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Voorwoord bij jaarverslag
Stichting 65-Plus Fonds 2019
Het bestuur van Stichting 65-Plus Fonds is dankbaar en blij dat de stichting in 2019 een
bijdrage heeft kunnen leveren in het ondersteunen van een aantal oud zendingswerkers van
zendingsorganisatie ECM. Dit is mogelijk gemaakt door de giften van trouwe donateurs en
door de rendementen op het in het verleden opgebouwde vermogen.
In 2019 heeft de stichting twee mailings naar haar donateurs gestuurd waarin we hen, zo
goed mogelijk op maat hebben geïnformeerd over het werk en hen hebben gevraagd om te
blijven ondersteunen door gebed en financiële steun.
De stichting heeft de ondersteuning in de oudedagsvoorziening gecontinueerd van
mevrouw Candida Martinez in Spanje, weduwe van oud zendingswerker van ECM Antonio
Martinez. Daarnaast is de ondersteuning gecontinueerd voor mevrouw Africa Fiqueras in
Spanje. Ze zijn dankbaar voor de ondersteuning vanuit Nederland via het 65-Plus Fonds.
Daarnaast heeft het 65-Plus Fonds een bijdrage geleverd aan het Member Care fonds van
ECM-Nederland waaruit speciale zorg voor zendingswerkers is betaald.
De stichting 65-Plus Fonds heeft ten doel het ondersteunen van (oud-)zendingswerkers van
de Stichting European Christian Mission- Nederland. In 2019 heeft de stichting via giften en
rendement op haar vermogen een 16.664 Euro aan baten ontvangen. Daarnaast heeft zij
22.558 Euro aan haar doelstelling besteed.
Het bestuur bestond in 2019 uit de volgende personen:
D.J. (Diederick) Eikelboom te Nijmegen, Voorzitter
A.J. (Anne) Mulder te Hattem, Penningmeester
E. (Eimert) Fikse te Wezep, Secretaris
B. (Beschier) de Korte te Houten
C. (Claudia) Nijhof te Goor.
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden in het bestuur.
In het financiële jaarverslag vindt u een gedetailleerde verantwoording van het financiële
beleid van dit jaar.

Diederick Eikelboom
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Doelstelling Stichting 65-Pus Fonds
Op 10 oktober 1997 werd de Stichting 65-Plus Fonds opgericht. De stichting heeft ten doel
het ondersteunen van (oud-)zendingswerkers van de Stichting European Christian MissionNederland, gevestigd te Deventer.
Registratie
De stichting staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel &
Fabrieken voor de Veluwe en Twente te Deventer onder nummer 41 24 53 63.
ANBI
Het 65-Plus Fonds is een stichting met een ANBI-status (Algemeen Nut beogende Instelling).
Dit betekend onder meer dat u de mogelijkheid heeft om een schenking aan
Stichting 65-Plus Fonds fiscaal af te trekken.

Stichting 65-Plus Fonds
Maagdenburgstraat 18
7421 ZC DEVENTER
Bankrekeningnummer: NL71 INGB 0000 0065 99.
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