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1. Inleiding
Hierbij presenteren wij u het jaarverslag 2015 van Stichting Wereldwijd Evangeliewerk. Hiermee bieden wij 
inzicht in en leggen wij verantwoording af over onze inkomsten en bestedingen in 2015.
In hoofdstuk 2 wordt algemene informatie verstrekt over Stichting Wereldwijd Evangeliewerk, waaronder 
de doelen van de stichting. 
Hoofdstuk 3 betreft het bestuurs- en activiteitenverslag over 2015. In dit hoofdstuk geeft het bestuur een 
terugblik op de belangrijkste activiteiten in 2015.
De cijfers in de jaarrekening 2015 staan opgenomen in hoofdstuk 4.
Daarin wordt de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht gepresenteerd.
Wij hopen dat dit jaarverslag een helder beeld geeft van onze inkomsten en bestedingen en bereikte 
resultaten in 2015.
Tijdens het opstellen en definitief maken van de vorige versie van dit jaarverslag (incl. jaarrekening) waren  
er diverse projecten in voorbereiding. Deze waren nog niet (allemaal) als zodanig vastgelegd in het verslag 
en de jaarrekening. Het bestuur heeft deze omissie in dit herziene verslag (incl. jaarrekening) hersteld.

In maart 2016 is de heer J.H. Staal op zijn verzoek afgetreden als voorzitter en bestuurslid van Stichting 
Wereldwijd Evangeliewerk. Het bestuur is hem zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan de doelstellingen van 
de stichting. Hij is in maart 2016 opgevolgd door de heer P. Floor. De heer P. Floor is benoemd als 
voorzitter van de stichting.

2. Algemene informatie over de stichting

2.1 Algemeen
Stichting Wereldwijd Evangiewerk is opgericht in juli 2001.
De stichting is statutair gevestigd in de gemeente De Wolden, doch heeft haar vestigingsadres in Kampen.
Het RSIN-nummer is 812642089.
De stichting is een algemeen nut beogende instelling (ANBI-stichting) en is als zodanig ook geregistreerd 
bij de Belastingdienst. De stichting verricht geen commerciële activiteiten en heeft geen winstoogmerk.

2.2 Doelstelling
In artikel 2 van de statuten van Stichting Wereldwijd Evangeliewerk staat het volgende vermeld over haar 
doelstelling:

1. De stichting heeft een ideële christelijke grondslag. De stichting stelt zich ten doel op wereldwijde basis 
christelijk en humanitair werk te initiëren, te bevorderen en te financieren.

2. De stichting wil haar doelstelling realiseren door middel van:
a. het verstrekken van leningen om zendingsinitiatieven te ondersteunen;
b. het doen van giften en het bieden van (bezoldigde) praktische hulp aan met name niet-westerse landen, 
onder andere voor het stichten van samenkomstzalen en conferentieoorden, alsmede andere activiteiten 
die de doelstelling verwezenlijken;
c. het middels giften, leningen en (bezoldigde) praktische hulp ondersteunen van met name niet-westerse
landen bij projecten die als doel hebben om de mensen aldaar te helpen zelf in hun levensonderhoud te 
kunnen voorzien. 

3. Bestuurs- en activiteitenverslag
In het bestuurs- en activiteitenverslag wordt inzicht gegeven in de belangrijkste uitgeoefende activiteiten 
van de stichting.

3.1 Verwerving donaties
De financiële middelen van Stichting Wereldwijd Evangeliewerk worden verkregen uit donaties van 
christelijke gemeenten en particulieren uit hoofdzakelijk Nederland.

3.2 Overzicht bestedingen
In 2015 heeft Stichting Wereldwijd Evangeliewerk één besteding gedaan in het kader van haar 
doelstellingen. In het kort wordt een weergave verstrekt van deze besteding.
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4. Jaarrekening

3.2a Conferentieoord Brazilië
Er is een bijdrage geleverd voor de lopende kosten van het conferentieoord in Cabreuva, Brazilië.

3.3 Project Polen
Al in 2007 heeft WEW de aankoop van grond gesteund voor een Pools kerkgenootschap uit de omgeving 
van Malinka, Wisła, in het zuiden van Polen. WEW heeft door de jaren heen de ontwikkelingen gevolgd. In 
2014 is verslag gedaan aan het bestuur van de plannen die er op dat moment lagen. In 2015 zijn de 
plannen nogmaals gepresenteerd aan het bestuur in het kader van kredietverkenningen van het Poolse 
kerkgenootschap. Deze christengemeente heeft voorbereidingskosten van het ontwerp voor haar rekening 
genomen en heeft haar best gedaan zelf geld te sparen om de bouw te kunnen starten. Dit laatste is in 
beperkte mate gelukt, het is duidelijk dat deze geloofsgemeenschap afhankelijk is van steun om haar 
plannen te verwezenlijken. Het is hard nodig dat het bouwproject gaat starten, want er is in het huidige 
kerkgebouw een nijpend en snel toenemend ruimtegebrek. Om de komende paar decennia voldoende 
ruimte te hebben moet de kerkzaal aan 500 personen ruimte kunnen bieden. 

Bestuur Stichting Wereldwijd Evangeliewerk - mei 2016
P. Floor
S. Nooitgedag- van der Linden
A. van den Berg
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BALANS PER 31 DECEMBER (NA RESULTAATBESTEMMING) 2015 2014
€ €

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa 173.757 168.566

Leningen u/g 5.464.384 3.991.149

Liquide middelen 405.356 875.212

6.043.497 5.034.927

PASSIVA

Reserves
- Continuīteitsreserve 14.925 16.329
- Bestemmingsreserves 2.000.000 0
- Overige reserves 4.013.419 5.015.515

6.028.344 5.031.844

Kortlopende schulden 15.153 3.083

6.043.497 5.034.927
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 2014
€ €

BATEN:

- Giften en schenkingen 848.580 831.458
- Intrestbaten 180.823 173.921

Som der baten 1.029.403 1.005.379

LASTEN:

Besteed aan doelstellingen
- Bijdragen in de realisatie van diverse buitenlandse projecten 23.000 1.580.676

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie 9.902 9.997

Intrestlasten
- Intrest lening o/g 0 0

Som der lasten 32.902 1.590.673

Saldo baten en lasten 996.501 -585.294

Mutaties in reserves:
Toevoeging/onttrekking aan:
- Continuīteitsreserve -1.404 -9.647
- Bestemmingsreserves 2.000.000 0
- Overige reserves  -1.002.095 -575.647

996.501 -585.294
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KASSTROOMOVERZICHT 2015 2014
€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten
- Giften/schenkingen 860.635 833.562
- Besteed aan doelstellingen -23.000 -1.580.676
- Kosten beheer en administratie -9.888 -10.693

827.747 -757.807

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
- Ontvangen lening o/g 0 0
- Aflossing lening o/g 0 0
- Verstrekte leningen u/g -1.473.235 -233.738
- Afgeloste leningen u/g 0 1.380.000
- Intrestbaten 175.632 234.493
- Intrestlasten 0 0

-1.297.603 1.380.755

Toe-/afname geldmiddelen -469.856 622.948

Mutatie geldmiddelen
Liquide middelen per 1 januari 875.212 252.264
Liquide middelen per 31 december 405.356 875.212
Mutaties liquide middelen -469.856 622.948

Het kasstroomoverzicht is een overzicht van geldmiddelen die in 2015 beschikbaar zijn gekomen,
en van het gebruik ervan, en is opgesteld volgens de directe methode.
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TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN DE RESULTAATBEPALING

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat is bepaald op basis van historische kosten. De baten en lasten zijn bepaald
op transactiebasis en hebben derhalve betrekking op het jaar waarin zij zijn ontstaan.

Leningen u/g
De leningen u/g zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Reserves
Er is een continuïteitsreserve gevormd, bedoeld om de continuïteit te waarborgen in geval van (tijdelijke)
tegenvallende inkomsten. Deze reserve is maximaal anderhalf maal de jaarlijkse kosten van de
De bestemmingsreserve is dat gedeelte van de reserves dat is afgezonderd omdat daaraan een 
beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou
zijn toegestaan.
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TOELICHTING OP DE BALANS
2015 2014

€ €
Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa
- Te ontvangen intrest 173.757 168.566

Leningen u/g
- Leningen u/g 5.464.384 3.991.149

De leningen zijn aangegaan in het kader van het wegzetten van tijdelijk overtollige liquide middelen.
De aangegane leningen u/g zijn opeisbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
De geldnemer heeft de mogelijkheid de leningen terug te storten zonder opzegtermijn.
Over een bedrag van € 3.349.192 is de overeengekomen rente 4,5%. Over een bedrag van € 712.068
is de rente vastgesteld op 2,41%. Over een bedrag van € 103.124 is de overeengekomen rente 1,55%.
Over een bedrag van € 1.000.000 is de overeengekomen rente 2,16% en over € 300.000 is de rente 
vastgesteld op 2,14%.

Liquide middelen
- Tegoeden spaarrekeningen 306.067 600.671
- Rekening-couranten banken 99.289 274.541

405.356 875.212

De spaartegoeden zijn direct opeisbaar.

PASSIVA

Reserves
31-12-2014 dotatie/ 31-12-2015

onttrekking
- Continuïteitsreserve 16.329 -1.404 14.925
- Bestemmingsreserve 0 2.000.000 2.000.000
- Overige reserves 5.015.514 -1.002.095 4.013.419

5.617.138 996.501 6.028.344

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn om zeker te stellen
dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.
De continuīteitsreserve bedraagt maximaal 1,5 keer de Kosten beheer en administratie en wordt
berekend over het gemiddelde van verslagjaar en het voorgaande jaar.
De gemiddelde Kosten beheer en administratie over 2014 en 2015 bedraagt € 9.949,50.
De continuiïteitsreserve bedraagt ultimo 2015 € 14.925.

Bestemmingsreserve
In 2015 heeft het bestuur het voornemen gehad om de bouw van een regionale kerk in Malinka, Polen
te ondersteunen. Het project bevindt zich in de ontwerpfase. De plannen en budgetten zijn nog niet
afgerond. De verwachting, op basis van de projectplannen die zij in haar bezit heeft, is dat de bouw van
de kerk niet minder dan € 2 miljoen zal vergen. Dit bedrag is opgenomen in de bestemmingsreserve.
In hoofdstuk 3.3 wordt een toelichting gegeven op dit project.
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Overige reserves
Stichting Wereldwijd Evangeliewerk ondersteunt doelen die in veel gevallen een lange aanlooptijd
hebben. Tijdens die aanlooptijd worden lokale ontwikkelingen gevolgd in (potentiële) doelgebieden
om de behoeften aan christelijk zendingswerk en humanitair werk te peilen. Er is ook een lange
periode van fondswerving nodig voor het doen van grotere doelbestedingen. Wanneer de tijd rijp is
voor een doelbesteding moet er kunnen worden doorgepakt en kan een project in relatief korte
tijd (bijvoorbeeld een jaar) worden uitgevoerd in samenwerking met contractpartners. Op zulke
momenten mag het geen vraag zijn of er voldoende geld beschikbaar zal zijn om aan de actuele
behoeften te voldoen. Om deze reden is het noodzakelijk dat de Stichting over aanzienlijke
reserves beschikt om grote projecten met een positief blijvend effect op gemeenschappen te kunnen
uitvoeren. Een 'groot' project' in deze context kan bijvoorbeeld zijn de realisatie van een
regionale kerk, met inbegrip van een groot bouwproject en het monitoren daarvan en daarna de
follow-up voor het onderhoud en gebruik om ervoor te zorgen dat de investeringen volledig en bij
voortduur binnen de doelstelling worden benut. Daarom past het binnen het beleid van
Stichting Wereldwijd Evangeliewerk om 'Overige reserves' op te bouwen, zodat dergelijke grote
projecten in de toekomst kunnen worden uitgevoerd.
Tussentijds worden ook relatief kleinere projecten ondersteund. Ook wat deze kleinere projecten betreft
is het belangrijk dat aan een soms acute behoefte meteen kan worden tegemoet gekomen.
Als gevolg van het voorgaande zijn er (tijdelijk) financiële middelen beschikbaar die zijn uitgeleend,
met als doel ook de rendementen te kunnen besteden voor grotere projecten in de toekomst.
Voor een toelichting op projecten verwijzen wij ook naar onderdeel 3 van het bestuurs- en
activiteitenverslag.

2015 2014
€ €

Kortlopende schulden
- Administratiekosten 665 665
- Te betalen bankkosten 4e kwartaal 329 314
- Overige kortlopende schulden 14.159 2.104

15.153 3.083

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN 2015 2014
€ €

Giften en schenkingen
- Giften/schenkingen/donaties 848.580 831.458

Intrestbaten
- Rente leningen u/g 180.823 173.113
- Rente rekening courant/spaarrekeningen 0 802
- Overige baten 0 6

180.823 173.921

LASTEN

Besteed aan doelstellingen
- Conferentiecentrum Roemenië 0 1.580.000
- Installaties conferentiecentrum Paso Flores 0 676
- Conferentiecentrum Brazilië 23.000 0

23.000 1.580.676

Stichting Wereldwijd Evangeliewerk heeft in 2015 een bedrag van € 23.000 ter beschikking gesteld aan
een project in het buitenland.

Beheer en administratie
- Bankkosten en betaalde rente 1.104 1.106
- Administratiekosten 8.131 8.204
- Kantoorkosten 667 687

9.902 9.997

Het bestuur ontvangt geen bezoldiging.

Intrestlasten
- Intrest lening o/g 0 0

Resultaat
Het resultaat is toegevoegd aan de reserves en wordt bestemd voor toekomstige projecten (zie
ook de toelichting op de reserves).
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Tijdens het opstellen en definitief maken van de vorige versie van dit jaarverslag (incl. jaarrekening) waren  
er diverse projecten in voorbereiding. Deze waren nog niet (allemaal) als zodanig vastgelegd in het verslag 

Wereldwijd Evangeliewerk. Het bestuur is hem zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan de doelstellingen van 

westerse landen, 
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van Malinka, Wisła, in het zuiden van Polen. WEW heeft door de jaren heen de ontwikkelingen gevolgd. In 

kerkgenootschap. Deze christengemeente heeft voorbereidingskosten van het ontwerp voor haar rekening 


