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Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.

Watwil de instelling
bereiken?

Verkondiging van het Evangelie, in het bijzonder aan zeelieden, onder meer door
middel van het verspreiden van bijbels en boeken, tijdschriften en digitale media en
persoonlijke gesprekken,
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 verdere begeleiden en contact houden via internet.
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.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geefhier ontwoord op onderstoondevrogen ofvul no de loatstevroog over hetbeleidsplon de url in noar hetbeleidsplan.
ln ditbeleidsplon moet min¡maal antwoord gegeven worden op dein ditformulier gesteldevrogen over hetbeleidsplon.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling

SCHEPEN BEZOEKEN
Dagelijks meren ongeveer 100 zeeschepen in de havens van Rotterdam aan. Wij
hebben het voorrecht om de zeelieden aan boord van 2llm 4 schepen per dag vijf
dagen per week te kunnen bezoeken. Soms gaan wij ook in het weekend.
Onze prioriteit 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 bijbelstudie boeken, CD's en DVD's, als ook folders en
boeken. Wij bieden een luisterend oor aan deze enorm geTsoleerde 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.
De meeste zeelieden kunnen tijdens het verblijf van hun schip in de havens nauwelijks
van boord. Dus proberen w¡j 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 t:
een stad, winkelcentrum, kerk of een zeemanshuis in de buurt.

iSCFS ontvangt giften van particulieren, bedrijven en stichtingen'

inkomsten?

SCFS ontvangt geen subsidie in welke vorm dan ook
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Algemeen (vervolg)

iDe inkomsten worden besteed aan de materialen die we uitdelen, aan huur voor

Opwelke manier

opslag, aan transport, loon en publicatiekosten.

en aan welke doelen

worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw i nstelling v er m

o

gen

aonhoudt,vul don in
woor en op welhe monier
ditvermogen wordt
aongehouden (bijvoorbeeld spoorrekening,

belegg¡ngen etc).
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Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel

(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling),

Het statutaire bestuur ontvangt geen enkele beloning voor hun werkzaamheden.
Leden van beleidsbepalend orgaan zijn er niet.
Vrijwilligers worden gefaciliteerd met veiligheidskleding en materialen en
reiskostenvergoeding volgens fiscale regels.
Vaste en incidentele vrüwilligers ontvangen ook geen beloning.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
:gemaakte kosten,
. Personeel heeft arbeidscontract.
iEr wordt samengewerkt met stagairs en personeel van organisaties met een soortgelijk

'doel.

Aan de start van jaar 2020 hebben we eerst de kerstactie 2019 met elkaar
gerävalueerd, Daarna administratieve zaken opgepakt die vanwege de drukke
decembermaand waren blijven liggen en plannen voor het nieuwe jaar besproken.
ln februari zijn wij weer actief de schepen gaan bezoeken, in deze maand mochten we
ook 10 studenten van een internationale theologische opleiding meenemen, het was
een intense tijd maar tevens leuk en r'tjk gezegend.
Door de corona-situatie moesten wij onze werkzaamheden aan boord tijdelijk staken.
Vanuit huis legden wij via de digitale kanalen contact met zeelieden, maar dat werkte
toch veel minder dan het een-op-een contact aan boord.
ln mei besloten wij voorzicht¡g weer de scheepsbezoeken op te starten met in acht
neming van alle corona-maatregelen. Wat waren de zeelieden blij ons te zien en dat
was wéderkerig! We hebben ook helaas moeten constateren dat sommige zeelieden
het bijzonder zwaar hadden in deze tijd. Velen konden niet naar huis, niet van boord,
het was schrijnend om deze verhalen te horen'
Natuurlijk mochten wij ook bemoedigende berichten ontvangen, het ontstaan van
bijbelstudiegroepen aan boord, verzoeken om Bijbels en christelijke lectuur etc.
Onze jaarlijkse kerstactie in december 2020 mocht heel goed verlopen. Met minder
mensen zijiì dit keer de spullen ingepakt en weggebracht naar de schepen.
ln totaal konden er 2088 pakketten op 119 schepen worden uitgedeeld'
Verslag kan van site gedownload worden.

Activiteitenverslag
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Activa

31-12-2020

2.0,2.0
31-12-2019 (.)

0
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i€
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Voonienìngen
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Langlopende schulden

€
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Kortlopende schulden

€

€
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€
Bestemmìngsfondsen

i€i

Effecten
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Overigereserues

€

Voorraden

31-12-2019 (.)

31-12-2020
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+
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Totaâl

Passiva Overige Reserves bestaat uit alle winsten en verllezen van voorgaande jaren
Geen vaste Activa.
Activa overlopend bestaat uit nog te betalen belastingbedragen over dit jaar.
Voorraden boeken zijn volledig afgeschreven.
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25.7691

0
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| Str"t u"n baten en lasten

2019 (.)

2020

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten

624

en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

i€

Baten van subsidies

i€

0
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+

€

+

0:

€

Baten sponsorbijdragen

€

34

Giften en donaties van particulieren
Nalatenschappen

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

Overige giften

51.21

Giften

85.4

+

€
€

Financiële baten

€

Overige baten

€

+

0

+
Som van de baten

86.11

€

17.655i

€

0i

€

Lasten
lnkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)
Verstrekte subsidies

t' giften

Êi

Aankopen en verwervingen
Comm

u

€

nicatiekosten

€

Perso neelskosten

Hu

€

isvesti ngskosten

€

Afschrijvingen

€

31

Financiële lasten
Overige lasten

0

i€

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

10.174i
79.8

6.241

+

€

;€
::

0!
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Staatvan baten en lasten (vervolg)
Toeliiht¡ng
Geef hier een

toelichting

bij de stootvan boten en
Iosten ofvul de url noor
de joorrekening in ols híer
een toelichting in is

0pgenomen.

iDe inkoopwaarde van de geleverde producten is veel meer dan baten voor geleverde
, producten. SCFS vraagt weinig of geen vergoeding aan de internationale zeelieden
ivoor verstrekte literatuur, De Kerstaktie bestaat uit het gratis uitdelen van
ikerstpakketten. Daar maak je geen winst op.
i ln 2020 geen kantoorruimte/opslag gehuurd.
. Geen vaste activa aangekocht.
iGeen vlottende activa gekocht.
jaar afgeschreven.
, Alle aankopen in hetzelfde
i Giften van particulieren zijn nooit hoger dan 2.200 euro/pp/jaar
'Overige giften is inkomsten bestemd voor personeelskosten.
Personeelskosten is voor werknemer met vast arbeidscontract, waarvan de fiscale
aangiftes worden verzorgd door een salaris-kantoor.
Vrijwilligers krijgen reiskostenvergoeding en veiligheidsmiddelen.
Bestuur krijgt geen enkele vergoeding.
SCFS ontvangt geen subsidie.

Url van de jaarrekening
Vul de linkin noor de

jaorrehening olsu deze

ookhebt gepubliceerd.

iln dit standaardformulier staat Balans 2021, Jaarrekening niet apart gepubliceerd.
j

Open

