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Format publicatie gegevens van een Regionaal Samenwerkingsverband in het kader van de ANBI-

transparantie.  

A. Algemene gegevens  
Naam RSV: Zuid-Afrika Mission 

RSIN nummer: 824246627 

Telefoonnummer (secretaris): (06) 1013 2961 

Website adres: www.zuidafrikamission.nl  

E-mail: secretaris@zuidafrikamission.nl 

Adres: Aengwirderweg 216 

Postcode: 8458 BH 

Plaats: Tjalleberd 

                  
Het RSV is door artikel E68 van de kerkorde (statuut) verbonden aan de Gereformeerde Kerken in Nederland. 
 
De kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, 
toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. 
Deze kerkorde is te vinden op de website van het landelijk verband van voornoemde kerken: 
https://www.gkv.nl/kerkorde/.   
 
B. Samenstelling bestuur 
Het bestuur van het RSV wordt gevormd uit kerkleden van lokale kerken die bij het RSV zijn aangesloten.  
 
Op 31 december 2021 bestaat het bestuur uit de volgende leden: 
 

Naam Functie Jaar van aantreden Jaar van aftreden 

Jacob Halma Voorzitter 2014 (3e termijn) 2023 

Nelienke Wolthuizen-Bastiaan Secretaris  2018 (2e termijn) 2024 

Tjeerd van der Vaart Penningmeester 2012 (3e termijn) 2021 

Christiaan Kanis Bestuurslid 2020 (1e termijn) 2023 

Elanna Veldkamp Bestuurslid 2020 (1e termijn) 2023 

Sjoerd Heij Bestuurslid 2015 (3e termijn) 2024 

 
Bestuursleden van Zuid-Afrika Mission worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Een volgens het 
rooster aftredend bestuurslid is tweemaal herbenoembaar, ongeacht de duur van het bestuurslidmaatschap. 
 
C. Doelstelling/visie. 
Zoals in het statuut (of stichtingsakte) van Zuid-Afrika Mission vermeld staan is het doel van de bijzondere 
kerkelijke organisatie:  

a. het bijdragen aan: 

- de planting en uitbreiding van Christus’ kerk; 

- de opbouw van de kerk en de christelijke gemeenschap; 

- de versterking van de christelijke dienstbaarheid in de samenleving om barmhartigheid te bewijzen en 

gerechtigdheid te bevorderen; 

- Zij wordt hiertoe gemotiveerd door de Bijbelse opdracht om Gods reddingsplan te verkondigen en te laten 

zien. 

b. het faciliteren van voorlichting aan de deelnemende kerken binnen het regionale samenwerkingsverband 

over de wereldwijde christelijke gemeenschap; 

c. het stimuleren van betrokkenheid van deelnemende kerken en haar kerkleden bij mission, waar mogelijk in 

nauw overleg met deze deelnemende kerken; 

d. het bevorderen van de samenwerking tussen deelnemende kerken op gebied van mission; 

e. het bevorderen van de samenwerking tussen deelnemende kerken, tussen samenwerkende kerken binnen 

het Landelijk Samenwerkingsverband Mission en met verwante kerkgenootschappen en christelijke 

https://www.gkv.nl/kerkorde/
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organisaties in binnen- en buitenland; 

f. het bevorderen van het efficiënt en effectief inzetten van de voor deze mission beschikbare financiële 

middelen; 

g. het behartigen van de belangen van deelnemende kerken op het gebied van mission. 
 

D. Beleidsplan. 

Het beleidsplan van de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) kunt u vinden op deze webpagina: 

www.gkv.nl/anbi.  

Het beleidsplan van het Landelijk Samenwerkingsverband Mission kunt u vinden op deze webpagina: 

https://verrenaasten.nl/mjbp 

E. Beloningsbeleid. 

Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten 

kunnen worden vergoed. 

F. Verslag Activiteiten. 

Namens haar leden houdt het bestuur van Zuid-Afrika Mission zich bezig met: 

1. Onderhouden van de relatie met / ondersteunen van de (buitenlandse) partner(s) 

2. Stimuleren van betrokkenheid in de lokale kerken bij de mission-projecten (meeleven, meebidden, 

meefinancieren).  

G. Voorgenomen bestedingen. 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarrekeningen over voorgaande jaren.  

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.   

De staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen 

bestedingen. De jaarrekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 

De penningmeester van Zuid-Afrika Mission verklaart dat er controle heeft plaatsgevonden op de aangeleverde 

cijfers en dat deze zijn goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Zuid-Afrika Mission. 

Toelichting 

Aan de lidkerken wordt elk jaar gevraagd om een bijdrage voor het werk van het RSV. De lidkerken verzamelen 

deze bijdrage bij hun kerkleden. 

 

http://www.gkv.nl/anbi
https://verrenaasten.nl/mjbp
https://verrenaasten.nl/wp-content/uploads/2022/04/Zuid-Afrika-Mission_jaaroverzicht-2021.pdf

