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Activiteiten in 2020 
 
Het jaar 2020 wordt gekenmerkt door de wereldwijde Corona crisis. Hierdoor zijn vele 

activiteiten bij stichtingen waarmee wij samenwerken helaas niet doorgegaan. Daarnaast 

kenmerkt dit jaar zich onder andere ook door vele eenmalige noodhulp uitgaven om daar 

waar nodig eerste hulp te verlenen in de Corona crisis. Tot slot zijn er ook eenmalige giften 

gedaan voor noodhulp in Libanon na de ontploffing in het havengebied van Beiroet.   

Ten opzichte van het jaar 2019 zijn de giften vanuit onze stichting fors toegenomen. Er is 

voor het komende jaar ook een heel aantal giften toegezegd aan samenwerkingspartners. 

Het jaar 2020 hebben we ook gebruikt om stabiele samenwerkingspartners op te zoeken en 

verdere samenwerking uit te werken. Dit zullen we in 2021 continueren.  

 

Giften in 2020 
 

Hieronder is een overzicht weergegeven van de doelen welke door Stichting de Eekhorst zijn 

ondersteund in 2020: 

• ZOA 

• AZAR 

• H.O.P.E. in South Africa 

• Light for the World 

• Anjar hulp Libanon 

• Amref Flying Doctors 

• Because We Carry 

• TEAR fund Nederland 

• Kom over en help 

• Wycliffe Bijbelvertalers 

• Kerk in Actie – Protestantse Kerk in Nederland 

• Tesselschade Arbeid Adelt 

• Diverse kleine giften  

 

Plannen voor 2021 
 

Ons voornemen voor 2021 is het aantal structurele giften aan vaste projecten 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.  
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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; 
• 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 kunnen 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 kunnen 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 
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Afsluiting 
 

Wij blijven ons verwonderen over de bevoorrechte positie waarin wij ons bevinden en van 

waaruit wij deze stappen kunnen zetten. Het is een voorrecht om hiervan te mogen delen. 

Wij staan altijd open voor nieuwe initiatieven en ideeën.  

Bestuur stichting De Eekhorst 

Henk & Hermien van Hierden 

Giel Stomphorst 

 


