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Vooraf 

 
Voor u ligt het verantwoordingsverslag 2019 en het beleidsplan van Stichting Het Havenlicht 2020.  
 
Het stuk omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het 
beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI regeling en zal jaarlijks worden 
geactualiseerd. 
 
Het bestuur van Stichting Het Havenlicht. 
 
 
Theo van Zuilekom 
(voorzitter) 
 
 
24 februari 2020 
 
 

Stichting Het Havenlicht 

 

Geschiedenis van de Stichting 

Het Havenlicht is in 1974 ontstaan in Amsterdam. Gedreven door het verlangen om met de "vreemdelingen 
binnen onze poorten" het evangelie te delen begonnen Theo en Yvonne van Zuilekom in de haven van 
Amsterdam schepen te bezoeken. 
In de loop van de jaren kwamen er meer vrijwilligers, en kon het werk zich uitbreiden naar andere havens. 
In 1986 is aan het werk de meer formele vorm van een stichting gegeven. Dit voor de duidelijkheid en 
verantwoording naar buiten toe. 
 
In de loop van de tijd is samenwerking in allerlei vormen ontstaan met mede-"havenarbeiders" in andere 
landen. Dat is belangrijk voor het doorverwijzen van zeelui die op weg zijn naar een andere haven, voor het 
uitwisselen van materiaal en voor het uitwisselen van kennis en ervaring. 
 
In 1991 is het Havenlicht om deze redenen een hecht samenwerkingsverband aangegaan met de veel 
grotere Engelse zusterorganisatie Seamen's Christian Friend Society (SCFS). Sindsdien voeren we de naam 
Havenlicht/SCFS, waarbij we overigens onze eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid hebben behouden. 
 

Principes 

Wij geloven dat de gehele Bijbel door God geïnspireerd is en gezaghebbend is in alle zaken van geloof en 
leven; de Drie-eenheid, de Godheid van Christus, Zijn maagdelijke geboorte, het plaatsvervangend lijden en 
sterven van Christus en Zijn lichamelijke opstanding. Ook geloven wij dat Christus de enige weg tot behoud 
is, in de noodzaak van wedergeboorte en in de wederkomst van Christus op aarde. En wij geloven in de 
urgentie van de zendingsopdracht om het evangelie te verkondigen aan iedere persoon op aarde. Om dat 
te kunnen doen is een persoonlijk geloof in de Here Jezus een vereiste voor vrijwilligers van de stichting. 
We zijn niet verbonden aan enige denominatie en in de praktijk werken vrijwilligers vanuit verschillende 
kerkelijke achtergronden samen binnen stichting het Havenlicht.  
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Doelstellingen, strategie en werkzaamheden op hoofdlijnen (beleidsplan) 

Doel en Visie  

De Stichting het Havenlicht stelt zich ten doel om het evangelie te verkondigen in de havens van Nederland 
aan de bemanning van vrachtschepen en cruiseschepen. De basis van het werk is altijd geweest: een sterke 
betrokkenheid met geestelijke nood onder zeelieden. Zeelieden die in armoede zwaar werk moeten doen, 
ver van huis. Zeelieden uit gesloten landen, waar de overheid het evangelie probeert buiten te sluiten. 
christen-zeeleden die in geestelijke eenzaamheid verkeren, en behoefte hebben aan steun. 
 
Het werk is te verdelen in twee hoofd-visies: 
 

- Het bemoedigen en helpen van (christen)zeevarenden, die aan boord van hun schip vaak eenzaam 
zijn. 

- De verkondiging van het evangelie aan zeevarenden van elke nationaliteit, opdat velen van hen 
vrede met God zullen krijgen, door de Here Jezus Christus. 

 

Strategie  

Stichting het Havenlicht probeert met vrijwilligers aanwezig te zijn in elke zeehaven van Nederland. We 
richten ons primair op scheepsbezoeken van vracht- en cruiseschepen om de bemanning te bemoedigen 
tijdens hun pauzes aan boord. Daarbij maken we gebruik van materialen gericht op geestelijke 
ondersteuning (zoals Bijbels) en materialen gericht op praktische ondersteuning (zoals mutsen en 
kerstpakketten).  

Werkzaamheden (hoofdlijnen) 

Bezoeken van vrachtschepen 

We bezoeken vrachtschepen in de verschillende havens. Vaak proberen we eerst de kapitein of een andere 
leidinggevende aan boord te spreken om kenbaar te maken waar we voor komen. Vaak leidt dit tot goede 
gesprekken en kunnen we hun ook ondersteunen met een woord of met gebed. Daarna bezoeken we de 
crew mess waar we onze materialen uitdelen aan zeelieden. We proberen zoveel mogelijk mensen te 
bereiken in hun eigen taal. Daarom zoeken we vaak van tevoren uit of de nationaliteiten aan boord bekend 
zijn. Op basis daarvan nemen we materiaal in verschillende talen mee aan boord.  

Bezoeken van cruiseschepen 

Bij cruiseschepen vragen we vooraf via het hoofdkantoor toestemming om aan boord te gaan. Eenmaal aan 
boord bezoeken we de crew mess. Ook hier brengen we materialen van veel voorkomende talen mee. 
Meestal stallen we dat uit op een tafel zodat iedereen iets kan pakken wat van zijn gading is.  
 

Activiteiten 2019 

In 2019 hebben we cruiseschepen in Amsterdam bezocht en vrachtschepen in IJmuiden, Amsterdam, 
Rotterdam, Delfzijl en de Eemshaven.  
 
We hebben christelijke materialen, zoals bijbels uitgedeeld in diverse talen. De meeste materialen zijn in 
het Tagalog (de taal van de Filipijnen) en het Indonesisch. Daarnaast is Engels natuurlijk een 
veelvoorkomende taal aan boord, al dan niet als tweede taal. Ook hebben we visitekaartjes uitgedeeld van 
de gratis app van 5 fish. Via deze app, bereikbaar via: http://5fish.mobi kan iedereen christelijke 
boodschappen horen in zijn eigen taal. 
 
We hebben in 2019 twee nieuwsbrieven uitgebracht met verslagen van de bezoeken in de havens. Deze 
nieuwsbrieven zijn te vinden op onze website. De nieuwsbrief is beschikbaar in het Nederlands en het 
Engels.  

http://5fish.mobi/
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We hebben in verschillende havens circa 200 kerstpakketten uitgedeeld aan zeelieden ter bemoediging 
tijdens een periode in het jaar waarop iedereen het liefst thuis is met de familie.  
 
Operationeel. 
We hebben in 2019 een nieuwe opslagruimte gehuurd voor de opslag van onze materialen. De vorige 
opslagruimte was te klein geworden. We hebben afscheid genomen van Willem de Baat als bestuurslid. Het 
bestuur bestaat nu uit 3 personen.  
 
We hebben twee medewerkerbijeenkomsten gehad waarin vrijwilligers uit de verschillende regio’s elkaar 
ontmoet hebben om ervaringen te delen, elkaar te bemoedigen en kennis te nemen van de laatste 
ontwikkelingen.  
 
In het kader van de privacywetgeving (AVG) hebben we een verklaring opgenomen op de website. Die is 
hier te vinden: 
https://www.havenlicht.com/wet-op-de-privacy.html 
 

Planning 2020_____________________________________________________________________________________ 
In 2020 staat gepland of hopen we te bereiken: 

- Doorgaan met het bezoeken van de schepen in de diverse havens.  
- Het organiseren van twee medewerkerbijeenkomsten. 
- Het uitbrengen van twee nieuwsbrieven, in het Nederlands en het Engels.  
- Het aanschaffen van bijbels en andere materialen om uit te delen aan zeelieden die aangeven ook 

daadwerkelijk te zullen lezen in Gods Woord.  
- Het uitdelen van kerstpakketten aan zeelieden rond de kerstperiode.  

Nieuwsbrief 

Nieuwsbrieven zijn hier te vinden: https://www.havenlicht.com/archief-nieuwsbrieven.html 
 

Financiën en beloningsbeleid 

 
Stichting het Havenlicht is een geloofszending. Dit betekent dat wij het werk in vertrouwen op God doen. 
Daarbij maken wij kosten voor materialen, verzending, publiciteit en administratie. 
 
Per 1 januari 2008 heeft de Belastingdienst GRN aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Giften aan ons gedaan zijn daardoor voor de giftgever aftrekbaar van het belastbaar inkomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.havenlicht.com/wet-op-de-privacy.html
https://www.havenlicht.com/archief-nieuwsbrieven.html
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Financiën 

 
Het jaar 2019 werd met een negatief resultaat van € 3.597,46 afgesloten.  
 

 
 
 
Stichting het Havenlicht draait uitsluitend op vrijwilligers die de Nederlandse havens bezoeken om zo in 
contact te komen met hen die de schepen bevaren. De gemaakte kosten bestaan voornamelijk uit de 
inkoop van materialen zoals bijbels. Deze materialen worden gratis uitgedeeld aan zeelieden op 
voorwaarde dat ze deze ook daadwerkelijk gaan lezen. Deze uitgaven worden bekostigd uit giften. 
  
In 2019 waren de kosten wat hoger dan de inkomsten. Gelukkig hebben we een kleine reserve waarmee we 
dat konden opvangen. Dit jaar is er iets meer geld besteed aan kerstpakketten. Deze kerstpakketten 
worden samengesteld en aan de zeelieden gegeven om ze een hart onder de riem te steken tijdens de 
kerstperiode. Verder blijven de kosten van bijbels uit Azië stijgen. Een klein bedrag is besteed aan een 
afscheidscadeau voor Willem de Baat, die afscheid heeft genomen van het bestuur. 
  
We hebben sinds 2019 twee donateurs die een periodieke gift hebben laten vastleggen. Dat kan 
tegenwoordig eenvoudig geregeld worden (zonder notaris) tussen de donateur en het Havenlicht met een 
onderlinge overeenkomst. Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de belastingdienst: 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting
/aftrekposten/persoonsgebonden-
aftrek/giften_aan_goede_doelen/periodieke_en_gewone_giften/voorwaarden_aftrek_periodieke_giften/v
oorwaarden_periodieke_giften 
  
We zijn erg blij dat we financieel gezond zijn en dankbaar voor uw giften die dit werk mogelijk maken. 
 

Beloningsbeleid 

 
Stichting het Havenlicht werkt uitsluitend met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor 
hun werkzaamheden. Ook de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 
Onkosten worden in principe niet vergoed.  
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Diverse gegevens 

Contactgegevens 

Het Havenlicht / SCFS 
Hermelijnweg 12 
1338 BE Almere 
 
Oprichting 26 juni 1986 
Rechtsvorm Stichting 
Status Actief 
KvK-nummer 41023812 
RSIN 816655789 
 
Bestuur Stichting 
 
Voorzitter: 
Theo van Zuilekom 
wthvzuilekom@gmail.com 
 
Secretaris: 
Jan Best 
janbest.sr@gmail.com 
 
Penningmeester: 
Jan Gooijer 
jan.gooijer@live.nl 
 
Algemeen contact: 
havenlicht@chello.nl -- +31 36 5370340 -- www.havenlicht.com 
 
bankrekeningnummer: 
IBAN NL71INGB0005545299 - BIC INGBNL2A 
  

mailto:jan.gooijer@live.nl
http://www.havenlicht.com/
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Juridische gegevens: 

ALGEMENE GEGEVENS (per ultimo 2020) 

 

KvK-nummer 41023812 
 

 
 

 


