
 

  

 

 

 
 
 

 

Doelstelling 

De doelstelling van het 65+ fonds is statutair als volgt gedefinieerd: 
De stichting heeft ten doel het ondersteunen van (oud-)zendingswerkers van de 

Stichting European Christian Mission-Nederland, gevestigd te Deventer, voorheen 
genaamd Stichting Europese Evangelische Zending. 
 

Daarbij is de primaire doelstelling het leveren van een bijdrage in de oudedags-
voorziening van de oud zendingswerkers van ECM in Spanje, te weten: Antonio Martinez 

en Africa Figueras. Naast het ondersteunen van deze groep is het ook mogelijk voor 
overige oud-zendelingen van ECM en tevens nog werkende ECM-zendelingen om een 

aanvraag voor financiële ondersteuning te doen. 
 
Het opgebouwde vermogen blijft hierbij stabiel. Dit betekent dat alleen opbrengsten uit 

het vermogen ingezet kunnen worden als steun. 
 

Werkzaamheden 
 
Organisatie 

Het 65+fonds wordt zo eenvoudig mogelijk georganiseerd. Het bestuur van het 65+ 
fonds vergadert minimaal 2 maal per jaar. De organisatie van voorlichting, 

giftenadministratie en fondswerving wordt uitgevoerd door ECM-Nederland. Het beheer 
van het vermogen wordt uitgevoerd door de penningmeester van het 65+fonds. De 
penningmeester wordt hiertoe gemachtigd vanuit de bestuursvergadering d.m.v. aldaar 

genomen beslissingen.   
 

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurstaak. 
 
Voorlichting 

1. Het versturen van een mailing in het voorjaar en het najaar naar alle adressen van 
het 65+ fonds. 

2. Het informeren van achterban over de verbreding van de doelstelling 
3. Het opzetten van een eenvoudige website voor het 65+fonds. Deze website heeft 

een link met de site van ECM-Nederland. 

4. Het jaarlijks evalueren van de uitgevoerde voorlichtingsactiviteiten 
 

Fondswerving 
1. Fondswervende mailing naar alle bestaande adressen van het 65+ fonds. Resultaat 

uit deze mailing is in 5 jaar verdubbeld. 

2. Verdubbelen van het aantal adressen door insert mailings en vrije publiciteit bij 
doelgroepen zoals ouderbladen Elisabeth, Perspectief (PCOB) en andere bladen  

3. Aanschrijven van fondswervend verzoek naar fondsondersteunende instanties. 
4. Onderhouden van goede relatie met verschillende thuisfrontcommissies van de 

werkers. 

5. Voorwaarde bij fondswervingsactiviteiten is dat de kosten maximaal 25 % van de  
te verwachten inkomsten bedragen.  

6. Hoofddoelstelling voor fondswerving is dat uit het rendement van het vermogen 
minimaal de kosten voor de bijdragen voor Martinez en Figueras kunnen worden 

vergoed.  
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Beheren van vermogen 
De randvoorwaarden voor het beheer van het vermogen zijn vastgelegd in het Artikel 4 

van het huishoudelijk reglement: 
1. Het beleggingsbeleid van de stichting is defensief. 

2. Ten aanzien van het beleggingsbeleid zijn de volgende punten gedefinieerd: 
a. Het beleggingsbeleid mag de financiële continuïteit van de stichting niet in 

gevaar brengen. 

b. Het beleggingsbeleid moet gericht zijn op uitvoering van de ondersteunende 
activiteiten van de stichting. Dit houdt in dat de beleggingen regelmatig 

liquide middelen moeten genereren. 
c. Het beleggingsbeleid moet streven naar minimale kosten. 

3. Uitvoering van het beleggingsbeleid 

a. Beleggingen vinden steeds plaats in Euro’s.  
b. Stukken waarin belegd wordt dienen goed verhandelbaar te zijn. 

c. Liquide middelen worden aangehouden bij een onder toezicht van DNB 
staande bankinstelling in Nederland  

4. Uitgaande van lid 1, 2 en 3 van dit artikel zijn de volgende instrumenten op het 

terrein van beleggingen toegestaan: 
a. Beleggingsproducten zoals 

I. spaarproducten 
II. deposito’s en obligatie met minimale A rating 

III. koersgerelateerde producten, naar beneden afgedekt op 

minimaal 90%.  
b. De beleggingsportefeuille mag voor maximaal 50.000 euro bestaan uit 

aandelen. 
c. Obligaties en aandelen dienen genoteerd te zijn aan de Amsterdamse 

Effecten Beurs. 

5. Voortdurend worden nieuwe beleggingsinstrumenten ontwikkeld. Wanneer deze 
niet vallen onder bovenstaande lijst zijn deze producten alleen toelaatbaar met 

voorafgaande toestemming van het bestuur. 
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