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Activiteiten in 2019
De stichting is opgericht in het laatste kwartaal 2018 met een verlengd boekjaar. Hierdoor
betreft 2019 derhalve het eerste boekjaar. Hierdoor is vergelijking niet mogelijk.
Het bestuur heeft zich in eerste instantie bezig gehouden met het organiseren van de
werkzaamheden en het uitwerking van een visie en beoordelingskader. Op de website van
de stichting kan de informatie over doel en organisatie worden gevonden. Zie ook hieronder
voor het doel en de wijze waarop wij aanvragen beoordelen.
Verder is in 2019 uitgebreid gesproken met de Belastingdienst over de afgifte van de ANBIstatus. Nadat deze binnen was zijn wij gestart met het doen van giften.

Giften in 2019
Hieronder is een overzicht weergegeven van de doelen welke door Stichting de Eekhorst zijn
ondersteund in 2019:
•
•
•
•
•
•

Linda Foundation
EO Metterdaad - noodhulp Lesbos
ZOA - noodhulp vluchtelingen Colombia
ZOA - noodhulp Noordoost Syrië
ZOA - brood project Ethiopië
Oxfam Novib

Plannen voor 2020
Ons voornemen voor 2020 is het aantal structurele giften aan vaste projecdten te verhogen.
Hiervoor zijn reeds gesprekken gaande met een aantal doelen, waarbij wij evenwichtige
besluiten willen nemen voor de komende jaren. Daarnaast zal er ruimte blijven voor
incidentele giften voor kortere projecten of acute noodhulp. Het bestuur is voornemens de
structurele partners te bezoeken en uitgebreid (nader) kennis te maken.

Doel
Stichting de Eekhorst heeft ten doel het ondersteunen van algemeen nut beogende
instellingen en eventueel een sociaal belang behartigende instellingen of
steunstichtingen van dergelijke instellingen, met inachtneming van het volgende:
•
•

De desbetreffende instellingen hebben bij voorkeur een christelijke grondslag;
De desbetreffende instellingen dienen zelf nauw betrokken te zijn bij de uitvoeringen
van de projecten die zij ondersteunen;
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•
•

•

De desbetreffende instellingen dienen projecten te ondersteunen in binnen- en
buitenland;
De projecten zijn bij voorkeur kleinschalig en structureel van aard en hebben bij
voorkeur betrekking op zending, scholing, (basis) medische hulp,
gezondheidspreventie en eigen voedselvoorziening van de lokale gemeenschappen;
Ingeval de desbetreffende instellingen projecten ondersteunen na (natuur)rampen in
onderontwikkelde gebieden dienen deze projecten ook bij voorkeur kleinschalig te
zijn en een structureel karakter te hebben;

De stichting beoogt niet het maken van winst en zal haar vermogen uitsluitend beleggen en
herbeleggen in solide beleggingen.
Sinds 2019 is stichting De Eekhorst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling
(ANBI) door de Nederlandse Belastingdienst.

Wijze van beoordeling van projecten
Waar we ‘Ja’ tegen zeggen
•
•
•
•
•
•
•
•

Projecten waarbij wij echt het verschil maken
Duurzame initiatieven gericht op zelfredzaamheid van mensen
Aansprekende zaken die ergens omgaan
Projecten met duidelijke doelen voor langere termijn
Projecten met als doel de boodschap van Gods liefde te verkondigen
Kleine initiatieven gedreven door passie en werkelijkheidszin
Het stimuleren van kleine projecten die impact hebben
Initiatieven gericht op recht en gerechtigheid

Waar we ‘nee’ tegen zeggen
•
•
•
•
•
•

Grote stichtingen waarbij De Eekhorst niet het verschil kan maken
Organisaties met een irreëel beloningsbeleid voor medewerkers, directie en bestuur
Projecten met een direct of indirect commercieel belang
Bijdragen in fondswerving van of voor ‘anderen’
Projecten zonder duidelijke verantwoording aan De Eekhorst
Projecten waar geen goed plan aan ten grondslag ligt

Afsluiting
Wij blijven ons verwonderen over de bevoorrechte positie waarin wij ons bevinden en van waaruit
wij deze stappen kunnen zetten.
Bestuur stichting De Eekhorst
Henk & Hermien van Hierden
Giel Stomphorst
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