca. 6-7 maal per jaar samen voor een bestuursvergadering, waarvan 
notulen worden opgesteld.    
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2. Missie en visie  

2.1. Onze missie (wat wij geloven / waarvoor we staan) 
Drijfveer bij ons werk is ons geloof in een God, die ons en de wereld om ons heen 
geschapen heeft. Niemand is met God te vergelijken, Hij is almachtig en was er altijd al.  
In basis is het onmogelijk voor mensen om een relatie met God te hebben. Er is een 
scheiding tussen mensen en God en mensen, deze scheiding wordt veroorzaakt door 
onze zonden. Door de zonden voldoet de mens niet aan het doel waarmee hij ooit door 
God bedacht is en is er veel ellende in de wereld. Iedereen heeft gezondigd in woorden, 
daden en gedachten en daardoor verdienen we Gods toorn terecht. De mens is van God 
verwijderd door zijn schuld en kan zich niet zelf uit eigen kracht redden.  
 
Maar God heeft Zijn Zoon Jezus naar de aarde toegestuurd. Jezus is volledig God en 
volledig Mens. Hij kwam op aarde om te vertellen wie Hij is en wat Hij op aarde kwam 
doen. Hij kwam om de straf te dragen die wij verdienen vanwege onze zonden, Jezus is 
aan het kruis gestorven, begraven maar vervolgens uit de dood opgestaan. Hiermee 
overwon Jezus de dood en ook onze zonden. Hij bewees hiermee ook dat Zijn 
boodschap echt waar was. Hij is de enige Verlosser en Heer. 
 
Veel mensen zijn op zoek naar geluk of vrijheid en zijn bezig op allerlei manieren om dit 
te bereiken, vaak is dat hard werken zonder bevredigend resultaat. Maar iedereen die 
serieus spijt heeft van zijn zonden, inziet dat al zijn pogingen geen effect hebben en 
gelooft dat Jezus de enige Oplossing is voor zijn zonde-probleem krijgt van God uit 
genade vergeving van zijn zonden. Dat is pas echte vrijheid! 
 
God openbaart zich aan ons door de natuur om ons heen die Hij gemaakt heeft als 
Schepper. Maar hij heeft ons ook Zijn Woord gegeven; de Bijbel. Door de Bijbel kunnen 
we het hele verhaal van God en de mens leren kennen.  
 
Jezus Christus zal wederkomen. Hij zal voor iedereen zichtbaar en tastbaar verschijnen 
met macht en heerlijkheid om de levenden en de doden te oordelen. Daarna zal Hij Zijn 
koninkrijk hier op aarde oprichten. Wij geloven in een lichamelijke opstanding voor alle 
mensen – voor de gelovigen tot een eeuwig leven en gemeenschap met God, voor de 
ongelovigen tot een eeuwige dood en verwijdering van God.  
 
Wij geloven dat Jezus Christus ons de opdracht gegeven heeft, om deze Blijde 
Boodschap, het Evangelie in woord en daad te verkondigen aan alle mensen wereldwijd 
om hen tot Jezus’ discipelen te maken. Het is onze missie om deze Blijde Boodschap aan 
de zeemannen te vertellen. 
 

2.2. Onze visie (waarvoor we gaan) 
De Seamen’s Christian Friend Society is oorspronkelijk opgericht in Londen in 1846. Het 
doel was toen om geestelijke bijstand te verlenen aan de zeevarende gemeenschap en 
alle overige betrokkenen in de maritieme industrie, door deze doelgroep te vertellen 
over de liefde van Jezus Christus.  Daarnaast werd ook praktische hulp verleend en 
werden er vriendschappen opgebouwd.  
 
Dit oorspronkelijke doel; levens veranderen door het Evangelie van Christus is nog 
steeds actueel en vormt de basis van ons werk.  
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De haven van Rotterdam is het grootste haven- en industriecomplex van Europa en de 
7e grootste haven wereldwijd. We hebben een groot werkterrein, het havengebied strekt 
zich uit over een lengte van 50km. Incidenteel bezoeken we ook zeeschepen in de 
haven van Moerdijk en Dordrecht. 

 
Geestelijke zorg 
Dagelijks meren ongeveer 100 zeeschepen in de Rotterdamse haven aan. Op werkdagen 
bezoeken we 2 t/m 4 schepen per dag. Soms bezoeken we ook schepen in het weekend 
of ’s avonds.  Onze prioriteit hierbij is de geestelijke gezondheid van de zeelieden. Wij 
brengen het Evangelie naar meer dan 100 nationaliteiten en getuigen van ons leven met 
God. Wij geven hen ook veel Bijbels en bijbelstudieboeken, CD’s en DVD’s, als ook 
folders en boeken. Wij bieden een luisterend oor aan deze enorm geïsoleerde groep 
mensen. Wij geven advies en dagen hen uit om over de zin van het leven na te denken. 
Gelovige zeelieden bemoedigen wij en wij ondersteunen hen om te volharden in hun 
geloof. Waar gewenst en mogelijk houden wij ook Bijbelstudies of kerkdiensten aan 
boord. Ook bidden wij voor de zeeman, zijn gezin en familie en het schip. 
 
Praktische hulp 
De meeste zeelieden kunnen tijdens het verblijf van hun schip in de havens nauwelijks 
van boord. Dus proberen wij hen ook praktisch op velerlei manieren te helpen. Als ze 
toch wat vrije tijd hebben, bieden wij aan om ze mee aan wal te nemen naar het strand, 
een stad, winkelcentrum, kerk of een zeemanshuis in de buurt. Ook helpen wij hen om 
geld op te sturen naar hun familie. 
 
Elk jaar van november t/m december delen wij meer dan 2000 kerstpakketten uit aan 
de zeelieden, die niet met Kerst thuis kunnen zijn. Vele pakketten zijn mooi ingepakte 
schoenendozen gemaakt door ondersteuners in Nederland en Duitsland. De rest zijn 
pakketten die wij door ontvangen giften hebben kunnen samenstellen. Er zitten snoep, 
een USB-stick met de kerstboodschap, toiletartikelen en een warme gebreide muts in. 
 
Vriendschap 
Wij willen een vriend zijn voor de zeeman. Wij doen ons best om met zo veel mogelijk 
zeelieden via sociale media en email contact te houden en om ze regelmatig tijdens hun 
contract aan boord van hun schip te bezoeken. Tijdens een bezoek hebben wij geen 
haast en nemen wij alle nodige tijd voor de individuele zeeman. Wij bieden ook 
pastorale zorg, een luisterend oor en gebed aan. Wij proberen om de schepen 
regelmatig weer te bezoeken wanneer zij terug naar Rotterdam komen. Wanneer een 
zeeman praktische hulp nodig heeft, heeft hij de mogelijkheid om via email, telefoon of 
internet met ons contact op te nemen. Wij kunnen dan zo snel mogelijk hulp verlenen. 
Regelmatige bezoeken aan boord laten vertrouwen ontstaan en er ontstaat een echte 
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vriendschap met sommige zeelieden. Indien gewenst brengen wij zeelieden met 
evangelisten of pastorale werkers in andere havens in contact. Ook doen wij ons best 
om via email of sociale media met hen in contact te blijven. Als hulpmiddel laten wij 
visitekaartjes en stickers aan boord achter. Wanneer een zeeman eraan toe is om één 
van de speciaal voor zeelieden ontwikkelde bijbelcursussen te bestuderen, 
beantwoorden wij zijn vragen en geven hem nog meer materiaal. 
 

2.3. Onze ambitie  
Op dit moment voeren wij onze werkzaamheden uit met een team van 2 fulltime-
medewerkers en 4 (zeevarende) vrijwilligers. Daarnaast zijn er regelmatig studenten die 
een kortdurende stage komen lopen. 
We merken dat we vaak het verschil maken door onze bezoeken aan boord. Gezien de 
hoeveelheid schepen in de haven zouden we makkelijk 10 fulltime medewerkers kunnen 
inzetten. 
 
Het is dan ook onze ambitie om het team uit te breiden met meer medewerkers.  
Hierbij is het tevens van groot belang om te voorzien in passende huisvesting op een 
strategisch gelegen locatie in de haven.  
Daarnaast willen we ook faciliteren in passende huisvesting voor studenten die langdurig 
(4-6 maanden) bij ons willen stagelopen. 
 
Samenwerken met onze (wereldwijde) partners, deze contacten verder intensiveren 
door nauw contact te onderhouden, zowel schriftelijk als mondeling en conferenties 
bezoeken waar we elkaar ontmoeten en samen de weg uitzetten voor de toekomst. 
 
Door veel mensen te betrekken bij de kerstpakkettenaktie, is de meelevendheid groot. 
Door regelmatig presentaties te geven door het hele land willen we meer 
naamsbekendheid krijgen in Nederland.  
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3. Doelstelling 

3.1. Doelstelling 
SCFS Rotterdam stelt zich ten doel; de verkondiging van het Evangelie, in het bijzonder 
aan zeelieden, onder meer d.m.v. het verspreiden van Bijbels en boeken, tijdschriften, 
CD's, DVD's en andere media, persoonlijke gesprekken, etc. 
 
Het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn; 
Het bieden van geestelijke ondersteuning aan zeelieden d.m.v. gesprek en gebed tijdens 
een bezoek aan boord, het houden van kerkdiensten of Bijbelstudies aan boord en het 
verdere begeleiden en contact houden via internet of sociale media. 
 
Het bieden van materiële ondersteuning aan zeelieden d.m.v. de verkoop van 
telefoonkaarten, het uitdelen van warme mutsen en kerstpakketten, het meenemen 
naar een stad, winkel, zeemanshuis of kerk, opsturen van geld, etc. 
 

3.2. Strategie 
SCFS Rotterdam tracht dit doel te bereiken door:  
• schepen te bezoeken en hierbij in contact komen met zeelieden; 
• aangaan en onderhouden van relaties(vriendschappen) met zeelieden; 
• het creëren en onderhouden van naamsbekendheid en werven van fondsen; 
• het uitbreiden en onderhouden van de meelevende achterban; 
• onderhouden van relaties met andere welzijnsorganisaties en havenbedrijven 
• Alle andere wettige middelen die een bijdrage kunnen leveren aan de verwezenlijking 
van voormelde doelstelling. 
 

3.3. Doelgroep 
Onze doelgroep is de zeeman(vrouw). Wie is de zeeman en wat drijft hem? Dat zijn 
vragen die zich niet zomaar laten beantwoorden. Onze doelgroep is enerzijds heel 
specifiek echter tegelijkertijd ook heel divers. Wereldwijd zijn er ca. 2 miljoen 
zeemannen, ongeveer 50% daarvan heeft de Filipijnse nationaliteit. Daarnaast zijn veel 
zeelieden ook afkomstig uit India, China of het voormalige Oostblok. In de haven 
ontmoeten we zeelieden met meer dan 100 nationaliteiten. 
De duur van contracten varieert van 3-10 maanden. Door schaalvergroting en de 24-
uurs economie wordt de menselijke maat aan boord en in de haven steeds beperkter. 
De mens wordt in de maritieme wereld steeds meer een onderdeel van de machine. 
De geestelijke nood onder zeelieden is hoog. Dat blijkt ook uit de cijfers; het beroep 
zeeman is een gevaarlijk beroep (plek 7 in de top-10 van gevaarlijkste beroepen). Des 
te opmerkelijker is het dus dat doodsoorzaak nummer 1 onder zeelieden zelfmoord is! 
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4. Financieel 

4.1. Financieel overzicht  
Om de doelen van SCFS Rotterdam te realiseren is er geld nodig. Hierbij wordt 
uitgegaan van de jaarlijkse kosten, basis-/structurele kosten en ontwikkelingskosten om 
de stichting draaiende kunnen te houden. Wil de stichting kunnen groeien in haar 
activiteiten en investeringen, dan is er meer geld nodig 
 
Globaal overzicht van structurele kosten van SCFS Rotterdam; 
 x 1.000 euro 

50  Personeelskosten 

0  Bestuurderskosten 
2  Kosten havenwerk 

4  Aanschaf evangelisatie materialen 
10  Transport 

16  Kerstpakketten 

2  Kantoor, Bank, Representatie 
 
 

4.2. De werving van gelden / fondsen 
Om deze uitgaven te bekostigen, werft SCFS Rotterdam geld via donateurs, die 
eenmalig of periodiek een bijdrage leveren. Hierbij is informatievoorziening via de 
website en de nieuwsbrieven een belangrijk middel. Daarnaast benadert SCFS 
Rotterdam kerkelijke gemeenten en stichtingen/fondsen met de vraag om financiële 
ondersteuning, waarbij ze in toenemende mate gebruik wil maken van 
voorlichtingsavonden en het verzorgen van presentaties over haar activiteiten. Ten 
slotte denkt SCFS Rotterdam na over manieren van fondsenwerving bij het bedrijfsleven 
door middel van sponsoring en door het organiseren van aansprekende acties.  
Alle personeelskosten worden volledig gedekt door specifiek daarvoor bestemde en 
gelabelde inkomende bedragen. Giften die binnenkomen voor projecten, zoals 
bijvoorbeeld Kerst, transport of kantoor, worden gelabeld. Er wordt nauwkeurig 
geadministreerd en op toegezien dat bestemde giften precies besteed worden aan 
projecten waarvoor de gift-gever de bedoeling had om daaraan bij te dragen. Zo kan 
altijd verantwoord worden waar het geld, dat met zorg is gegeven door onze 
ondersteuners, aan is besteed. 
 

4.3. Subsidies 
Waar mogelijk schrijft SCFS Rotterdam in om gebruik te kunnen maken van subsidies 
die beschikbaar worden gesteld voor organisaties met gelijke doelstellingen als SCFS 
Rotterdam. 
 

4.4. Winstoogmerk 
Aangezien de SCFS Rotterdam geen winstoogmerk heeft, behoort volledig (financieel) 
inzicht tot de belangrijkste informatiebronnen. Zoals uit de balans blijkt, wisselt het 
resultaat met de jaren met winst en verlies. Dit is een logisch gevolg van een stichting 
die geen facturen stuurt voor geleverde diensten, maar afhankelijk is van deels 
regelmatige, deels onregelmatige giften. Het jaarresultaat wordt bijgeschreven bij het 
eigen vermogen. Op verkoop van materialen wordt geen winst gemaakt, vaak wordt het 
ook gratis weggegeven, dit is geheel volgens onze doelstelling. In de jaren met een 
positief resultaat wordt er geen winstdeling uitgegeven, zodat noch bestuursleden, noch 
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teamleden, noch andere betrokkenen profijt hebben van binnenkomende gelden. De 
stichting heeft niet de intentie te gaan sparen, of een kapitaal op te bouwen. Wel wordt 
op de bank een redelijk saldo aangehouden, dat voldoende moet zijn om de periodieke 
pieken op te kunnen vangen. Hierbij denken we aan de kerstaktie, waarbij de 
inkoopfacturen eerder betaald moeten worden dan gewoonlijk de kerstgiften binnen 
komen. 
 

4.5. Beheer en besteding van het vermogen 
De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de 
doelstelling van SCFS Rotterdam. Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 
januari tot 31 december) wordt door het bestuur de boeken van SCFS Rotterdam 
afgesloten. Daaruit wordt een jaaroverzicht, een balans van baten en lasten over het 
betreffende boekjaar, opgesteld. Na bespreking en goedkeuring in de eerste 
bestuursvergadering na afloop van het betreffende boekjaar wordt het jaaroverzicht 
door de bestuursvoorzitter en de penningmeester ondertekend. In een vergadering voor 
de afloop van het boekjaar stelt het bestuur een begroting van baten en lasten voor het 
volgende boekjaar vast. Voordat het bestuur het financiële verslag goedkeurt, zal door 
twee personen – niet zijnde de penningmeester - kascontrole plaatsvinden. De 
verantwoording van het financiële jaaroverzicht wordt gepubliceerd via onze website. 
Een goede administratie begint bij het registreren van donateurs, giften, relaties 
(crediteuren en debiteuren), communicatie en abonnementen. Dit wordt nauwkeurig in 
de financiële administratie vastgelegd. Met de aantekening dat we van donateurs alleen 
een naam hebben, zoals die vermeld wordt op de bankafschriften. 
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5. ANBI 

5.1. Aanvraag ANBI 
 
SCFS Rotterdam heeft een ANBI-status. Dat houdt in dat een stichting bij de 
Belastingdienst geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer info 
hierover kunt u lezen via:  
 
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/b
ijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/  
 
Door deze status zijn de belastingregels voor algemeen nut beogende instellingen 
(ANBI) op het gebied van schenking, successie en de aftrek van giften (inkomsten-en 
vennootschapsbelasting) van kracht. Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft 
aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen. Die erkenning 
is ook belangrijk voor de mensen die de Stichting een warm hart toedragen. Zij kunnen 
voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling 
die een beschikking van de Belastingdienst heeft. Een overzicht van instellingen die als 
ANBI erkend zijn, vindt u op de website van de Belastingdienst.  
  
Doordat SCFS Rotterdam door de Belastingdienst aangewezen is als een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI) kan gebruik gemaakt worden van de fiscale voordelen, 
zoals:  
  

• Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en 
schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.  

• Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de 
ontvanger geen schenkbelasting te betalen.  

• Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.   
• Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde 

voorwaarden een gift aan een ANBI.  
• Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of 

vennootschapsbelasting.  
• Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de 

donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.  
• Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek.  

  
Om aangewezen te worden als ANBI moet de stichting voldoen aan alle volgende 
voorwaarden:  

• De Stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 
90%-eis.  

• De Stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen 
winstoogmerk.  

• De Stichting en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, 
voldoen aan de integriteitseisen.  

• De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het 
vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er 
moet sprake zijn van gescheiden vermogen. 

• De Stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is 
voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt 
blijven.  
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• De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of 
minimale vacatiegelden.  

• De Stichting heeft een actueel beleidsplan.  
•  De Stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.  
•  Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI 

met een soortgelijk doel.  
• De Stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen.  
• De Stichting publiceert bepaalde gegevens op een internetsite. 

 
Het bestuur en het team van SCFS Rotterdam zetten zich in om met deze stichting een 
mooie bijdrage aan de maatschappij te leveren. 


