Format publicatie gegevens van een Regionaal SamenwerkingsVerband in het kader van de ANBItransparantie.
A. Algemene gegevens
Naam RSV
RSIN nummer:
Telefoonnummer (secretaris):

Zuid-Afrika Mission (ZAM)
<RSIN nog niet ontvangen>
0513 615236

Website adres:
E-mail:

www.zuidafrikamission.nl
secretaris@zuidafrikamission.nl

Adres:
Postcode:
Plaats:

Eendenkooi 36
8446RD
Heerenveen

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:
http://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.
In 2018 bestaat het bestuur uit de volgende leden:
Naam
J. Halma
B. van Dijk- Bakker
T. Dijkema
S.D. Heij
T. van der Vaart
K.R. Doornbos
K.R. Groothuis

Functie
Voorzitter
Secretaris
Assessor
Notulist
Penningmeester
Voorlichting/Communicatie
Lid

Jaar van aantreden

Jaar van aftreden

2014
2012
2013
2015
2012
2006
2012

2023
2021
2020
2024
2022
2019
2021

De zittingstermijn is drie jaar en kan tweemaal worden verlengd zodat de totale zittingstermijn max. 9 jaar is.
C. Doelstelling/visie.
Zoals in het statuut van Zuid-Afrika Mission vermeld staat 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;

b.
c.
d.
e.

f.
g.

het faciliteren van het geven van voorlichting aan de deelnemende kerken binnen het regionale
samenwerkingsverband over de wereldwijde christelijke gemeenschap
het stimuleren van betrokkenheid van deelnemende kerken en haar kerkleden bij mission, waar mogelijk in
nauw overleg met deze deelnemende kerken
het bevorderen van de samenwerking tussen deelnemende kerken op gebied van mission;
het bevorderen van de samenwerking tussen deelnemende kerken, tussen samenwerkende kerken binnen het
Landelijk Samenwerkingsverband Mission en met verwante kerkgenootschappen en christelijke organisaties in
binnen- en buitenland;
het bevorderen van het efficiënt en effectief inzetten van de voor deze mission beschikbare financiële middelen;
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.
E. Beloningsbeleid.
Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten
kunnen worden vergoed.
F. Verslag Activiteiten.
Het RSV heeft eindverantwoordelijkheid voor de partners in Zuid Afrika. Twee keer per jaar vindt er een
ledenvergadering plaats met alle kerken die samen het rsv Zuid-Afrika Mission vormen.
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.
In het regionaal jaarverslag van Zuid-Afrika Mission staan de inkomsten en uitgaven weergegeven.
Toelichting
Aan de lidkerken wordt elk jaar gevraagd om een bijdrage voor het werk van de RSV. De lidkerken verzamelen deze
bijdrage bij hun kerkleden.

