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Statutaire naam: Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre 
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Adres: Vincent van Goghstraat 15, 3781 XM Voorthuizen 
Oprichting: 06-11-1973 
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A. Doel van de stichting zoals bepaald in de Statuten van 15 januari 1999: 

1.  De stiching heeft ten doel: mede te werken in de arbeid van de internationale en 
interkerkelijke stichting ‘Healthcare Christian Fellowship International’, gevestigd in 
Kempton Park, Zuid-Afrika, om allen die werkzaam zijn of betrokken zijn bij de 
lichamelijke en geestelijke verzorging en behandeling van zieken, invaliden, 
gehandicapten en bejaarden te brengen tot een levende gemeenschap met de Here 
Jezus Christus, opdat zij een getuigende gemeenschap zullen vormen in en door 
Hem verbonden. 

2.  De stiching tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het 
beschikbaarstellen van faciliteiten voor HCFI stafleden, gasten en eventueel eigen 
personeel. Deze faciliteiten betreffen het verschaffen en onderhouden van 
materiële en financiële voorzieningen voor huisvesting, vorming, kantoorwerk en 
eventuele andere binnen het kader van de doelstelling passende activiteiten. 
Hiertoe wordt ondermeer een centrum in stand gehouden. 

 
B. De doelstellingen waaraan de stichting meewerkt als onderdeel van Healthcare 
Christian Fellowship International: 
In september 2011 heeft het internationale bestuur van HCFI drie strategische 
doelstellingen vastgesteld in het kader van de doel van de stichting zoals verwoordt in A 
boven. Om de doelstellingen te bereiken werkt HCFI samen met internationale 
partnerorganisaties zoals vastgelegd in schriftelijke overeenkomsten met de desbetreffende 
partners. De partners sluiten in: ICMDA (International Christian Medical and Dental 
Association) met hun nationale leden meestal bekend als CMF (Christian Medical 
Fellowship) of CMA (Christian Medical Association), IHS (International Health Services), 
NCF (Nurses Christian Fellowship), en GCN (Global CHE Network). 

1. Doelstelling één: Trainen van één miljoen werkers in de gezondheidszorg 
wereldwijd door middel van seminars om de kwaliteit van de zorg die ze bieden te 
verbeteren. Er wordt vooral gelet op compassie, competenties en karakter van de 
individuele zorgwerker. 

2. Doelstelling twee: Tien duizend medische uitreiken. Dit om medische zorg 
beschikbaar te maken voor mensen die niet toegang hebben tot reguliere 
gezondheidszorg (“the medically underserved”). Denk hierbij aan mensen in 
sloppenwijken, afgelegen berggebieden, geïsoleerde eilanden, en in 
ontwikkelingslanden. 

3. Doelstelling drie: Transformatie van één honderdduizend gemeenschappen die zich 
in een achterstandspositie bevinden. 

 
C. De werkzaamheden die de stichting verricht: 

1. Samenwerking met HCF Nederland in het organiseren van medische uitreiken.  
2. Het verzorgen van spreekbeurten en trainingen in kerkelijke gemeenten en op 

conferenties over de spirituele zorg van zieken en stervenden en over aanverwante 
onderwerpen



3. Het organiseren van activiteiten zoals conferenties, cursussen en seminars 
4. Het trainen van trainers die plaatselijke werkers toerusten voor transformatie van 

hun buurten / gemeenschappen 
5. Het onderhouden van een centrum aan de Vincent van Goghstraat 15, Voorthuizen. 
6. Het beheren van een aandeel van het pand aan de Baron van Nagellstraat 9, 

Voorthuizen. 
 
D. De manier waarop de stichting geld werft: 
Het onderhouden van een website en communicatie met (potentiële) donateurs. 

 
E. Het beheer van het vermogen van de instelling: 
Het vermogen wordt beheerd door het bestuur zoals beschreven in de statuten. 

 
F. De besteding van het vermogen van de instelling: 
De besteding van het vermogen van de stichting geschiedt in overeenstemming met de 
jaarlijkse goedgekeurde begroting die opgesteld wordt in het kader van de vijfjaren 
beleidsplan 2017-2021. 

 
G. Activiteiten over het periode 1 januari tot 31 december 2017: 
Veelvuldige spreekbeurten en trainingen in het binnen- en buitenland. Landen waar 
activiteiten namens de stichting ontplooid werden in 2017 sluit in: Hongarije, 
Nederland, Verenigde Staten, Frankrijk, Engeland, Servië, Oekraïne, Belarus, Zuid 
Korea, Zuid-Afrika, Sri Lanka, Malawi. 

 
H. Activiteiten gepland voor 2018: 
Veelal hetzelfde als in 2017. De landen waarvoor activiteiten gepland zijn sluiten de 
volgende landen in: Nederland, Verenigde Staten, Estland, Albanië, Spanje, Zuid-
Afrika. 


