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INSINGER STICHTING

DOELSTELLING
Uit de statuten:
Het doel der stichting is het bevorderen of steunen van godsdienstige of liefdadige
instellingen of van inrichtingen van algemeen nut, welke zijn gevestigd in de
Nederlandse koloniën hetzij gevestigd zijn, hetzij werken.
Er wordt voorkeur gegeven aan instellingen of inrichtingen gegrond op het Christelijk
Protestants Beginsel.

ACTIVITEITEN 2017
De Insinger Stichting (hierna: de ‘Stichting’) is op 20 maart 1913 opgericht door mevrouw
M.H.A. Insinger en heeft als doel het bevorderen of steunen van godsdienstige of liefdadige
instellingen of inrichtingen en/of van instellingen of inrichtingen van algemeen nut die in
Nederland of in de voormalige Nederlandse koloniën zijn gevestigd. De Stichting richt zich
daarbij op instellingen en inrichtingen die gegrond zijn op het Protestants Christelijk
Beginsel.
In de praktijk wordt steun verleend aan protestants-christelijke kerken en organisaties
inclusief, oecumenische organisaties. Een deel van het ondersteuningsbudget wordt
besteed aan restauraties en renovaties van kerken en daarbij behorende gebouwen, mits er
een levende kerkelijke gemeente aanwezig is. Daarbij wordt expliciet aandacht besteed aan
de interne en externe inrichting, de toegankelijkheid in het algemeen en keuken- en
toiletvoorzieningen voor gehandicapten.
De Bergrede van Jezus is de inspiratie voor het nieuwe beleidsplan 2018-2021. De Insinger
Stichting wil in de komende periode hier invulling aan geven. Jezus kwam als geen ander op
voor de armen en zwakkeren in de samenleving. In zijn Bergrede besteedde hij hier speciale
aandacht aan zoals beschreven in Mattheus 5, 6 en 7 en in Lukas 6.
(uit: bestuursverslag, onderdeel van de jaarrekening 2016)
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 (X € 1)
2017

2016

Baten
Onroerend goed

304.683

408.876

Overige beleggingen

451.442

501.506

4.788

17.680

Overige baten
Som der baten

760.913

928.062

Lasten
Algemene lasten

(74.419)

(112.203)

Som der lasten

(74.419)

(112.203)

Bedrijfsresultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening

686.494

815.859

Besteed aan doelstelling

(751.290)

(792.192)

Resultaat

(64.796)

23.667
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