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Voorwoord 

In dit jaarverslag blikken we terug op 2018. Stichting Wereldwijd Evangeliewerk (WEW) heeft kunnen 
bijdragen aan een aantal projecten; we zijn heel blij dat we op die manier een nuttige bijdrage hebben kunnen 
leveren. Wij zijn dankbaar voor alle personen en organisaties die het werk en de activiteiten van WEW en 
daarmee het wereldwijde evangeliewerk mogelijk hebben gemaakt.

In 2018 heeft WEW ruim invulling kunnen geven aan projecten die haar doelstellingen ondersteunen.
Met name gaat het hier om projecten in Afrika en Polen. De projecten die WEW heeft uitgevoerd en/of 
ondersteund in 2018, worden in paragraaf 1.2 toegelicht. In dit verslag zullen we ook een korte blik werpen 
op de projecten die aanstaande zijn.

In 2018 zijn er enkele mutaties geweest in het bestuur. De heren C. Turner en E. Barsukoff zijn toegetreden 
tot het bestuur. 
Mevrouw S. Nooitgedagt is afgetreden als bestuurslid, we zijn haar dankbaar voor het vele werk dat zij voor 
de stichting heeft verricht. 

Vanwege zijn ervaring in Afrikaanse landen kan Turner onder meer de ontwikkelingsprojecten en zendingsac-
tiviteiten van WEW in Afrika verder vormgeven. Wij zijn ook blij met de komst van Barsukoff die als zendeling 
het verspreiden van het evangelie al sinds vele jaren een warm hart toedraagt.

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.

Namens het bestuur, P. Floor (Voorzitter)
12 Februari 2019
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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 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 activi-
teiten van het afgelopen jaar en laten we zien welke stappen gezet zijn in 2018.

1.1.1. Doelstelling, Missie en Visie
De doelstellingen van 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 activi-
teiten 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
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 – Beleggingsbeleid van dit 
jaarverslag. Er zijn geen valutarisico’s voor WEW. Het vermogen wordt belegd in euro’s.

1.1.3. Realisatie
De activiteiten in 2018 zijn getoetst aan de doelstellingen die vermeld staan in paragraaf 1.1.1. De projecten 
waaraan is bijgedragen, worden verderop in dit verslag nader toegelicht. 

1.1.4. Financieel beleid - Beleggingsbeleid
Het financiële beleid van de stichting is geen doel op zich, maar is erop gericht om doelstellingen en activi-
teiten te realiseren. Tijdelijke vermogensoverschotten worden risicomijdend belegd in vastrentende waarden 
bij partijen met een goede kredietwaardigheid en die bereid zijn een rente te betalen die beduidend hoger ligt 
dan de bankrente. Partijen waarbij de stichting haar vermogen belegt, worden vooraf beoordeeld en jaarlijks 
gemonitord op hun kredietwaardigheid. 
De looptijd van de verstrekte leningen zijn kortlopend van aard. De rentebaten zijn bedoeld als fondswerving 
en worden besteed aan de doelstellingen van WEW conform haar statuut.
De opgebouwde vermogens waren in 2018 voor WEW voldoende om haar geplande projecten en/
of voorgenomen programma’s te kunnen realiseren. WEW heeft aan donateurs aangegeven dat zij over 
voldoende financiële middelen beschikte om de door haar geplande projecten en programma’s te realiseren. 
Om deze reden zijn er minder donaties ontvangen dan in voorgaande jaren. In verband met toekomstige 
projecten en programma’s, beraadt het bestuur zich over het werven van nieuwe donaties.

Bestuursverslag 
Stichting Wereldwijd Evangeliewerk1 
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1.1.6. 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
De statuten zijn vastgelegd in een notariële akte. Daarin zijn de bestuursbevoegdheden geregeld en wordt 
beschreven hoe bestuursbesluiten tot stand komen, namelijk met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen. Extern wordt de stichting vertegenwoordigd door minimaal twee bestuursleden. 

Beleidsplan
In 2018 heeft het bestuur een nieuw beleidsplan opgesteld. In het beleidsplan beschrijft het bestuur hoe 
invulling gegeven wordt en gaat worden aan de doelstellingen van de stichting. Met name wordt hierbij 
aandacht besteed aan de projecten die WEW uitvoert en de komende jaren gaat uitvoeren. Het beleidsplan is 
gepubliceerd op de website van WEW.

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

1.1.7. Communicatie
Met het publiceren van het bestuursverslag en de jaarrekening wil het bestuur donateurs en andere belang-
hebbenden laten zien wat het afgelopen jaar is gedaan en op welke manier de doelstellingen zijn gehaald. 
Hiermee voldoet WEW ook aan de publicatieplicht die geldt voor ANBI-stichtingen.

Om in de toekomst beter tegemoet te komen aan de behoefte om donateurs en andere stakeholders te 
informeren over de besteding van giften, had het bestuur besloten een nieuwe, professionele website te laten 
maken waarop we de projecten uit het verleden, de voortgang van lopende projecten en geplande projecten 
kunnen publiceren. Deze nieuwe website is in 2018 in gebruik genomen. Voor WEW is dit een belangrijk 
communicatiekanaal. Naast de lopende projecten en programma’s wil WEW via dit kanaal ook inzicht in de 
jaarverslagen en het beleidsplan geven.
Naast de website heeft WEW inmiddels ook een Instagram account, waarmee actuele informatie wordt 
gepubliceerd.

In december 2018 hebben de donateurs van WEW een kerstgroet ontvangen met informatie over de 
bestedingen van WEW met het geld dat ontvangen is van de donateurs. WEW is haar donateurs dankbaar 
voor alle donaties, waardoor het mogelijk was dat de doelstellingen van WEW in de afgelopen jaren konden 
worden gerealiseerd.
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1.1.8. Funding
De funding van WEW vindt plaats op de volgende wijzen:
1. uit giften van gemeenten en personen die zich tot de geloofsgemeenschap van CGN rekenen;
2. uit rentebaten uit vermogensbeheer.

De jaarrekening geeft verder inzicht in de omvang van de diverse baten die WEW ontvangt.

Zoals eerder vermeld heeft WEW in 2018 aan haar vaste donateurs laten weten dat de opgebouwde 
vermogens in 2018 voor WEW voldoende waren om haar geplande projecten en programma’s te kunnen 
realiseren. Om deze reden zijn er minder donaties ontvangen dan in voorgaande jaren. Met een aantal 
personen zijn overeenkomsten met periodieke giften overeengekomen. De opbrengst daarvan is ruim € 
70.000 per jaar. Deze geldstroom wordt gecontinueerd, afhankelijk van de looptijd van de overeenkomsten 
en de hoogte van de periodieke giften.

1.2.  Programma en projecten in 2018
WEW heeft in 2018 bijgedragen aan drie algemeen nut beogende projecten. Deze worden hieronder verder 
beschreven.

1.2.1. Afrika

Inleiding
De ‘Afrika-projecten’ zijn een aantal samenhangende projecten die vanuit humanitair en christelijk 
perspectief gericht zijn op het helpen van mensen op het Afrikaanse continent. Deze programma’s richten 
zich momenteel op Zuid-Afrika, Kameroen, DR Congo, Malawi, Ethiopië, Kenia, Oeganda en Tanzania. Deze 
projecten worden gelijktijdig in samenhang uitgevoerd en begeleid door de christelijke geloofsgemeenschap 
in Zuid-Afrika: ‘Brunstad Christian Church South Africa’ (BCCSA).

Belangrijke deelprojecten die WEW in 2018 heeft uitgevoerd en ondersteund zijn:

a.  Het bezoeken van conferenties en evenementen
Dit project heeft tot doel christenen in Afrika de mogelijkheid te geven om christelijke conferenties en 
evenementen bij te wonen die zij zich anders niet hadden kunnen veroorloven.
Door BSSCA worden op maat gemaakte programma’s samengesteld met zowel kerkdiensten als seminars en 
workshops om een bredere training te geven aan mentoren en leidinggevenden in verschillende kerken in 
Kameroen, DR Congo, Malawi, Ethiopië, Kenia, Uganda en Tanzania. Daarnaast zijn er nog een aantal andere 
regionale en internationale conferenties die als bijzonder waardevol zijn aangemerkt voor mentoren en 
personen met leidinggevende verantwoordelijkheden.
De kosten voor het bijwonen van deze conferenties worden in het kader van dit project ondersteund door 
WEW, evenals het praktisch regelingen hiervan, zoals het boeken van vluchten en het regelen en coördineren 
van visumaanvragen.
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b.  Ondersteuning van kerkelijke financiën en administratie
Het doel van dit project is kerken in Afrika te ondersteunen bij enerzijds het ontwikkelen van financiële en 
boekhoudkundige competenties en anderzijds het opzetten van goede systemen voor planning, budgette-
ring en financieel toezicht, het registreren van financiële transacties van kerken en de communicatie met 
donateurs. Dit doel wordt bereikt door middel van het geven van permanente ondersteuning op het gebied 
van financiële administratie en boekhouding en door middel van het houden van gerichte workshops en 
opleiding.

c.  Christelijke jeugd- en seniorenontwikkelingsprogramma’s
Het doel van dit project is:

a. Het bevorderen van het christelijk geloof, door aan deelnemers bijbelstudies te geven en hen in staat te 
stellen zich te verdiepen in het kerkelijk leven door deelname aan bijeenkomsten, diensten en activi-
teiten.

b. Het geven van trainingen bij de uitvoering van projecten in Afrika waardoor mensen, na het verwerven 
van vaardigheden die zij hebben opgedaan door het programma in Zuid-Afrika te volgen, een zinvolle 
baan kunnen vinden bij bedrijven in de omgeving waar ze wonen.

Dit doel wordt bereikt doordat deelnemers uit de diverse Afrikaanse landen goed opgezette trainingen volgen 
met persoonlijk toegesneden ontwikkelingsprogramma’s in combinatie met:

• het bijbrengen van praktische vaardigheden aan de deelnemers, hetzij door middel van cursussen, hetzij 
door hen in staat te stellen in verschillende organisaties ervaring op te laten doen door middel van een 
opleiding en een stage.

• het houden van Bijbelstudies voor de deelnemers en hen in staat stellen zich te verdiepen in het kerkleven 
door het bijwonen van bijeenkomsten, diensten en activiteiten in een kerk in de avonden en weekenden.

Er zijn verschillende programma’s waaraan iemand kan deelnemen. Afhankelijk van iemands specifieke 
behoeften kunnen deelnemers bijvoorbeeld meer betrokken zijn bij Bijbelstudies en pastorale training en 
minder bij ‘training on the job’.
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d.  Accommodatiefaciliteit voor de programma’s
In 2017 heeft WEW een donatie gedaan voor de bouw van overnachtingsfaciliteiten voor de deelnemers van 
de Afrika-projecten.
In 2017 zijn de donaties overgemaakt aan BCCSA. De bouw vond plaats in 2017 en 2018. In 2018 zijn 
hiervoor geen aanvullende donaties gedaan. Dit gebouw is in de loop van 2018 opgeleverd.

Realisatie projecten in Afrika in 2018
Hierna wordt een samenvatting gegeven van het programma en de projecten in 2018.

2018 2017
Totaal ‘Te betalen inzake programma’s en projecten’ aan het begin van 
het jaar 2.340.720 0

Nieuwe schenkingsovereenkomst in de loop van het jaar 0 2.995.441
Betalingen met betrekking tot ‘te betalen bedragen inzake programma’s 
en projecten’: 

a. Bezoeken van conferenties en evenementen 86.500

b. Financiële en administratieve ondersteuning van kerken 26.212

c. Christelijk ontwikkelingsprogramma  482.032 337.327

d. Accommodatiefaciliteit voor de programma’s 0 317.394

Totaal betaald  594.744 654.721

Te betalen inzake programma’s en projecten met een looptijd korter dan 
1 jaar 1.745.976 594.744

Te betalen inzake programma’s met een looptijd langer dan 1 jaar 0 1.745.976

Totaal uitstaande verplichtingen aan het einde van het jaar  1.745.976  2.340.720

Directe kosten die door WEW zijn gemaakt 71.393 0
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Binnen het brede ‘Afrika-project’ dat in samenwerking 
met BCCSA wordt uitgevoerd zijn een aantal deelpro-
jecten te onderkennen. Na het succes van 2017 werd 
in januari en februari 2018 een project in gang gezet 
om de structuur van het ‘Afrika-project’ te herzien en 
werd aansluiting gezocht bij andere organisaties die 
interesse hebben in het uitvoeren en ondersteunen van 
het programma, om zo een bredere samenwerking op te 
bouwen. 

De focus van de activiteiten in 2018 lag op het Christian 
Youth Development Program (CYDP) in Vanderbijlpark 
in Zuid-Afrika, samen met de introductie- en nazorgpro-
gramma’s in DR Congo en Kameroen. Dit project is nog 
steeds zeer succesvol en heeft een grote impact op het 
leven van mensen in Afrika, met name in de leeftijds-
groep van 18 tot 30 jaar. Dit wordt gezien als een 
belangrijke leeftijd die een bijzonder positieve invloed 
kan hebben op zowel de betrokken personen als op de 
mensen om hen heen.

Figuur 1: Het CYDP-koor staat op het punt om een christelijk lied in het Swahili uit te voeren tijdens een christelijk 
kamp in april 2018.
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Dit programma is effectief geweest in beide hoofddoelstellingen van het programma:
a. Het bevorderen van het christelijk geloof, door de deelnemers Bijbelstudies te geven en hen in staat te stellen 
zich	te	verdiepen	in	het	christelijk	leven	en	kerkelijke	bijeenkomsten,	diensten	en	activiteiten;

b. het geven van hulp bij de uitvoering van projecten in Afrika waardoor mensen, na het verwerven van vaardig-
heden	tijdens	het	programma	in	Zuid-Afrika,	een	zinvolle	baan	kunnen	vinden	bij	lokale	bedrijven	in	de	
omgeving waar ze wonen.

Vanwege de behoefte aan visums om het programma mogelijk te maken, hebben overheidsdiensten een 
belangrijke rol gespeeld in de ondersteuning van het programma. In april 2018 heeft Jacque Mbous, de 
Kameroense Hoge Commissaris voor handel en investeringen, het Christian Youth Development Program 
bezocht. Na het bekijken van het programma en het interviewen van de deelnemers beschreef hij het als 
volgt: 

“Een	van	de	beste	programma’s	voor	samenwerking	tussen	Zuid-Afrika	en	Kameroen,	dat	succesvol	
is	in	het	helpen	van	Kameroense	jongeren	om	zichzelf	te	helpen,	door	economisch	en	sociaal	
zelfvoorzienend te worden”.

Een andere belangrijke samenwerking in verband met dit programma, dat in 2018 van start ging, is met de 
North West University in Zuid-Afrika, die onder leiding van professor Wynand Grobler een team heeft dat de 
impact van het programma evalueert. Hoewel hun volledige onderzoeksrapport pas in februari 2019 wordt 
verwacht, hebben zij na het interviewen van de deelnemers al nuttige input en ondersteuning geboden die 
tot verbeteringen in het programma hebben geleid.

Figuur 2: Praktijkopleiding en werkervaring voor CYDP-deelnemers in Zuid-Afrika
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Naast het CYDP-programma werden in de loop van het jaar diverse christelijke conferenties ondersteund, 
waaronder de conferentie in december in Vanderbijlpark. WEW heeft de reis- en visumkosten van 72 
deelnemers uit Malawi, Oeganda, Ethiopië, Kenia, Kameroen, DR Congo en Tanzania betaald. Dit was een 
bijzonder goede conferentie met veel opbouwende bijeenkomsten en kleinere gespreksgroepen. Ook 
waren er tijdens de conferentie workshops voor kerkleiders uit verschillende landen, met onderwerpen 
als ‘financiële verantwoordelijkheid’ en ‘het vermijden van belangenconflicten’, naast trainingen in goed 
financieel beheer voor de penningmeesters van de verschillende kerken. Dit was een uitbreiding van de 
lopende steun, gefinancierd door WEW, aan de lokale kerken in deze landen op het gebied van financiën en 
administratie.

1.2.2. Brazilië
Igreja Cristã no Centro de Conferência de Cabreúva is een non-profitorganisatie die met de Bijbel werkt als 
bron. Deze geloofsgemeenschap 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 kerk is gevestigd in 
Cabreúva, Brazilië.

De lokale en regionale geloofsgemeenschap huurt een gebouw voor het houden van kerkdiensten en christe-
lijke conferenties. De financiële middelen van deze geloofsgemeenschap zijn dermate beperkt dat niet 
zelfstandig voorzien kan worden in het betalen van de hiermee gepaard gaande huisvestingslasten. WEW 
heeft in 2018 deze geloofsgemeenschap financieel ondersteund door een donatie te verstrekken van € 
30.500,- als bijdrage in de huisvestingslasten.
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1.2.3. Polen
WEW kent een lange geschiedenis ten aanzien van de ondersteuning van de Stanowczych	Chrześcijan	W	
Rzeczpospolitej Polskiej kerk in Polen “ZSCH”.

Gedurende een groot aantal jaren zijn de plannen voor de bouw van een groot nationaal kerkelijk centrum 
in Malinka besproken en in 2018 is er intensief gewerkt aan deze plannen met betrekking tot een gedetail-
leerd bouwontwerp, de financiering, het toekomstig onderhoud en de exploitatie. Naast deze werkzaam-
heden werd het contract voor de eerste fasen met de aannemer en de schenkingsovereenkomst met WEW 
ondertekend. WEW ondersteunt met € 3,2 miljoen het grootste deel van bouwkosten van dit project. 
Daarnaast bedroegen de directe kosten van WEW in 2018 voor dit project ruim € 26.000,-. De start van de 
bouwwerkzaamheden staat gepland in maart 2019 en naar verwachting zal begin 2020 dit project worden 
afgerond.

Figuur 3 Dit is een computer illustratie, gebaseerd op de definitieve plannen voor het nieuwe kerkcentrum in Ustron, 
Malinka.

We zijn blij dat we dit project kunnen steunen en geloven dat dit gebouw nog vele jaren tot een grote zegen 
zal zijn voor christenen in Polen en de omringende landen. Door dit kerkgebouw zullen zowel nationale 
als regionale christelijke conferenties kunnen worden gehouden, waarmee dit een belangrijke functie zal 
innemen in het christelijke leven in Oost-Europa.
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1.3.  Toekomst en de begroting
Voor 2019 en 2020 heeft het bestuur de volgende meerjarenplanning opgesteld:

2019 2020

Baten van particulieren 70.000 50.000

Te besteden aan doelstellingen:

• Zuid Afrika 1.370.000 510.000

• Zuid-Amerika 100.000 80.000

• Uitvoeringskosten 80.000 50.000

1.550.000 640.000

Kosten beheer en administratie 150.000 70.000

Totale lasten 1.700.000 710.000

Baten/lasten voor financiële baten/lasten -1.630.000 -660.000

Saldo financiële baten en lasten 50.000 0

Baten/lasten -1.580.000 -660.000

1.  Baten
Afhankelijk van projecten en programma’s die WEW wil gaan uitvoeren en ondersteunen in de toekomst, 
beraadt het bestuur zich over het werven van nieuwe donaties. Naast de vermelde periodieke giften heeft zij 
daarom geen extra baten opgenomen in de begroting.

2.  Te besteden aan doelstellingen 
Afrika
De geplande uitgaven met betrekking tot Afrika van in totaal € 1.370.000,- in 2019 en € 510.000 in 2020 
hebben betrekking op de diverse projecten zoals beschreven in paragraaf 1.2.1. Naast de contractuele 
verplichting die in de balans is opgenomen als schuld (€ 1.745.975,-) zal het programma in Afrika verder 
worden uitgevoerd en ondersteund in 2019 en 2020.
Voor de verdere uitvoering van de Afrika-projecten wil WEW daarnaast in zowel 2019 als in 2020 
aanvullende schenkingscontracten aangaan voor een bedrag van € 1.370.000,- in 2019 en een bedrag van  
€ 510.000,- in 2020.

14 Stichting Wereldwijd Evangeliewerk



Zuid-Amerika
De geplande uitgaven in Zuid-Amerika hebben betrekking op de ondersteuning van huurlasten van kerken 
in Brazilië en Mexico. Deze projecten heeft WEW ook eerder gesteund. Het bestuur heeft hiervoor nieuwe 
verzoeken ontvangen en heeft besloten deze kerken ook in 2019 financieel te ondersteunen.

Polen
De uitvoering van het project is gepland in 2019 en 2020. WEW ondersteunt dit project voor 
€ 3,2 miljoen (zie paragraaf 1.2.3). Op basis van een contractuele verplichting zijn deze kosten in 2018 als last 
genomen. Daarom zijn deze kosten niet in het bovenstaande overzicht weergegeven, terwijl de uitgaven wel 
zullen plaatsvinden in 2019 en 2020.

Overige projecten
Het bestuur voorziet in 2020 nieuwe projecten. Hieraan moet nog concrete invulling worden gegeven. Er zijn 
nog geen officiële verzoeken ingediend. Er moet dus nog concrete invulling aan worden gegeven.

Uitvoeringskosten
Dit betreffen kosten van de organisatie die gemaakt zullen worden voor de realisatie van de bovengenoemde 
projecten.
 
3.  Kosten beheer en administratie
Deze kosten bestaan enerzijds uit de organisatiekosten en anderzijds uit externe advies- en begeleidings-
kosten.

4.  Saldo financiële baten en lasten
Het saldo betreft de verwachte rentebaten in 2019. Vanwege de liquiditeitsbehoefte zullen de verstrekte 
leningen worden afgebouwd, waardoor de rentebaten lager zullen uitvallen.

De belangrijkste verschillen tussen wat gerealiseerd is in 2018 en de verwachte uitgaven volgens het 
beleidsplan worden hierna toegelicht.
• Het project in Polen vorderde sneller dan oorspronkelijk verwacht dankzij goed voorbereidingswerk door 

de lokale kerk. Dit resulteerde in een besteding van € 3,2 miljoen in 2018, in plaats van 2019 zoals was 
voorzien in het beleidsplan.

• In het vorige beleidsplan werd verwacht dat het project in Afrika in 2018 maximaal € 1.350.000,- zou 
bedragen, maar de werkelijke uitgaven bedroegen € 594.743,-. Dit verschil is voornamelijk het gevolg van 
het volgende:
 » Het Afrika CYDP-programma werd niet volledig uitgevoerd in 2018. Het programma startte later in het 

jaar en met minder deelnemers dan gepland. De oorspronkelijk verwachte kosten van dit programma 
bedroegen € 211.517,-. De werkelijke kosten bedroegen € 10.716,-.

 » Het CSDP-programma werd op kleinere schaal uitgevoerd en werd uiteindelijk onderdeel van het 
CYDP-programma. Deze programma’s worden gevorm tot een CDP-programma. Het aantal deelnemers 
was ook minder dan verwacht, omdat niet alle visa werden verleend. Het oorspronkelijke gecombi-
neerde budget voor deze twee programma’s bedroeg € 590.483,-. De uitgaven bedroegen € 342.388,-.

 » Er ontstond een vertraging tijdens de fase waarin de infrastructuur zou worden geïnstalleerd die nodig 
is om BrunstadTV in Afrika te ondersteunen, toen verder onderzoek naar de optimale oplossing werd 
ondernomen. Hierdoor zijn de kosten in 2018 € 115.241,- lager dan de begroting.

 » Doordat activiteiten op een lager niveau werden uitgevoerd, waren de compliance- en administratie-
kosten van het programma € 62.313,- lager dan de begroting.
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De projecten zoals weergegeven in de nieuwe meerjarenplanning voor de jaren 2019 en 2020 zijn aangepast. 
Hierna volgt een toelichting op de belangrijkste wijzigingen.
Mede gebaseerd op feedback over de effectiviteit, de kosten-batenanalyse en de eigen capaciteit om deze 
projecten uit te voeren en te ondersteunen hebben BCCSA en WEW alle programma’s geëvalueerd.

Deze evaluatie vond plaats door middel van een workshop in Zuid-Afrika van 12 tot 14 november 2018. 
Deze werd bijgewoond door vertegenwoordigers van WEW en een aantal personen van organisaties die 
trainingen en stages van deelnemers aan het CDP verzorgen. De uitkomst van deze evaluatie was een 
geactualiseerd plan om maximaal voordeel te halen uit de te gebruiken middelen. 

De belangrijkste veranderingen zijn:
• In plaats van een permanent CYDP-programma in Kameroen, DR Congo en Kenia wordt het programma 

gericht op kortere ‘Upgrade Camps’ in deze landen, waar een vergelijkbare ervaring kan worden geboden 
in een kortere periode, meestal tussen de 2 weken en 3 maanden. Deze kunnen dan worden gericht 
op praktische trainingen met betrekking tot onderhouds- en upgradeprojecten voor lokale kerken. Het 
CYDP-programma in Afrika had oorspronkelijk een begroting van € 222.069,- in 2019.

• Er wordt geen apart Christian Senior Development Program uitgevoerd, maar in plaats daarvan een enkel 
programma (Christian Development Program) met mogelijkheden voor oudere deelnemers om hieraan 
deel te nemen. Hiermee wordt een besparing van ongeveer € 280.000,- in 2019 voorzien ten opzichte 
van de vorige begroting.

• Met betrekking tot het programma ‘A Place to Worship’ is een kleiner totaalbudget toegewezen aan de 
ontwikkeling van belangrijke nationale/regionale christelijke centra. Aangezien dit nu voornamelijk werd 
beschouwd als een kapitaalinvestering in plaats van huurlasten, zijn de verwachte kosten in 2019 met 
ongeveer € 270.000,- gestegen. Vanaf 2021 bedragen de besparingen meer dan € 800.000,- per jaar. De 
geactualiseerde begroting omvat tevens de kosten van de bovengenoemde “Upgrade Camps”.

• Ten aanzien van het project Brunstad TV in Afrika heeft verder onderzoek aangetoond dat het mogelijk 
was om op veel locaties gebruik te maken van goedkopere technologie door gebruik te maken van 
bestaande 4G-netwerken. Hierdoor zal het benodigde bedrag in de toekomst naar verwachting met 
ongeveer € 90.000,- per jaar dalen.

• Ten aanzien van mogelijke projecten in Zuid-Amerika, India en Oekraïne waarnaar in het beleidsplan 
wordt verwezen, zijn een aantal van deze projecten niet voortgezet, aangezien WEW heeft besloten haar 
middelen in te zetten voor een kleiner aantal projecten van hoge kwaliteit. Als gevolg daarvan zijn de voor 
dergelijke projecten benodigde middelen gedaald van € 359.000,- naar € 100.000,- ten opzichte van de 
begroting voor 2019.
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1.4.  Organisatie
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 Belasting-
dienst. 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 WEW bestaat ultimo 2018 uit vier personen.
Het bestuur heeft een huishoudelijk reglement waarin is vastgelegd hoe aanvragen tot uitvoering en 
ondersteuning worden beoordeeld en toegekend binnen de kaders van de statuten en de Anbi-wetge-
ving. Het bestuur is volledig onafhankelijk in haar besluitvorming. Een besluit kan pas worden genomen bij 
meerderheid van stemmen.
WEW heeft een vergoedingenbeleid. Het bestuur werkt volledig onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding 
voor bestuurswerkzaamheden. Voor specifieke operationele taken kunnen leden van het bestuur wel een 
vergoeding ontvangen. Deze werkzaamheden worden dan apart overeengekomen met het betreffende 
bestuurslid.
 
De namen en rolverdeling van de bestuursleden zijn als volgt:

Voorzitter:     dhr. P. Floor
Penningmeester:   dhr. A. van den Berg
Secretaris:     mevr. S. Nooitgedagt (afgetreden in oktober 2018)
     Dhr. C. Turner (toegetreden in oktober 2018)
Lid     Dhr. E. Barsukoff

1.4.2.  Werknemers
Er zijn geen werknemers in dienst bij WEW. 
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2.1.  Balans per 31 december 2018

2018 2017

Activa

Kortlopende vorderingen en overlopende activa 6.428.318 6.427.624

Liquide middelen 1.066.360 1.331.044

Totaal 7.494.678 7.758.668

Passiva

Reserves

• Continuïteitsreserve  279.240 100.509

• Bestemmingsreserve 2.060.000 5.000.000

• Overige reserves 4.870  182.741

2.344.110 5.283.250

Langlopende schulden

• Te betalen inzake programma’s en projecten 706.208 1.745.976

• Overige langlopende schulden 32.900  131.361

Kortlopende schulden

• Te betalen inzake programma’s en projecten 4.239.768 594.744

• Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 171.692  3.337

Totaal Passiva 7.494.678 7.758.668

Jaarrekening 20182 

Bedragen in euro’s
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2.2.  Staat van baten en lasten

2018 2017

Baten

• Baten van particulieren 105.643 251.656

• Baten andere organisaties zonder winststreven 437.929 1.241.058

Som van de baten 543.572 1.492.714

Lasten

Besteed aan doelstellingen

• Zuid Afrika 71.393 2.995.441

• Brazilië  30.500 100.000

• Mexico 40.000

• Polen 3.226.414

• Overige 5.936

3.334.243 3.135.441

Wervingskosten 11.519

Kosten beheer en administratie 243.044 115.589

Som der lasten 3.588.805 3.251.030

Baten/(Lasten) voor financiële baten en lasten (3.045.233) (1.758.316)

Saldo financiële baten en lasten 106.093 93.668

Baten/(Lasten) (2.939.140) (1.664.648)

Bestemming saldo van baten en lasten:
Toevoeging/onttrekking aan:

• Overige reserves (177.871) (1.749.539)

• Continuïteitsreserve 178.731 80.332

• Bestemmingsreserve (2.940.000) 4.559

(2.939.140) (1.664.648)
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2.3. Toelichting en grondslagen
Grondslag voor de waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving RJ-650 Fondsenwervende organi-
saties. De jaarrekening in opgesteld in euro’s.
Er is in 2018 geen begroting opgenomen in de toelichting op de cijfers, omdat de begroting niet als stuurin-
strument werd gehanteerd.
In 2018 is een nieuw beleidsplan opgesteld. De daarvan afgeleide begroting 2019 is in het jaarverslag 
opgenomen.

Grondslagen voor valutaomrekening
Transacties in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de koers die geldt op de transactiedatum. 
Liquide middelen, vorderingen en schulden in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers 
per balansdatum, zover de verplichting niet in euro’s zijn aangegaan. Verschillen die verband houden met 
wijzigingen in wisselkoersen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt en toegerekend aan de 
bestedingen waarop zij betrekking hebben.

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.

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s en om zeker te stellen dat WEW ook in 
de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.

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.

Te betalen inzake programma’s en projecten
Een verplichting inzake programma’s wordt opgenomen als een bedrag contractueel is toegekend.

Langlopende schulden
De langlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van langer dan één jaar.

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 noodza-
kelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid en hebben een looptijd korter dan 1 jaar, tenzij anders 
vermeld.
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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
‘Bestedingen aan doelstellingen’ zijn in het verslagjaar toegekende bedragen voor programma’s en projecten 
in het kader van de doelstellingen van WEW en de uitvoeringskosten die aan hetzelfde jaar kunnen 
toegerekend. Voor zover toekenningen nog niet in het verslagjaar uitbetaald zijn, zijn deze op de balans als Te 
betalen inzake programma’s/projecten’ opgenomen. 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.

Wervingskosten
Alle kosten van activiteiten waarmee organisaties/mensen worden aangemoedigd om geld te geven worden 
aangemerkt als ‘Wervingskosten’. Hieronder vallen ook kosten voor publicatie en communicatie.

Kosten beheer en administratie
‘Kosten beheer en administratie’ zijn kosten voor (interne) beheersing en administratievoering, die niet 
worden toegerekend aan ‘Bestedingen aan doelstellingen’ als aan ‘Wervingskosten’.

Financiële baten en lasten
De rentebaten- en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en 
-lasten van uitgegeven en ontvangen gelden.

2.4. Toelichting op de balans

31-12-2018 31-12-2017

Kortlopende vorderingen en overlopende activa

Leningen u/g 6.332.534 6.332.534

Overige vorderingen en overlopende activa 95.784 95.090

6.428.318 6.427.624

Leningen u/g

Leningen u/g 6.332.534 6.332.534
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De leningen zijn aangegaan in het kader van het wegzetten van tijdelijk overtollige liquide middelen.
Ultimo 2017 is er sprake van 2 leningen.       
De rentebaten uit de verstrekte leningen dienen ter fondswerving. Deze rentebaten worden besteed aan 
doelstellingen conform de statuten van WEW.
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.

31-12-2018 31-12-2017

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen en overlopende activa 95.784 95.090

31-12-2018 31-12-2017

Liquide middelen

Rekening courant bank 1.065.903 210.689

Spaarrekeningen 457 1.120.355

1.066.360 1.331.044

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

Stand
1 januari

mutatie
boekjaar

Stand
31 december

Reserves

Continuïteitsreserve 100.509 178.731 279.240

Bestemmingsreserves 5.000.000 -2.940.000 2.060.000

Overige reserves 182.741 -177.871                4.870

5.283.250 (2.939.140) 2.344.110

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 2017 en 2018 bedraagt € 186.160. De continuïteitsre-
serve bedraagt ultimo 2018 € 279.240.
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Bestemmingsreserves
In 2015 heeft het bestuur het voornemen gehad om de bouw van een regionale kerk in Malinka, Polen te 
ondersteunen. De plannen en budgetten zijn in afgerond. Eind 2018 heeft WEW een schenkingscontract 
voor de getekend voor de bouw van € 3,2 miljoen, waarmee WEW een verplichting op zich heeft genomen 
om de bouw van de kerk te ondersteunen. Er was voor dit project een bedrag gereserveerd van 
€ 3 miljoen. Het gereserveerde bedrag van € 3 miljoen is daarmee onttrokken aan de bestemmingsreserve en 
op basis van het schenkingscontract verwerkt in de langlopende en kortlopende schulden van in totaal 
€ 3.200.000. In hoofdstuk 1.2.3 wordt een toelichting gegeven over dit project.
Daarnaast was € 2 miljoen bestemd voor de projecten in Afrika en Zuid-Amerika. In de meerjarenplanning 
(zie hoofdstuk 1.3) zijn de benodigde bedragen in 2019 en 2020 weergegeven. Op basis hiervan is een 
toevoeging gedaan van ruim € 60.000 aan de bestemmingsreserves.
De projecten in Afrika zijn verder toegelicht in hoofdstuk 1.2.1.
De voorgenomen schenkingen in Zuid-Amerika hebben betrekking op de ondersteuning van huurlasten van 
lokale kerken.

Overige reserves
Ultimo 2017 had WEW een bedrag van € 182.741. In 2018 zijn de Overige reserves nagenoeg geheel 
afgebouwd.

2018 2017

Langlopende schulden

Te betalen inzake programma’s en projecten 706.208 1.745.976

Overige langlopende schulden 32.900 131.361

739.108 1.877.337

Kortlopende schulden

Te betalen inzake programma’s en projecten 4.239.768 594.744

Overige schulden en overlopende passiva 171.692 3.337

4.411.460 598.081

In 2019 verwacht WEW voor € 1.745.976 te betalen aan de projecten in Afrika en € 2.493.792 (zie 
hoofdstuk 1.2.1) aan het project in Polen (zie hoofdstuk 1.2.3).

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
In de afgelopen periode liep er bij WEW een belastingonderzoek naar de anbi-status over de periode 2008 
– 2016 en op 31 december 2018 was de uitkomst hiervan nog niet bekend. Het bestuur van WEW en hun 
juridische adviseurs zijn van mening dat de door WEW uitgevoerde projecten zich kwalificeren als Anbi-ac-
tiviteiten en dat er geen fiscale verplichtingen met terugwerkende kracht zouden moeten ontstaan. De 
uitkomst van het onderzoek is onzeker, maar kan ertoe leiden dat WEW een bedrag aan schenkingsrechten 
verschuldigd is. De uitkomst is afhankelijk van het onderzoek en is afhankelijk van verschillende factoren en 
daarbij zijn meerdere scenario’s denkbaar. Derhalve is het bedrag aan verschuldigde schenkbelasting – als die 
geheven zou worden – niet goed in te schatten.

23Jaarverslag 2018



 2.5. Toelichting op de staat van baten en lasten

2018 2017

Baten

Baten van particulieren

• Donaties en giften 105.643 251.656

Baten andere organisaties zonder winststreven 

• Donaties en giften 437.929 1.241.058

543.572 1.492.714

Zoals eveneens aangegeven in paragraaf 1.1.4 Financieel beleid heeft WEW in 2018 aan haar vaste 
donateurs aangegeven dat de opgebouwde vermogens in 2018 voor WEW voldoende waren om haar 
geplande projecten en programma’s te kunnen realiseren. Om deze reden zijn er minder donaties ontvangen 
dan in voorgaande jaren. Met een aantal personen zijn overeenkomsten met periodieke giften aangegaan. 
De opbrengst daarvan is ruim € 90.000 per jaar. Deze geldstroom wordt gecontinueerd afhankelijk van de 
looptijd van de contracten en de hoogte van de periodieke giften.

Besteed aan doelstellingen

Verstrekte 
projectbijdragen Uitvoeringskosten Totaal

Programma’s/projecten:

Afrika 71.393 71.393

Polen 3.200.000 26.414 3.226.414

Brazilië 30.500 30.500

Overige 5.936 5.936

Wervingskosten 11.519 11.519

Kosten beheer en administratie 243.043 243.043

Totaal 3.230.500 358.305  3.588.805

Deze post is toegelicht in het bestuursverslag.
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2018 2017

Wervingskosten

Kosten ontwikkeling website 8.972 -

Overige wervingskosten 2.547 -

Totaal 11.519 -

2018 2017

Kosten beheer en administratie

Administratiekosten 4.610 8.307

Begeleidings- en advieskosten 225.270 99.431

Reis- en verblijfkosten 8.464 6.857

Kantoorkosten 4.699 994

Totaal 243.043 115.589

De stichting kent geen personeelskosten. De bestuurders ontvangen geen bezoldiging in het kader van 
bestuurswerkzaamheden.
Er is in 2018 externe expertise ingehuurd voor advies op gebied van juridische en fiscale vraagstukken, het 
bouwen van een website, communicatie.
De begeleidings- en advieskosten hebben met name betrekking op ondersteuning van adviseurs in het kader 
van belastingonderzoek.

2018 2017

Financiële baten en lasten

Rentebaten 106.839 95.091

Bankkosten (746) (1.423)

Totaal 106.093 93.668

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   E. Barsukoff
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Stichting Wereldwijd Evangeliewerk
Postbus 31
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