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Voorwoord
In dit jaarverslag blikken we terug op 2017. Stichting Wereldwijd Evangeliewerk (WEW) heeft kunnen
bijdragen aan een aantal projecten en we zijn heel blij dat we op die manier een nuttige bijdrage
hebben kunnen leveren. Op deze projecten wordt in paragraaf 1.2 verder ingegaan. In dit verslag
zullen we ook een korte blik vooruitwerpen op de projecten die aanstaande zijn.
Het jaarverslag bestaat uit een bestuursverslag (hoofdstuk 1) en een jaarrekening (hoofdstuk 2). Met
dit jaarverslag legt het bestuur van Stichting WEW verantwoording af over het door haar gevoerde
beleid en de door haar uitgevoerde activiteiten. Op 30 juni 2018 is het oorspronkelijke jaarverslag
gepubliceerd op onze website. Dit jaarverslag is opnieuw vastgesteld op 12 februari 2019 op basis
van juiste waarderingsgrondslagen van RJ 650.

Namens het bestuur,
P. Floor (Voorzitter)
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1.

Bestuursverslag Stichting WEW

1.1. Inleiding
In dit bestuursverslag (activiteitenverslag) legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde
beleid en geven we een overzicht van de activiteiten die Stichting WEW het afgelopen jaar heeft
uitgevoerd. We blikken vooruit naar de projecten die in de nabije toekomst zullen plaatsvinden. Met
dit verslag geven we inzicht in de activiteiten van het afgelopen jaar en laten we zien welke stappen
gezet zijn in 2018.
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.

1.1.1. Doelstelling, Missie en Visie
De doelstellingen van Stichting WEW staan weergegeven in artikel 2 van haar statuten:
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.

1.1.2. Risico’s en onzekerheden
Stichting WEW heeft een vermogen waarover risico’s kunnen worden gelopen. De risico’s die hierbij
onderkend worden, zijn met name kredietwaardigheidsrisico’s en het risico op waardevermindering.
De risico’s worden door de stichting beheerst zoals beschreven in paragraaf 1.1.4. Financieel beleid.
Er zijn geen valutarisico’s. Het vermogen wordt belegd in euro’s.

1.1.3. Realisatie
De activiteiten in 2017 zijn getoetst aan de doelstellingen die vermeld staan in paragraaf 1.1.1. De
drie projecten waaraan is bijgedragen, worden verderop in dit verslag nader toegelicht.

1.1.4. Financieel beleid
Het financiële beleid van de stichting is geen doel op zich, maar is erop gericht om doelstellingen en
activiteiten te realiseren. Tijdelijke vermogensoverschotten worden risicomijdend belegd in
vastrentende waarden bij partijen met een goede kredietwaardigheid. Partijen waarbij de stichting
haar vermogen belegt, worden vooraf beoordeeld en jaarlijks gemonitord op de kredietwaardigheid.
De looptijd van de verstrekte leningen zijn kortlopend van aard.
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1.1.5. Governance
Onder governance verstaan we: ‘het waarborgen van de onderlinge samenhang in de wijze van
sturen, beheersen en toezichthouden van een organisatie, gericht op een efficiënte en effectieve
realisatie van beleidsdoelstellingen, alsmede het daarover op een open wijze communiceren en
verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden’. Hoe dit bij WEW gewaarborgd is,
wordt uitgelegd aan de hand van de volgende onderwerpen:

Statuten
In 2001 is stichting WEW opgericht en zijn de statuten opgesteld en vastgelegd in een notariële akte.
In 2003 heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden. Daarin zijn de bestuursbevoegdheden
geregeld en wordt geschreven hoe bestuursbesluiten tot stand komen, namelijk met volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Hieruit vloeit voort dat rechtsgeldige stukken door
minimaal 2 bestuursleden moeten worden getekend.

Beleidsplan
In het beleidsplan wordt onder andere vermeld dat in het kader van vermogensbeheer tijdelijke
overschotten aan liquide middelen worden belegd in vastrentende waarden, zoals in leningen en op
spaarrekeningen. Wat de zeggenschap betreft, is het bestuur autonoom en kan binnen de statutaire
bepalingen besluiten nemen. Er is geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon die over het
vermogen van de stichting kan beschikken.

Huishoudelijk reglement
Het bestuur beschikt over een huishoudelijk reglement. Daarin zijn de taken en bevoegdheden van
het bestuur geschreven. Tevens zijn hierin de kaders betreffende het verstrekken van leningen en
schenkingen door WEW opgenomen. Die kaders worden gebruikt bij de beoordeling van leningen u/g
en ANBI projecten.

Besluitvorming
Het bestuur neemt besluiten binnen de kaders van de statuten, het huishoudelijke reglement en de
Anbi-wetgeving. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Voor projectuitgaven
worden bestuursbesluiten genomen.

Publicatie
Met het publiceren van het bestuursverslag en de jaarrekening wil het bestuur donateurs en andere
belanghebbenden laten zien wat het afgelopen jaar is gedaan en op welke manier de doelstellingen
zijn gehaald. Hiermee voldoet Stichting WEW ook aan de publicatieplicht die geldt voor Anbi
stichtingen.

1.1.6. Funding
De funding van Stichting WEW vindt plaats op de volgende wijzen:
1. uit giften van gemeenten en personen die zich tot de geloofsgemeenschap van CGN rekenen;
2. uit rente-opbrengsten uit vermogensbeheer.
De jaarrekening geeft verder inzicht in de omvang van de diverse baten die stichting WEW ontvangt.

1.1.7. Communicatie
Om in de toekomst beter tegemoet te komen aan de behoefte om donateurs en andere stakeholders
te informeren over de besteding van giften, heeft het bestuur besloten een nieuwe, professionele
website te laten maken waarop we de projecten uit het verleden, de voortgang van lopende
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projecten en geplande projecten kunnen publiceren. Deze website is nog in bewerking en zal
binnenkort live gaan in het Nederlands en Engels.

1.2. Projecten 2017
WEW heeft in 2017 bijgedragen aan drie algemeen nut beogende projecten. Deze worden hieronder
verder beschreven.

1.2.1. Afrika
Conform het besluit van het bestuur en de daarom gebaseerde schenkingsovereenkomst, getekend
in mei 2017, zal stichting WEW in totaal € 2.995.441 betalen aan verschillende projecten in Afrika van
2017 tot 2021. Zie onderstaand een overzicht van de betalingen in 2017 en de openstaande
verplichtingen voor de periode na 2017.

Totaal uitstaande verplichtingen start van het jaar
Nieuwe schenkingsovereenkomst tijdens het jaar
Betaald tijdens periode 2017:
- Youth Development Program in South Afrika
- Accommodation Facility for Youth Program
Totaal betaald periode 2017
Openstaande verplichtingen verwacht binnen 1 jaar
Openstaande verplichtingen verwacht na 1 jaar
Totaal uitstaande verplichtingen einde van het jaar

2017
0
2.995.441

2016
0
0

337.327
317.394
654.721

0
0
0

594.744
1.745.976
2.340.720

0
0
0

Youth Development Program in South Africa (€ 337.327)
WEW heeft in 2017 een humanitair trainingsprogramma financieel ondersteund voor € 337.327 voor
jonge mensen uit landen als Kameroen, Congo, Kenya, Malawi en Zuid-Afrika. Het gaat hier om
ongeveer 30 personen die in hun thuisland moeilijk aan werk kunnen komen en om in hun
onderhoud te voorzien. Deze jonge mensen krijgen gedurende 12 maanden een training in ZuidAfrika. Het trainingsprogramma voorziet in het leren van zowel praktische technische vaardigheden
evenals projectbeheer, administratie en het leiden van (bouw)-projecten. Zodra ze dit trainingsjaar
hebben voltooid, zullen ze deel uitmaken van een team dat in de praktijk een bouwproject zal
plannen, construeren en beheren in één van de genoemde Afrikaanse landen. Na deze praktijkfase
zijn de kansen om werk te vinden aanzienlijk gestegen. Het totale programma is gebaseerd op een
plan over de periode 2017 – 2021 waarmee een totaalbedrag van € 2.995.441 is gemoeid.

Accommodation Facility for Youth Program (€ 317.394)
De projecten in Afrika zijn met name gericht op ondersteuning van Stichting Wereldwijd
Evangeliewerk van het Youth Development Program in Zuid-Afrika en de huisvesting van kerken in
diverse Afrikaanse landen.
Ten aanzien van het Youth Development Program in Zuid-Afrika zijn overnachtingsplaatsen nodig
voor jongeren die dit trainingsprogramma volgen. De accommodatiefaciliteiten zullen bestaan uit
twee blokken met elk 4 eenheden plus een gemeenschappelijke activiteitenruimte. Elk van de
blokken kan maximaal 24 personen herbergen. Voor kortere perioden, zoals conferenties en
workshops, kunnen er echter meer mensen per accommodatie worden ondergebracht, waardoor het
aantal personen met 40 wordt verhoogd door gebruik te maken van stapelbedden.
6

1.2.2. Brazilië
Igreja Cristã no Centro de Conferência de Cabreúva is een non-profitorganisatie die met de Bijbel
werkt als bron. De vereniging heeft tot doel het contact tussen leden van de gemeente te
bevorderen door middel van een verscheidenheid aan activiteiten voor leden van alle leeftijden. De
vereniging is gevestigd in Cabreúva, Brazilië.
Hun kernwaarden zijn:
• Waarheid en gerechtigheid
• Werk voor kinderen en jongeren
• Liefde en zorg
• Persoonlijke vrijheid
• Een veilige organisatie
• Maatschappelijke verantwoordelijkheid
De lokale en regionale geloofsgemeenschap huurt een gebouw voor het houden van kerkdiensten en
christelijke conferenties. De financiële middelen van deze geloofsgemeenschap zijn dermate beperkt
dat niet zelfstandig voorzien kan worden in het betalen van de hiermee gepaarde gaande
huisvestingslasten. WEW heeft in 2017 deze geloofsgemeenschap financieel ondersteund door een
donatie te verstrekken van € 100.000 als bijdrage in de huisvestingslasten.
Aangezien de kerken in Brazilië en haar leden een gebrek aan economische duurzaamheid hebben,
werd WEW eveneens om een financiële ondersteuning gevraagd voor de huisvestingslasten in 2018
en 2019.

1.2.3. Mexico
BCC Leon is een geloofsgemeenschap in de omgeving van Leon in Mexico. Deze geloofsgemeenschap
is georganiseerd in een vereniging en huurt een gebouw voor haar christelijke samenkomsten.
De financiële middelen van deze geloofsgemeenschap zijn beperkt. Ze kan niet zelfstandig voorzien
in het betalen van haar huisvestingskosten. WEW heeft in 2017 BCC Leon financieel ondersteund
door een donatie te verstrekken van € 40.000 als bijdrage in de huisvestingskosten over een periode
van 2 jaar.

1.3. Toekomst
In 2018 heeft het bestuur van WEW overleg gevoerd over nieuwe projecten voor 2018 en daarna.
De volgende projecten hebben de revue gepasseerd en bij enkele projecten is al een besluit
genomen:

Projecten Afrika
In 2018 heeft het bestuur van WEW gesprekken gevoerd over verbetering en voortgang van de
lopende plannen in Afrika. Het bestuur legt de focus op uitvoering van programma’s en projecten in
de komende jaren in Afrika. Hiervoor heeft extra € 2 miljoen gereserveerd.

1.3.1. Project Polen
Al in 2007 heeft WEW de aankoop van grond gesteund voor een Pools kerkgenootschap uit
de omgeving van Malinka, 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
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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.

1.3.2. Financiële ondersteuning conferentiecentra
Zoals hierboven beschreven is, zijn er verzoeken gedaan aan WEW om financiële ondersteuning te
bieden voor de huur van de accommodaties in Léon (Mexico) en Cabreúva (Brazilië). In 2018 zal
opnieuw een schenking worden overgemaakt in het kader van deze lopende projecten.

1.3.3. Overige ondersteuning
In 2018 heeft WEW gesprekken gevoerd met organisaties voor het ondersteunen van onder meer
een internationale website gericht op zending en een internationale bijbelschool. Het bestuur
verwacht in het 3e kwartaal van 2018 tot concrete afspraken te kunnen komen over mogelijke
doelbestedingen.
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1.4. Organisatie
Stichting WEW is opgericht in juli 2001. De stichting is statutair gevestigd in de gemeente De Wolden.
De stichting is een algemeen nut beogende instelling (Anbi-stichting) en is als zodanig ook
geregistreerd bij de Belastingdienst. De stichting verricht geen ondernemingsactiviteiten en heeft
geen winstoogmerk.
RSIN-nummer: 812642089.
Kamer van Koophandel-nummer: 04065143 te Meppel
IBAN: NL71 RABO 0142219789
BIC: RABONL2U
Website: www.stichting-wew.nl

1.4.1.

Bestuur

Het bestuur van Stichting WEW bestaat uit drie personen.
Het bestuur werkt volledig onbezoldigd en ontvangt slechts een vergoeding voor gemaakte kosten,
zoals reiskosten. Het bestuur heeft een huishoudelijk reglement waarin is vastgelegd hoe aanvragen
tot ondersteuning worden beoordeeld en toegekend binnen de kaders van de statuten en de Anbiwetgeving. Het bestuur is volledig onafhankelijk in haar besluitvorming. Een besluit kan pas worden
genomen bij meerderheid van stemmen.
De namen en rolverdeling van de bestuursleden zijn als volgt:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

1.4.2.

dhr. P. Floor
dhr. A. van den Berg
mevr. S. Nooitgedagt – Van der Linden

Werknemers

Er zijn geen werknemers in dienst bij Stichting WEW. Voor de uitvoering van de projecten die
Stichting WEW ondersteunt worden lokale projectleiders ingezet, die deels als vrijwilliger werken en
in sommige gevallen als onderdeel van het project worden betaald.
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2.

Jaarrekening 2017

2.1. Balans per 31 december 2017
2017

2016

Activa
Leningen u/g

6.332.534

Vorderingen en overlopende activa

6.332.534

95.090

67.727

Liquide middelen

1.331.044

674.068

Totaal

7.758.668

7.075.329

Passiva
Reserves
- Continuïteitsreserve

100.509

20.177

- Bestemmingsreserve

5.000.000

4.995.441

182.741

1.932.280

- Overige reserves

5.283.250

6.947.898

Langlopende schulden
- Projecten uitstaande verplichtingen

1.745.976

- Overige langlopende schulden

131.361

Kortlopende schulden
- Projecten uitstaande verplichtingen

594.744

- Overige kortlopende schulden

3.337

Totaal Passiva

7.758.668
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127.431
7.075.329

2.2. Staat van baten en lasten

2017

2016

Baten
- Baten van particulieren
- Baten andere organisaties zonder
winststreven

251.656

455.636

1.241.058

362.229

Som van de baten

1.492.714

817.865

Lasten
Besteed aan doelstellingen
- Zuid Afrika

2.995.441

- Brazilië

100.000

- Mexico

40.000

0
3.135.441

Kosten beheer en administratie

Som der lasten
Baten/(Lasten) voor financiële baten
en lasten

115.589

17.000

3.251.030

17.000

(1.758.316)

800.865

93.668

118.689

(1.664.648)

919.554

Saldo financiële baten en lasten
Baten/(Lasten)

0

Bestemming saldo van baten en
lasten:
Toevoeging/onttrekking aan:
- Overige reserves

(1.749.539)

914.302

- Continuïteitsreserve

80.332

5.252

- Bestemmingsreserve

4.559

0
(1.664.648)
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919.554

2.3. Toelichting en grondslagen
Algemene toelichting
Stichting Wereldwijd Evangeliewerk is een stichting en staat ingeschreven bij de KVK onder nummer
04065143.

Grondslag voor de waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving RJ-650 Fondsenwervende
organisaties. De jaarrekening in opgesteld in euro's.
Er is geen begroting opgenomen in de toelichting op de cijfers, omdat de begroting niet als
stuurinstrument wordt gehanteerd.

2.3.1. Grondslagen balans
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige
economische voordelen ervan naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar
kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling
daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen
en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Bestemmingsreserve
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.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van
noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid en hebben een looptijd korter dan 1 jaar,
tenzij anders vermeld.

2.3.2. Grondslagen resultaat
Algemeen
Bij de bepaling van de baten en lasten wordt het stelsel van baten en lasten toegepast. Dat wil
zeggen dat de kosten en opbrengsten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking
hebben, terwijl de lasten worden opgenomen in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Verantwoording baten
Baten worden alleen verantwoord als er een redelijke zekerheid bestaat dat toekomstige voordelen
naar de stichting zullen toevloeien en dat deze voordelen betrouwbaar kunnen worden geschat.

Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd
of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
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Financiële baten en lasten
De rentebaten- en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten
en -lasten van uitgegeven en ontvangen gelden.
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2.4. Toelichting op de balans
Leningen u/g
Leningen u/g

31-12-2017

31-12-2016

6.332.534

6.332.534

De leningen zijn aangegaan in het kader van het wegzetten van tijdelijk overtollige liquide middelen.
Ultimo 2017 is er sprake van 2 leningen.
De geldnemer heeft de mogelijkheid de leningen terug te storten met een korte opzegtermijn.
Het rentepercentage over de leningen is: 6 maands EURIBOR + 1,5%. De rente is minimaal 1,5%.
Er zijn geen zekerheden gesteld. De geldnemer heeft een AAA-status van een kredietbeoordelaar.
Vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen
Rekening courant bank
Spaarrekeningen

95.090

67.727

210.689
1.120.355
1.331.044

674.068
0
674.068

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking ter vrije beschikking aan de stichting.

Reserves

Stand
1 januari
20.177
4.995.441
1.932.280
6.947.898

Continuiteïtsreserve
Bestemmingsreserves
Overige reserves

beweging
boekjaar
80.332
4.559
(1.749.539)
(1.664.648)

Stand
31 december
100.509
5.000.000
182.741
5.283.250

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 continuïteitsreserve bedraagt maximaal 1,5 keer de Kosten beheer en administratie en wordt berekend
over het gemiddelde van het verslagjaar en het voorgaande jaar om zeker te stellen dat de stichting ook in
de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.
De gemiddelde Kosten beheer en administratie over 2016 en 2017 bedraagt € 67.006. De
continuïteitsreserve bedraagt ultimo 2017 € 100.509.
Bestemmingsreserves
In 2015 heeft het bestuur het voornemen gehad om de bouw van een regionale kerk in Malinka, Polen te
ondersteunen. Het project nadert de realisatiefase. 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 € 3 miljoen zal vergen. Dit bedrag is opgenomen in de bestemmingsreserves. In hoofdstuk 1.3.1
wordt een toelichting gegeven over dit project.
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In 2018 heeft het bestuur van WEW gesprekken gevoerd over verbetering en voortgang van de lopende
plannen in Afrika. Het bestuur legt de focus op uitvoering van programma’s en projecten in de komende
jaren in Afrika. Hiervoor is extra € 2 miljoen toegevoegd aan bestemmingsreserves.
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 behoefte
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.
• Het voortzetten van een grootschalig ontwikkelingsproject voor jonge mensen, waarbij
ondersteuning wordt verleend voor de opleiding van mensen in arme landen, zodat de continuïteit
gewaarborgd blijft.
Daarom past het binnen het beleid van WEW 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 overige projecten verwijzen wij ook naar onderdeel 1.3
van het bestuursverslag.
In 2018 heeft het bestuur ten behoeve van programma’s en projecten in Afrika en Zuid-Amerika een
toevoeging gedaan van € 2 miljoen, waar door Overige reserves zijn gedaald naar € 182.741.
31-12-2017 31-12-2016
Langlopende schulden
- Afrika projecten uitstaande giften (lang)
- Overige langlopende schulden

1.745.976
131.361
1.877.337

0
0
0

Afrika projecten uitstaande giften (lang)
Van 2019-2021 verwacht Stichting Wereldwijd Evangeliewerk voor €1.745.976 te betalen gebaseerd
op de schenkingsovereenkomst, getekend in mei 2017, aan de projecten in Afrika volgens het
beschreven in hoofdstuk 1.2.1.
31-12-2017 31-12-2016
Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva
3.337
127.431
Afrika projecten uitstaande giften (kort)
594.744
598.081
127.431
Afrika projecten uitstaande giften (kort)
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In 2018 verwacht Stichting Wereldwijd Evangeliewerk voor €594.744 te betalen aan de projecten in
Afrika beschreven in hoofdstuk 1.2.1.

2.5. Toelichting op de staat van baten en lasten
Baten
Baten van particulieren
- Donaties en giften
Baten andere organisaties zonder winststreven
- Donaties en giften

2017

2016

251.656

455.636

1.241.058
1.492.714

362.229
817.865

0
8.307
99.431
6.857
994
115.589

976
8.155
6.719
161
989
17.000

Besteed aan doelstellingen
Deze post is toegelicht in het bestuursverslag.
Kosten beheer en administratie
- Bankkosten
- Administratiekosten
- Advieskosten
- Reis- en verblijfkosten
- Kantoorkosten

De stichting kent geen personeelskosten. De bestuurders ontvangen geen bezoldiging.
Er is in 2017 externe expertise ingehuurd voor advies op gebied van juridische en fiscale
vraagstukken.

Financiële baten en lasten
- Ontvangen rente
- Bankkosten

95.091
(1.423)
93.668

118.689
0
118.689

Resultaat
Het resultaat is toegevoegd aan de reserves en wordt bestemd voor toekomstige projecten
(zie ook de toelichting op de reserves).

Was getekend, Wormerveer, 12 februari 2019
P. Floor

C. Turner

A. van den Berg
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E. Barsukoff

