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De Stichting Steun Christenen Buitenland (SCB) heeft volgens haar statuten het volgende doel: 
hulpverlening in de ruimste zin van het woord aan noodlijdende instellingen in de vroegere 
Oostbloklanden.

Werkzaamheden SCB
De SCB verleent praktische en financiële steun aan het kindertehuis Aksza in Cluj-Napoca, Roemenië.
Tevens verleent de SCB praktische en financiële steun aan het bejaardentehuis Siloam in Farnas, 
Roemenië.
De SCB ondersteunt Aksza jaarlijks met een bedrag van minimaal € 9.000,-. Daarnaast is er jaarlijks 
een kledinginzameling. Daarbij worden ook andere goederen ingezameld die voor Aksza of Siloam 
van nut kunnen zijn, waarbij valt te denken aan medicijnen, beddengoed, fietsen, speelgoed, e.d. De 
kleding en de andere goederen worden per vrachtauto naar Roemenië vervoerd.
Afhankelijk van de inkomsten worden er jaarlijks een aantal kerstpakketten naar de projecten 
verstuurd.
Zo mogelijk worden de projecten jaarlijks door één of meerdere bestuursleden van de SCB bezocht. 
Ter plekke wordt gekeken wat nodig is en dat wordt aangeschaft. Te denken valt aan apparatuur zoals 
wasmachines en voedsel.

Manier van geldverwerving
De SCB geeft met regelmaat een nieuwsbrief uit, die wordt verspreid onder de gemeenteleden van de 
GKV Kampen-Noord, Kampen-Zuid en IJsselmuiden. Ook verschijnen er berichten van de SCB in de 
kerkbladen. Daarnaast worden er collectes gehouden in de kerken voor de SCB. Ook wordt er voor de 
SCB gecollecteerd in de kerkdiensten die worden gehouden in verpleeghuis Myosotis. Soms worden 
er sponsoracties gehouden.
In Dronten is een stichting actief die ook geld inzamelt voor de SCB. Zij werven met name onder de 
kerkleden van de GKV te Dronten. 
De SCB heeft een eigen website (www.scbkampen.nl). Naar aanleiding van de website komen soms 
giften binnen.

Beheer van het vermogen van de SCB
De SCB heeft nauwelijks vermogen. Het streven is de stand op de bankrekeningen niet hoger te laten 
zijn dan € 10.000,-. Het geld dat ingezameld wordt, wordt meestal vrij snel besteed aan de projecten. 

Besteding van het vermogen van de SCB
Jaarlijks wordt er door de penningmeester een overzicht gemaakt van de inkomsten en de uitgaven. De
uitgaven bestaan grotendeels uit het ondersteunen van de projecten. Daarnaast worden de kosten van 
het kledingtransport betaald. 
Het jaaroverzicht wordt ieder jaar gecontroleerd door een accountant. 

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de SCB zijn onbezoldigd. De SCB heeft geen betaalde medewerkers in dienst. 
De bestuursleden kunnen, indien zij dat willen, een vergoeding krijgen van reëel gemaakte kosten. 

http://www.scbkampen.nl/
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