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1. Doelstelling  
De stichting Elimprojecten heeft als officiële doelstelling verwoord:  
 

 Het delen van Gods liefde, zoals getoond door Jezus Christus, met de armen overal ter 
wereld, zodat zij een menswaardig leven hebben in sociaal, geestelijk en economisch 
opzicht. Het streven naar rechtvaardig belonen van degenen die deze producten 
vervaardigen. 

  
2. Middelen  
Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door: 

 Het geven van pastorale- en diaconale steun. 
 Het assisteren van- en bemiddelen voor evangelisten en kerken in ontwikkelingslanden 

met betrekking tot hun projectactiviteiten. 
 Het bevorderen van werkgelegenheid door het opzetten en ondersteunen van 

zelfstandige kleinschalige werkprojecten, zoals huisindustrieën en coöperaties. 
 Het bevorderen van de sociale leefomgeving door het financieren van kleinschalige 

sociale projecten, zoals medische voorzieningen en onderwijs. 
 Het bevorderen van bewustwording onder de mensen in het Westen van de noodzaak 

van een eerlijker verdeling van de welvaart. 
 Zodanige activiteiten als de stichting dienstig acht ter betrekking van haar doel. 
 Noodhulp en bijbelverspreiding aan vluchtelingen in Turkije en andere landen. 
 In 2021 zal de stichting vooral in India, Pakistan en de Filippijnen actief zijn. 

 
3. Bestuur en financiële zaken 
 
Wijze van verwerving van fondsen 
 
De fondsen benodigd voor het laten functioneren van Stichting Elimprojecten komen in 2022 
van diverse bronnen: 

 gelden van een vriendenkring in het land. 
 gelden van vermogensfondsen en stichtingen. 

 
Wijze van beheer en besteding van de fondsen  
 
Beheer 
De financiële situatie van Stichting Elimprojecten wordt driemaandelijks gecontroleerd op de 
bestuursvergadering aan de hand van de verlies en winst rekening en de prognose voor de 
komende tijd. 
Er wordt jaarlijks een financieel jaarverslag gemaakt. 
 
Besteding 
De wijze van besteding van de gelden ten behoeve van de doelstelling zal in 2022 worden 
gedaan door de bestuursleden van de Stichting. De gelden komen voornamelijk via de ING 
rekening binnen en in beperkte mate via de ABN-Amro rekening. Grotere bedragen worden 



bijgeschreven op de ASN spaarrekening. De uitkering van de gelden geschiedt voornamelijk 
via de ABN-Amro rekening. 
 
 
Samenstelling bestuur: 
 
Drs. G. van den Brink: voorzitter 
Drs. W. Dorsman: secretaris/penningmeester 
Dhr. W. Poort:  lid 
 
Beloningsbeleid: 
 
Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en werken zonder beloning. 


