
ANBI-voorwaarden
De Belastingdienst stelt met ingang van 1 januari 2014 nieuwe voorwaarden met als doel 
“het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen”.

De SSRO voldoet aan die voorwaarden. In dit document vindt u alle vereiste gegevens overzichtelijk bij elkaar.

Naam

SSRO = Stichting Steun Reformatie Oostenrijk

RSIN of fiscaal nummer

RSIN-nummer: 813664597
KvK-nummer: 41023740

Contactgegevens

info@ssro.nl
Secretariaat SSRO
J. Vogelzang
p/a: Sikkel 46
8061 MB Hasselt
0384774247

Bestuurssamenstelling

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Dhr. Mr. J.R.Krol, voorzitter a.i.
Dhr. Drs. J. Vogelzang, secretaris-binnenland
Mw. P.N. Kok-de Vries, secretaris-buitenland
Dhr. A.P. Lammers, penningmeester
Mw. A.H. Bandringa- Hendriks, lid
Mw. A.J. Holwerda- de Jong, lid
Dhr. Drs. H.J. Offereins, lid

De doelstelling
De SSRO ondersteunt de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus en het 
werk van kerkplanting in Oostenrijk en Zwitserland. Daartoe ondersteunt de SSRO 
twee kleine kerken in Zwitserland (Basel, Winterthur) en twee kleine kerken in 
Oostenrijk (Rankweil en Neuhofen a/d Krems). Samen met een kleine gemeente in 
Wenen, New City Wien, dragen deze kerken de naam: ERKWB-kerken1. De 
gemeenten ontvangen hulp in materiële en in personele zin. Verder bieden we 
ondersteuning in geestelijke zin in alles wat nodig is om een missionaire gemeente 
te kunnen zijn.

Het beleidsplan
Missionair:
De ERKWB-kerken zijn klein en groeien langzaam. In de komende jaren wil de SSRO 
de ERKWB-kerken ondersteunen om de groei te bevorderen. Daarbij blijft de eerste 

1 ERKWB-kerken: Evangelisch-reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses. Zie ook: www.erkwb.ch en/of 
www.reformiert.at.
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verantwoordelijkheid bij de zelfstandige ERKWB-kerken liggen. De SSRO vervult de 
rol van ondersteunende partner. Om dit proces in goede banen te leiden heeft de 
SSRO contact gezocht met de vereniging De Verre Naasten 
(www.deverrenaasten.nl). Deze organisatie heeft veel expertise op het gebied van 
Partner- & Ownership. 

Communicatie en projecten:
De SSRO kent een trouwe achterban. Wel merken we dat de achterban 
langzamerhand vergrijst. Voor de komende jaren is een communicatieplan 
ontwikkeld. Er zal meer gebruik gemaakt worden van sociale media. Ook gaan we 
meer werken met concrete projecten waarvoor geld gedoneerd kan worden. Zo 
willen we de band met de achterban versterken. Ook hopen we op deze wijze ons 
donateurenbestand op niveau te houden zodat we de kerken in Oostenrijk en 
Zwitserland blijvend kunnen ondersteunen. Concreet betekent dit dat de SSRO in de
komende periode:
1. de bekendheid van de stichting onder de doelgroep wil vergroten om zo extra 

inkomsten te genereren. 
2. nieuwe doelgroepen wil bereiken en aan zich wil binden.
3. het imago van de SSRO wil verfrissen
4. de stichting wil profileren als een goed doel dat professioneel opereert en 

kerken ondersteunt op het gebied van evangelisatie en het werk van 
gemeenteplanting.

Om aan te sluiten bij het geefgedrag anno nu wil de SSRO in samenwerking met de 
gemeenten in Oostenrijk en Zwitserland en de contactgemeenten in Nederland 
projecten opzetten met daaraan gekoppeld een campagne om extra inkomsten te 
verwerven.

Het beloningsbeleid
De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Reiskosten, 
ook in verband met bezoeken aan de ondersteunde gemeenten in Oostenrijk en 
Zwitserland, komen voor eigen rekening.

Verslag van uitgeoefende activiteiten
In 2013 heeft de SSRO een bijdrage geleverd aan de Arbeitssynode van de ERKWB-
kerken in Oostenrijk en Zwitserland. Er is gesproken over de invulling van Partner- 
& Ownership in de toekomst en over de teruglopende donateursinkomsten.
Er is een bezoek gebracht aan de kerk in Rankweil. Er is een gezamenlijke 
bijeenkomst geweest met de zgn. contactgemeenten in Nederland. Elke ERKWB-
kerk heeft zijn eigen contactgemeente in Nederland. (Basel-Hooghalen; Winterthur-
Vlaardingen; Rankweil-Krimpen a/d IJssel; Neuhofen a/d Krems-Ridderkerk) 
De SSRO was als toehoorder aanwezig bij DVN-bijeenkomsten over de toekomst van 
het zendingswerk. Het Oostenrijk Bulletin verscheen in 2013 vier keer. Oude 
Bulletins zijn na te lezen op www.ssro.nl. Er is een communicatieplan opgesteld en 
vastgesteld.

Financiële verantwoording
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SSRO Jaarrekening 2012

Balans van de SSRO per 31 december 2012

Activa in € Passiva in €
2012 2011 2012 2011

Liquide middelen 123.832 129.230 Overlopende posten 7.376 0
Eigen vermogen 69.881 42.573
Continuïteitsreserve 46.575 46.300
Fonds Neuhofen 0 40.357

123.832 129.230 123.832 129.230

Staat van baten en lasten
2012 2011

Baten in €
Giften en legaten 205.098 182.135
Overig 2.608 2.392
Totaal Baten 207.706 184.527

Lasten in €
Ondersteuning ERKWB 190.281 188.689
Promotie en Oostenrijk Bulletin 20.632 19.406
Overig 9.567 1.625
Totaal Lasten 220.480 209.720

Resultaat -12.774 -25.193

Onttrokken aan fonds Neuhofen 40.357 54.000
Toegevoegd aan Continuïteitsreserve -275 -6.475
Toegevoegd aan Eigen Vermogen -27.308 -22.332

0 0

Toelichting op de verkorte Balans en Staat van Baten en Lasten van de SSRO
Op de Balans valt op dat in 2012 het saldo aan het Fonds Neuhofen is onttrokken. In
2008 heeft de SSRO actie gevoerd onder de naam Vrienden voor Neuhofen om voor 
een periode van vier jaar een predikant voor de gemeente in Neuhofen te 
bekostigen. Deze actie heeft geleid tot diverse toezeggingen van particuliere 
donateurs, kerken en stichtingen en commissies om de actie financieel te steunen. 
De hiermee gegenereerde inkomsten zijn via het Fonds Neuhofen verdeeld over de 
jaren 2008 tot 2012. Eind 2012 is het saldo uit dit fonds volgens plan leeg. Dit is 
zichtbaar onderaan de Staat van Baten en Lasten. De Continuïteitsreserve is 
bedoeld om in geval van calamiteiten de ERKWB-gemeenten nog drie maanden te 
kunnen bekostigen. 
 
De giften zijn in 2012 in vergelijking tot 2011 met 13 procent gestegen. Deze 
positieve ontwikkeling is grotendeels veroorzaakt door giften van enkele commissies
en een stichting. De giften van particuliere donateurs zijn licht gestegen. Bij de 
lasten zijn de uitgaven voor de gemeenten van de ERKWB met 1 procent gestegen. 
Opvallend is de toename van de post Overig in 2012. Hierin zijn kosten opgenomen 
voor de inrichting en overstap van de financiële en donateursadministratie naar 
DVN. Deze kosten zijn voor het grootste deel eenmalig. 
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De directe inkomsten voor 2012 waren lager dan de directe uitgaven. Via het Fonds 
Neuhofen is dit in 2012 opgevangen. Voor 2013 verwacht het bestuur van de SSRO 
lagere inkomsten uit giften en legaten. Dit kan in 2013 nog worden opgevangen 
door in te teren op het eigen vermogen. Als ook na 2013 de inkomsten niet stijgen 
zal dit leiden tot minder financiële ondersteuning van de gemeenten van de ERKWB.

Vastgesteld 21 december 2013
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