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Voorwoord 

Stichting Wereldwijd Evangelie Werk (WEW) heeft als doel op wereldwijde basis christelijk en 
humanitair werk te initiëren, bevorderen en te financieren. We voeren projecten uit die ervoor 
zorgen dat mensen over de hele wereld de Bijbelse boodschap kunnen horen en geloofsopbouw 
beleven aan het samenzijn rondom Gods woord. Daarnaast helpen we mensen om in hun eigen 
levensonderhoud te kunnen voorzien door hen beroepsopleiding. Zo werken we aan een gezonde 
basis om verder te ontwikkelen. 
In dit jaarverslag kijken we terug op 2020. 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.

Het jaar 2020 heeft wereldwijd voor een groot deel in het teken gestaan van de Covid-19 
pandemie. Dit heeft ook grote impact gehad voor de activiteiten die door WEW ondersteund 
werden.  Ondanks de enorme ontberingen en het tragische verlies van levens wereldwijd, 
ontstond er een nieuwe werkelijkheid waarbij iedereen zich moest aanpassen. Maar de gevolgen 
van het virus werkte ook als een katalysator voor het vinden van alternatieve manieren om te 
communiceren, te werken en evenementen te organiseren. Door de lockdowns en beperkte 
mogelijkheden om te reizen, is het met de steun van WEW mogelijk gemaakt om online christe-
lijke conferenties te organiseren, waar ouderen, jongeren en kinderen uit diverse Afrikaanse 
landen aan konden deelnemen. De jaarlijkse zomerconferentie van BCCSA in Zuid-Afrika werd 
omgevormd naar een online conferentie met een recordaantal van 783 inschrijvingen. In dit 
verslag wordt uitgebreid stilgestaan bij de ervaringen die deze online bijeenkomsten hebben 
gehad op de individuele deelnemers uit diverse Afrikaanse landen.
In 2018 heeft WEW het verzoek gehonoreerd om een Poolse kerk, Zbór Stanowczych 
Chrześcijan w Rzeczypospolitej Polskiej (ZSCH) te ondersteunen met de bouw van een nieuw 
kerkelijk centrum. 
De bouw die in het begin 2019 werd gestart is eind 2020 conform de planning gerealiseerd en 
kon in gebruik worden genomen.
De projecten die WEW in 2020 heeft uitgevoerd en/of ondersteund worden in paragraaf 1.2 
toegelicht.

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)
30 juni 2021
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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. Vervolgens kijken we vooruit naar de projecten die in de nabije toekomst zullen 
plaatsvinden. 

1.1.1. Doelstelling, Missie en Visie

De doelstellingen van WEW staan beschreven 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

Allereerst ondervind WEW een risico ten opzichte van haar ANBI-status. Dit risico heeft 
betrekking op het verschil van mening met de belastingdienst over de fiscale status van WEW. 
Hoewel de huidige projecten en toezeggingen van WEW in Polen en Afrika hierdoor niet worden 
beïnvloed, kan het voor WEW moeilijker zijn om in toekomstige perioden fondsen te blijven 
werven om nieuwe projecten te initiëren of te ondersteunen, voor zover WEW niet in staat is om 
de ANBI-status te verkrijgen.
 
Verder had WEW een vermogen waarover diverse risico’s kunnen worden gelopen. De risico’s die 
hierbij onderkend worden zijn onder meer kredietwaardigheidsrisico’s en het risico op waarde-
vermindering. 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 2019 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. 

Bestuursverslag Stichting Wereldwijd Evangeliewerk1 
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1.1.4. Financieel beleid - Beleggingsbeleid

Het financiële beleid van de stichting is geen doel op zich, maar is erop gericht om doelstellingen 
en activiteiten te realiseren. Sinds 2019 worden tijdelijke vermogensoverschotten bewaard op 
depositorekeningen met een laag risico.
In verband met toekomstige projecten en programma’s, beraadt het bestuur zich over het werven 
van nieuwe donaties, maar wacht op duidelijkheid over haar ANBI-status.

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

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 januari 2021 heeft het bestuur een vernieuwd beleidsplan opgesteld, dat het plan van februari 
2019 vervangt. 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 (www.stichting-wew.nl).

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.

Overig governance: 

WEW is een onafhankelijke Nederlandse organisatie met internationale activiteiten. Het maakt 
derhalve geen deel uit van een groep en heeft geen relatie met internationale fondsenwervende 
organisaties of Nederlandse organisaties, ofschoon er wel met diverse andere organisaties wordt 
samengewerkt aan individuele projecten om het effect van ons werk te optimaliseren.

Het bestuur spant zich te allen tijde in om te voldoen aan de Nederlandse ANBI-regelgeving, 
onder meer door het ANBI-loket om input te vragen voor materiële transacties en door gebruik 
te maken van professionele adviseurs. Dit is de enige gedragscode of richtlijn die de organisatie 
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onderschrijft.

1.1.6. Communicatie

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 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 stakehol-
ders te informeren over de besteding van giften, publiceert WEW ook informatie op haar 
website. 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.

1.1.7. Fondswerving

In het verleden heeft fondswerving van WEW plaatsgevonden uit giften van organisaties en 
personen;

De jaarrekening in paragraaf 2.2 geeft verder inzicht in de omvang van de diverse baten die WEW 
ontvangt.

Zoals vermeld in het jaarverslag van vorig jaar 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. In verband met toekomstige projecten 
en programma’s, beraadt het bestuur zich over het werven van nieuwe donaties, maar wacht op 
duidelijkheid over haar ANBI-status.
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1.2.  Programma en projecten in 2020
WEW heeft in 2020 bijgedragen aan twee algemeen nut beogende hoofdprojecten: Afrika en 
Polen. Deze worden hieronder verder beschreven.

1.2.1. Afrika

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

Belangrijke deelprojecten die WEW in 2020 heeft uitgevoerd en ondersteund zijn:

Christelijke jeugdontwikkelingsprogramma’s

Het doel van dit deelproject is:
1. Het bevorderen van het christelijk geloof in sub-Sahara Afrika
2. Het helpen van jongeren om vaardigheden te verwerven om zelfvoorzienend te worden in 

hun lokale gemeenschap. Op deze manier wordt een duurzame oplossing geboden voor het 
lijden als gevolg van armoede en werkloosheid. Dit wordt geïllustreerd door een Chinees 
spreekwoord: 
“Je geeft een arme man een vis en je voedt hem een dag. Maar leer je hem vissen en geef je 
hem een beroep, dan zal dat hem een leven lang voeden”.  

Deze doelen worden bereikt door: 

• 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.

•  deelnemers uit de diverse Afrikaanse landen praktische trainingen te geven, hetzij door 
middel van cursussen, hetzij door hen ervaring op te laten doen in verschillende organisa-
ties door middel van een opleiding en/of een stage;
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figuur 1. Deelnemers aan het Zuid-Afrika 

CYDP-Programma, die afkomstig zijn 

uit Sub-Sahara Afrika.

figuur 3. Voorbeeld van een opleiding voor 

budgetbeheer, als onderdeel van 

een serie online trainingen, die het 

reguliere programma tijdens de 

strenge Covid-lock down hebben 

vervangen. 

figuur 2.  Joshua Onyon wordt opgeleid in het 

uitvoeren van elektronische reparaties.
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figuur 4. CYDP Bijbelstudie in Zuid-Afrika na versoepeling van de 

maatregelen

figuur 5. Myra en Happiness krijgen een opleiding in catering

figuur 6. Mayamiko Chitika uit Malawi krijgt een opleiding in Boekhouden en 

Inkoop

In 2020 werd het CYDP project uitgebreid met een zusterprogramma waarin jongeren werden 
opgeleid voor de bouw van het nieuwe kerkgebouw in Bafoussam, Kameroen. Dit bood een 
uitstekende gelegenheid voor jonge mensen in Kameroen om essentiële vaardigheden te leren 
en tegelijkertijd een project in hun eigen gemeenschap te starten. Dit was ook een belangrijke 
mijlpaal voor velen die in de voorgaande jaren aan het programma in Zuid-Afrika hadden 
deelgenomen. De vaardigheden die zij in Zuid-Afrika hadden geleerd, konden nu in praktijk 
worden gebracht in een project in hun eigen land.
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figuur 9. Via videoconferenties konden de Kameroense 

CYDP-deelnemers zich aansluiten bij hun landgenoten 

in Zuid-Afrika voor online bijbelstudies.

figuur 10. Bijeenkomst van CYDP in Kameroen in 

een woning van een gezin.

figuur 11. Een van de eerste kerkdiensten in de nieuwe kerk die 

gebouwd is in het kader van het project waaraan het 

Kameroense CYDP heeft meegewerkt

figuur 8. Opleiding tegelzetten in Bafoussam, Kameroen

figuur 7. CYDP-deelnemers uit Kameroen
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Het bezoeken van conferenties en evenementen

Dit project heeft tot doel christenen in Afrika de mogelijkheid te geven om christelijke conferen-
ties en evenementen bij te wonen die zij zich anders niet hadden kunnen veroorloven.

Door de impact van Covid 19 werden veel van de geplande christelijke conferenties online-eve-
nementen. Het werk dat in het kader van het hieronder beschreven BTV-communicatieproject in 
2019 werd gedaan, vormde de basis om dit mogelijk te maken, en werd in 2020 versneld, zodat 
zowel de wekelijkse kerkdiensten als de conferenties in heel 2020 konden doorgaan. Hieronder 
worden enkele details weergegeven over BCC Afrika’s online zomer conferentie, die werd 
verzorgd door BCC Zuid-Afrika.

BCC AFRICA ONLINE SUMMER CONFERENCE 2020

De pandemie vereiste een wijziging in de jaarlijkse zomerconferentie, die gewoonlijk gehouden 
wordt in het Stephanopark Conferentiecentrum in Vanderbijlpark, Zuid-Afrika. De afgelopen 20 
jaar was de Zomerconferentie een evenement waar iedereen naar uitkeek, niet alleen de leden 
van Brunstad Christian Church (BCC) in Zuid-Afrika, maar ook bezoekers uit het buitenland; 
waarvan ca. 60% uit diverse BCC-gemeenten in Afrika kwam en daarnaast ook een aantal uit 
Europa. Jaar op jaar is de conferentie gegroeid en in 2019 werden meer dan 500 deelnemers 
geregistreerd.
Maar 2020 was het jaar van de verandering!  Een verandering die teweeg werd gebracht door 

Miryam Kue Kamden, CYDP Cameroon 

participant

Miryam Kue Kamdem:  “Ik ben in juni 2020 bij CYDP 
begonnen en ik ben betrokken bij de bouw van de zaal.  Op 
dit moment werk ik op de bouwplaats en ik heb al veel 
geleerd.  Ik houd me bezig met grondwerkzaamheden, 
timmeren, bakstenen leggen en schilderen. Ik zie erg uit 
naar de tijd die voor me ligt, omdat ik niet alleen training zal 
krijgen in de praktische vaardigheden, maar ook ga leren wat 
het betekent om een discipel van Christus te zijn en meer en 
meer zal leren hoe ik met anderen kan leven en geestelijk kan 
groeien. Ik kijk uit naar een geweldige en gezegende tijd hier 
in het CYPD programma.”
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de Covid-19 pandemie.  Ondanks de enorme ontberingen en het tragische verlies van levens 
wereldwijd, was het virus de katalysator voor het vinden van alternatieve manieren om te 
communiceren, te werken en evenementen te organiseren.  Als gevolg hiervan werd de BCCSA 
Zomerconferentie omgevormd naar een online conferentie met een recordaantal van 783 
inschrijvingen - dit geeft aan hoeveel meer BCC-leden in staat waren om deel te nemen en Gods 
Woord te ontvangen, als gevolg van deze overgang. In het verleden konden alleen degenen die 
de middelen hadden om naar Zuid-Afrika te reizen de conferentie bijwonen.
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figuur 12. Colin Turner spreekt op de zomerconferentie via een videoverbinding

Deze ontwikkeling is van groot belang voor alle BCC gemeenten in Afrika, omdat leden uit 
Kameroen, de Democratische Republiek Congo (DRC), Ethiopië, Kenia, Malawi, Zuid-Afrika, 
Tanzania en Oeganda konden deelnemen.  Dankzij de voortdurende verbeteringen en 
vooruitgang van de technologie en de enorme hoeveelheid werk die door de media en de live 
productieteams is verzet, konden live interactieve videoverbindingen tot stand worden gebracht 
met gemeenten in Yaoundé en Bafoussam in Kameroen, Kisumu in Kenia, Pretoria en Vander-
bijlpark in Zuid-Afrika en Lubumbashi in de DRC. Dit betekende dat de deelnemers in real time 
konden getuigen tijdens de kerkdiensten. Op plaatsen waar geen videoverbindingen waren, 
konden video’s van mobiele telefoons worden ingezonden en tijdens de kerkdiensten worden 
afgespeeld.  Dit werd mogelijk gemaakt dankzij een team van 20 vrijwilligers in Zuid-Afrika, 
alsmede vrijwilligers in de meer afgelegen plaatsen.

De online zomerconferentie werd gehouden van 16 tot 20 december 2020, en voor degenen die 
in het verleden de conferentie in het Stephanopark Conference Centre hebben bijgewoond, was 
het anders... maar er was geen gebrek aan geestelijk voedsel en opbouw!  De vooraf opgenomen 
toespraken en getuigenissen van verschillende gastsprekers uit Engeland en Noorwegen, 
waaronder Kåre J. Smith, de leider van BCC, en de live video toespraken en getuigenissen van 
gemeentes uit heel Afrika, vormden een rijke bijdrage aan de inhoud van de conferentie.  Het 
aanvaarden van vermaningen, aansporingen tot nederigheid, trouw en afhankelijkheid van Gods 
Woord in het dagelijks leven om tot geestelijke groei te komen, waren boodschappen die krachtig 
doorkwamen in toespraken en getuigenissen.
Colin Turner van WEW, die de conferentie ‘bijwoonde’ en de jongerenbijeenkomst tijdens 
de conferentie leidde, merkte op “dat het heel bijzonder was om aan deze conferentie deel 
te nemen. Er konden veel meer jongeren bij zijn dan normaal gesproken fysiek in Zuid-Afrika 
mogelijk zou zijn - zelfs met de steun van het WEW. De grootste uitdaging was dat meer 
jongeren een persoonlijk getuigenis wilden afleggen dan in de beschikbare tijd mogelijk was, en 
dat de tijd op een eerlijke manier verdeeld moest worden.”
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Er was een echt gevoel van eenheid en betrokkenheid tijdens de hele conferentie, en velen 
gaven aan hoe goed het was om iets te horen van hun medeleden uit heel Afrika.  Elke gemeente 
organiseerde haar eigen activiteiten en mogelijkheden voor broederschap tussen de diensten 
door. Ook via verschillende online platforms was er onderling contact.
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De feedback van verschillende locaties in Afrika gaf inzicht in hoe belangrijk en zinvol het is om 
door middel van dit soort conferenties Gods Woord te ontvangen en om contact te houden en 
broederschap te hebben met andere leden van BCC internationaal

Miryam Kue Kamdem (Bafoussam, Kameroen): 

Ik prijs God voor de mogelijkheden om online conferenties te houden, ondanks 
de huidige omstandigheden vanwege de pandemie. Ik wil dit leven als discipel 
zoeken en begrijpen dat Gods behandeling in mijn leven voor mijn geestelijke 
groei dient. Bedankt voor alle offers die gebracht worden om ons te blijven 
bemoedigen en op te bouwen.

Pascal Tchouya (Bafoussam, Kameroen):

Ik ben bijzonder dankbaar voor deze tijd van genade die God ons heeft 
geschonken en voor al het werk dat in conferenties als deze wordt gestoken, 
zodat wij door Gods Woord kunnen worden opgebouwd. Het was een 
zegen om Kåre Smith te horen en ik wil het leven leiden van een discipel van 
Christus.  Ik prijs God voor de Gemeente en Zijn profeten.
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Monique Deffo (Douala, Kameroen):

Ik ben heel dankbaar voor deze zomerconferentie en ik ben dankbaar voor 
al het werk dat op technisch gebied is gedaan, zodat wij de woorden van 
het geloof kunnen horen. Ik wil mij er meer en meer op instellen om God 
met heel mijn hart te dienen, zonder enig voorbehoud en ik wil werken aan 
mijn verlossing in deze tijd van genade. Bedankt voor alle bemoediging die 
ik tijdens deze conferentie heb ontvangen en voor de levende woorden van 
geloof die we hebben gehoord.

Rostand Dountio (Douala, Kameroen):

Ik wil God danken voor de gelegenheden die we hebben om samen te 
komen rond Zijn Woord. Dank ook voor alle inspanningen die gedaan zijn, 
zodat we de conferenties online kunnen volgen. Ik realiseerde me door 
wat ik hoorde in de conferentie dat het moeilijk is om onze eigen fouten 
in te zien en het is mijn verlangen om de ogen van mijn hart geopend te 
krijgen, zodat ik de waarheid over mezelf kan zien en kan werken aan mijn 
verlossing.

Carelle Mabe (Douala, Kameroen):

In december 2020 had ik de gelegenheid om samen met alle BCC 
gemeenten in Afrika deel te nemen aan de Online Zomerconferentie en het 
was zeer opbouwend.   Tijdens de jeugdsamenkomst moedigde Tielman 
Slabbert de jongeren aan om voortdurend gevoed te worden door het 
Woord van God, om de boodschappen “Fra Kåre” te beluisteren en de 
literatuur van de gemeente te lezen, en dat maakte indruk op mij. Ik ben 
dankbaar voor alle mogelijkheden die we krijgen en ik wil deze middelen 
gebruiken en in mijn dagelijks leven in praktijk brengen wat ik door Gods 
Woord ontvang.

Collins Mauluka (Malawi):

Ik ben zo dankbaar voor de Online Zomer Conferentie en vooral dat ik in 
staat ben om dit getuigenis een maand na de conferentie te schrijven om 
te getuigen van de impact die het op mijn leven heeft gehad.  Ik heb ernstig 
gebeden en heb nu Gods herscheppende kracht ervaren, zodat ik een 
vrede heb die ik nog nooit eerder heb ervaren met een blijvend effect.  We 
hebben in de loop der jaren veel gehoord over rust in God, maar nu ervaar ik 
het zelf ook zo. Mijn gebed is nu dat God mij helpt om in Hem te blijven.
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Febbie Chidziwe (Malawi):

De zomerconferentie heeft me echt geholpen.  Ik heb nagedacht over 
mijn leven en aandacht geschonken aan het vers dat Kåre Smith citeerde 
uit het Spreuken, hoofdstuk 12 vers 1: “Wie de onderwijzing liefheeft, 
heeft de kennis lief, maar wie de terechtwijzing haat, is dom”. Ik zie dat 
ik gemakkelijk beledigd raak door wat anderen over mij zeggen; maar nu 
begrijp ik, dat onderricht krijgen van God betekent dat Hij van mij houdt 
en wil dat ik verander. Mijn gebed is dat God mij helpt, zodat wanneer ik 
terecht wordt gewezen, ik blij zal zijn en het zal zien als een mogelijkheid 
om te groeien.

Dan Bope (DRC):

Ik dank God dat Hij mij naar de Gemeente heeft geleid en dat ik deel mocht 
nemen aan de Zomerconferentie en de boodschap mocht horen.  Het is een 
zegen voor mij dat ik het jaar ben begonnen met de boodschap van godvre-
zendheid, toewijding en gehoorzaamheid aan Zijn wetten, zoals geschreven 
staat in het boek Prediker.  Dit zal mijn leven leiden en ik wil mijn ogen op 
Jezus gericht houden en alleen voor Hem leven.

Amandine Kabeya (DRC):

Ik ben dankbaar voor de Zomerconferentie, ik wil ijverig zijn in het geven 
en mezelf zoveel als nodig is vernederen, zodat God het werk kan voltooien 
dat Hij in mij begonnen is.  Moge God mij helpen om een zegen te zijn voor 
mijn naaste.

Moses Kepha (Tanzania):

De Online Zomerconferentie was een belangrijke en zeer bijzondere 
conferentie en was de eerste conferentie in Tanzania waaraan meer dan 
35 leden deelnamen. We kwamen samen in Mwanza, waar iedereen was 
ondergebracht, zodat we alle samenkomsten, zelfs de nachtelijke, konden 
bijwonen, en we de gelegenheid hadden om getuigenissen af te leggen.  De 
krachtige boodschap had een grote uitwerking op de leden, vooral op de 
jongeren.  We leerden begrijpen wat het is om te leven voor anderen en 
niet voor jezelf, nederig te zijn en door de ‘smalle poort’ te gaan. Tijdens 
de conferentie waren er speciaal voor de jeugd activiteiten gepland en we 
hadden gelegenheid om broederschap te hebben en elkaar beter te leren 
kennen.  We kijken uit naar de conferenties in de toekomst.

17Jaarverslag 2019



Charles Paul Charles (Tanzania):

Ik dank God voor de conferentie, het was echt een fantastisch moment voor 
mij om andere leden van BCC te ontmoeten.

Michael Kepha Ezekiel (Tanzania):

Ik dank God voor de zomerconferentie, die mijn hart echt heeft veranderd en 
ik heb veel dingen geleerd die mij helpen om een geestelijk leven te leiden.

Ondersteuning van kerkelijke financiën en administratie

Eén van de doelen 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, budgettering 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.

figuur 13. Workshop met leden van BCC Congo in oktober 2020
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figuur 14. Kijken naar de online BCC Afrika Conferentie in Douala, Kameroen

BTV communicatie

Dit project is gericht op het verkrijgen van eenvoudige en functionele communicatiemiddelen om 
christelijke kerkdiensten (om het Evangelie te prediken) te kunnen houden via online conferentie-
technologie, zoals op dit moment wordt gedaan via  ‘Google Meet’.
• WEW ondersteunt christelijke diensten op het platform op woensdag en zondag.
• WEW ondersteunt en helpt bij het ontwikkelen van technische oplossingen, zoals 
een Raspberry Pi gebaseerde oplossing, met externe microfoon en TV, waardoor ondersteu-
ning op afstand mogelijk is. De aansluiting op lokale netwerken varieert, in sommige gevallen 
wordt gebruik gemaakt van zonne-energie/accu’s, afhankelijk van de afstand en de beschikbare 
infrastructuur.
• Alle gesponsorde installaties in ruimtes waar het kijken toegankelijk is voor iedereen die 
wil kijken, waarbij iemand bereikbaar is voor onderhoud en support
• Ook voor de streaming van live en on-demand christelijke content

April 2020 was een mijlpaal voor onze online conferenties in Afrika. Normaal worden jaarlijks 
in de maanden april en mei conferenties gehouden in Kameroen, Kenia (met ook deelnemers 
uit Tanzania en Uganda), Malawi, Zuid-Afrika en de Democratische Republiek Congo (DRC). In 
2020 had de Covid-19-pandemie evenwel rechtstreekse gevolgen voor de conferenties die in 
die periode zouden plaatsvinden.  Als gevolg van het internationale reisverbod en de strenge 
beperkingen op het bijeenkomen van mensen over de hele wereld, moesten de conferenties 
worden geannuleerd. Maar ondanks het pessimisme en de angst die de wereld in hun greep 
hielden, werd een alternatieve manier gevonden om de conferenties te houden.
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De mogelijkheid om een online conferentie te houden op een van de Google Meet-platforms 
werd onderzocht als een optie, en het team in Zuid-Afrika nam de uitdaging aan en ging aan 
de slag met de verwezenlijking daarvan.  De technische aspecten van het aansluiten van 170 
apparaten op een online vergaderplatform met apparatuur en verbindingen die camera- en 
spraakopnamen in twee richtingen kunnen verwerken zonder dat er vertraging optreedt, waren 
zeker een uitdaging.  Maar door gebed en vastberadenheid slaagde het team erin alle obstakels te 
overwinnen en werd een internationale online conferentie in Afrika een realiteit.

Kenia aangesloten op BCC Afrika Conferentie Online in Kameroen

Dit betekende dat de leden van de BCC-gemeenten in Afrika op hetzelfde moment thuis konden 
deelnemen aan een interactieve online conferentie en zo geestelijke opbouw konden ontvangen 
door Gods gesproken Woord, dat hoop en bemoediging bracht ondanks de pandemie.  De 
kleine technische moeilijkheden die zich voordeden tijdens de online samenkomsten, werden 
op inventieve wijze opgelost door het technische team, waardoor de uitzendingen steeds beter 
werden naarmate de conferentie vorderde.   Zoals de apostel Paulus schreef aan de Filippenzen 
in het Nieuwe Testament van de Bijbel: “Ik wil dat u weet, broeders, dat de dingen die mij 
overkomen zijn, veeleer tot bevordering van het evangelie heeft gediend.” (Fil. 1:12). Ondanks 
de ontberingen en de zeer negatieve gevolgen van de Covid-19 pandemie, is het de katalysator 
geweest die het noodzakelijk maakte alternatieven te vinden voor de bevordering van het 
evangelie.
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Allemaal gekleed in hun zondagse kleren 
voor de zondagsschool

Klaar voor de online zondags-
school

Online zondagsschool thuis

Deelnemen aan een online zondagsschool
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De conferentie, die in het weekend van 25 en 26 april 2020 werd gehouden, bestond uit vijf 
online samenkomsten, waaronder een kindersamenkomst en jeugdsamenkomst. Er werden 
opwekkende geestelijke liederen gezongen door deelnemers van een aantal gemeenten, en het 
was voor iedereen hartverwarmend om de muzikanten te zien en te horen.  Naast opbouwende 
toespraken en getuigenissen die werden gegeven, werden de deelnemers aangemoedigd om hun 
geschreven getuigenissen op een speciale Telegram-groep te plaatsen, zodat anderen ze konden 
lezen. De respons was overweldigend en velen drukten hun dankbaarheid uit voor de mogelijk-
heid om deel uit te maken van de online conferentie om hulp en bemoediging te ontvangen door 
Gods woord dat zo duidelijk verkondigd werd. Een aantal van deze geschreven getuigenissen zijn 
hieronder opgenomen.

Natuurlijk verlangt iedereen ernaar om samen te zijn en tussen de samenkomsten door broeder-
schap te hebben, zoals ze dat in normale omstandigheden zouden hebben. Hoe het ook zij, gelijk-
tijdig met anderen deel kunnen uitmaken van een online “bijeenkomst” is iets wat voorheen niet 
mogelijk was en het bracht een bijzondere eenheid teweeg tussen BCC leden uit vele verschil-
lende Afrikaanse landen.

Gibson Mzumazi  (Malawi): “Ik ben ontzettend dankbaar voor deze kans dat ik deel kan hebben 
aan deze online conferentie en hartelijk dank aan degenen die keihard werken om dit mogelijk te 
maken. Ik wil echt werken met de dingen die ik tijdens deze conferentie heb gehoord; een vers 
dat veel voor mij heeft betekend in deze tijd is Hebreeën 4:16.”

Beauty Mkundika (Malawi): “Ik dank God voor wat ik tijdens de conferentie heb gehoord. Het is 
mij duidelijk geworden dat gerechtigheid er is voor degenen met een rein hart en dat de ogen van 
God gericht zijn op de rechtvaardigen.”

Estelle Laure Kalachi (Kameroen): “Ik ben zeer dankbaar voor deze conferentie en voor al het 
werk dat gedaan is om die mogelijk te maken. Mijn verlangen is om mijn leven lang steeds dichter 
bij God te komen en te geloven dat God alles voor mij onder controle heeft.  Ik wil ook eerlijk, 
nederig en vrijgevig zijn.”

Mike Rolf Onyango (Kenya): “Ik ben ontzettend dankbaar voor de online conferentie en voor wat 
we gehoord hebben over gerechtigheid. Ik wil Gods gerechtigheid in praktijk brengen in mijn 
dagelijks leven en stoppen met alle eigengerechtigheid.”

Purity Nyagweth (Kenya): “Ik ben heel dankbaar voor wat ik tijdens de conferentie heb gehoord. 
Moge God mij helpen dat ik mijzelf kan verootmoedigen, stil kan zijn en kan luisteren naar Zijn 
stem en in praktijk kan brengen wat ik heb gehoord.  Ik wil dat Gods Woord mijn leven leidt in 
alles wat ik doe, zeg en denk. Hartelijk dank voor de conferentie.”

Peluce Katusabe (Uganda): “Ik ben heel dankbaar voor wat ik op deze conferentie mocht horen 
en ik wil het echt ernstig nemen, zodat ik een rechtvaardig leven kan leiden en ook mijn tijd goed 
kan gebruiken.”
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Rachel Tcheumwa (Kameroen): “Ik ben ontzettend dankbaar voor deze tijd en ook voor deze 
conferentie. Ik heb besloten om mijn gedachten bij God te houden en niet op mijn gevoel te 
leven. Ik wil al mijn vertrouwen op God stellen, in elke situatie van mijn dagelijkse leven.”
Bernard Ndeme (Kameroen): “Hartelijk dank voor deze speciale tijd dat we samen konden komen 
voor de online conferentie. Bedankt voor het woord van God dat zo duidelijk gesproken is.  Mijn 
verlangen is om trouw te blijven aan wat God in mij werkt, en niet aan mijn gevoelens en mijn 
eigen gerechtigheid.”

Solveig Cousins (Zuid-Afrika):  “Ik ben erg dankbaar voor de tijd waarin we leven, en voor 
degenen die achter de schermen de technologie aansturen om online conferenties mogelijk te 
maken, precies op het juiste moment. Ik ben dankbaar voor deze conferentie en dat ik samen kon 
zijn met zovelen uit heel Afrika. Het werd me tijdens deze conferentie duidelijk dat ik naar Jezus 
kan gaan en Hem kan vragen me te helpen een leven te leiden dat Hem behaagt.”

Cobus van Niekerk (Zuid-Afrika): “Ik ben dankbaar dat ik het woord van God zo duidelijk en op 
deze manier mag horen. Mijn eigen geloof werd gesterkt door het horen van zo’n eenvoudige 
boodschap over gerechtigheid. Ik zal Gods wil blijven zoeken en gerechtigheid blijven beoefenen 
in elk aspect van mijn leven. Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen om dit weekend 
mogelijk te maken.”

Dan Bope (DRC):  “Ik ben enorm dankbaar voor dit heerlijke weekend dat we hadden en voor 
de gelegenheid die God mij gaf om Zijn woord te horen.  Ik moet luisteren naar wat God tot mij 
gesproken heeft en gehoorzaam zijn aan Zijn wil en dichter bij Hem komen. Moge God jullie allen 
zegenen.”
Fabrice Kalachi Tsakou (DRC): “Ik ben heel erg dankbaar voor deze tijd en Gods genade over mijn 
leven, zodat ik gesterkt kan worden in mijn geest.”
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A place to Worship

Het project ‘A Place to Worship’ is erop gericht om kerkgemeenschappen te voorzien van een 
kerkgebouw of ontmoetingsruimte, zodat zij hun religieuze activiteiten kunnen voortzetten en 
uitbreiden. In 2020 heeft WEW een gift van € 594.185 gedaan aan Brunstad Christian Church 
Congo om hen in staat te stellen faciliteiten te huren voor hun kerkelijke activiteiten voor de 
komende 25 jaar. Door het ondersteunen van een lange termijn huurovereenkomst met passende 
garanties heeft WEW bijgedragen aan het garanderen van een onderkomen voor de kerk in 
Lubumbashi Congo voor de komende jaren.

Figuur 6. De gemeente in BCC Congo zingt liederen tijdens een zondagse samenkomst in het gebouw 
dat gehuurd is met steun van WEW
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Realisatie projecten in Afrika in 2020

Hierna wordt een samenvatting gegeven van het programma en de projecten in 2020.

2020 2019 
Totaal ‘Te betalen inzake programma’s en projecten’ aan het 
begin van het jaar 995 703 1 745 976  

Nieuwe schenkingsovereenkomst in de loop van het jaar - -

Betalingen met betrekking tot ‘te betalen bedragen inzake 
programma’s en projecten’: 

a. Bezoeken van conferenties en evenementen 88 772 377 531

b. Financiële en administratieve ondersteuning van kerken 30 371 36 101

c. Christelijk ontwikkelingsprogramma  201 262 286 125

d. BTV communicatie 74 061 50 516 

e. Place of worship 590 006

Totaal betaald  984 472 750 273

Te betalen inzake programma’s en projecten met een looptijd 
korter dan 1 jaar 11 232  995 703  

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

Totaal uitstaande verplichtingen aan het einde 
van het jaar 11 232 995 703

Uitvoeringskosten buiten de bovengenoemde verplichting 27 521 118 408
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figuur 15. Status op 7 January 2020 figuur 16. Status op 28 Feb 2020

figuur 17. Status op 5 March 2020 figuur 18. Status op 17 April 2020

figuur 19. Status op 25 januari 2021

1.2.2. Polen

In 2018 heeft WEW het verzoek gehonoreerd om een Poolse kerk, Zbór Stanowczych 
Chrześcijan w Rzeczypospolitej Polskiej (ZSCH) te ondersteunen met de bouw van een nieuw 
kerkelijk centrum.

De bouw begon begin 2019 en het nieuwe kerkgebouw was conform de planning eind 2020 
klaar en in kon gebruik worden genomen.

WEW heeft twee derde van de bouwkosten ondersteunt, naast ondersteuning van ZSCH tijdens 
de uitvoering van het project.
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Hieronder staan vier foto’s van 13 maart 2021, toen het gebouw voor het eerst in gebruik werd 
genomen door de kerk in Polen tijdens een van de periodieke inspecties van het project door het 
WEW.
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2020 2019 

Totaal te betalen aan het begin van het jaar 2 029 755 3 200 000

Nieuwe schenkingsovereenkomst in de loop van het jaar 

Vermindering (vergroten) verplichting donatie-overeenkomst (266 618) 266 667 

Betalingen met betrekking tot ‘te betalen bedragen’: 

Bouwkosten 2 296 373 903 578

Te betalen inzake programma’s en projecten 
met een looptijd korter dan 1 jaar 0  2 029 755  

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

Totaal uitstaande verplichtingen aan het einde 
van het jaar 0 2 029 755

Uitvoeringskosten 80 947 51 557

1.3.  Begroting 2021

Donaties en giften 100 000

Som van de baten 100 000

Kosten beheer en administratie 250 000

Besteed aan doelstellingen 380 000

Som der lasten 630 000

Baten/(Lasten) (530 000)
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1.4.  Organisatie

WEW is opgericht in juli 2001. De stichting is statutair gevestigd in de gemeente Den Haag. 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 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-wetgeving. 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 overeenge-
komen 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:   dhr. C. Turner
Lid   dhr. E. Barsukoff

1.4.2.  Werknemers

Er zijn geen werknemers in dienst bij WEW. 
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Jaarrekening 2020

Bedragen in euro’s

2.1   Balans per 31 december

2020 2019

Activa

Liquide middelen 1 418 504 5 270 631

Totaal 1 418 504 5 270 631

Passiva

Reserves

• Continuïteitsreserve      518 137   421 236

• Bestemmingsreserve 851 140 1 700 755

1 369 277 2 121 991

Kortlopende schulden

• Te betalen inzake programma’s 
en projecten 11 230 3 025 458

• Overige kortlopende schulden 
en overlopende passiva 37 997 123 182

Totaal Passiva 1 418 504 5 270 631
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2.2.  Staat van baten en lasten

2020 
verslagjaar

2020 
begroting

2019 
vorig jaar

Baten

• Baten van particulieren 2 500 20 000 15 795

Som van de baten 2 500 20 000 15 795

Lasten

Besteed aan doelstellingen

• Afrika 27 521 10 000 118 408

• Latijns Amerika  46 539

• Polen 345 087 20 000 (215 110)

Som van de baten 375 087 30 000 (50 163)

Wervingskosten 247 5 000 1685

Kosten beheer en administratie 372 244 315 000 318 604

Som der lasten 747 578 350 000 270 126

Baten/(Lasten) voor financiële baten en lasten (745 078) (330 000) (254 331)

Saldo financiële baten (en lasten) (7 636) 13 000 32 213

Baten/(Lasten) (752 714) (317 000) (222 119)

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

• Continuïteitsreserve 96 901 53 968 141 996

• Bestemmingsreserve (849 615) (370 968) (359 245)

• Overige reserves (4 870)

(752 714) (317 000) (222 119)

Bedragen in euro’s
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2.3. Kasstroomoverzicht

2020 2019
Kasstroomoverzicht uit operatio-
nele activiteiten

Resultaat        (752 714) (222 119)

Aanpassingen voor Rentebaten               375 (36 175) 

Veranderingen in werkkapitaal

• Toename/afname in 
vorderingen 95 784

• Toename/afname in schulden     (3 099 413) (2 001 928) 

Netto kasstroom uit operationele 
activiteiten      (3 851 752)     (2 164 438)

Kasstroom uit investeringsactivi-
teiten

Rentebaten
                          

(375) 36 175

Vermindering van geïnvesteerde 
fondsen in leningen      0 6 332 534 

Netto kasstroom uit investeringssac-
tiviteiten (375) 6 368 709 

Kasstroom uit financieringsactivi-
teiten - -

Netto toename/afname in geldmid-
delen       (3 852 127) 4 204 271 

Geldmiddelen per 1 januari       5 270 631    1 066 360 

Geldmiddelen per 31 december       1 418 504    5 270 631 
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2.4 Toelichting en grondslagen

Grondslag voor de waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving RJ-650 Fondsenwer-
vende organisaties. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.

Aandacht voor de toekomst

WEW is in staat om aan alle huidige en verwachte verplichtingen te voldoen.
Op dit moment is WEW in afwachting van een rechtbankzitting in verband met haar aanvraag 
om de ANBI-status te ontvangen vanaf 1 januari 2018. Terwijl WEW en hun juridische adviseurs 
verwachten dat deze status wordt toegekend, is de uitkomst onzeker. In het onwaarschijn-
lijke geval dat WEW niet in staat is haar ANBI-status te herkrijgen, zal dit een belangrijke 
belemmering vormen voor WEW om in de toekomst inkomsten te genereren uit donaties vanuit 
Nederland. 
In dit laatste geval zal het bestuur overwegen of de beste manier van handelen is om: 

a. WEW te liquideren en de resterende middelen, na afwikkeling van alle verplichtingen, 
te doneren aan een stichting met soortgelijke doelstellingen binnen de regels van de 
statuten. Of

b. te blijven werken met een hernieuwde focus op het werven van fondsen van buiten 
Nederland volgens het model dat WEW van oudsher hanteert.

De waarde van de voorwaardelijke verplichting zoals beschreven in toelichting 2.5 is niet vast te 
stellen. Indien deze hoger zou zijn dan verwacht, zou dit een risico voor WEW kunnen zijn om de 
activiteiten te continueren, vooral als dit gecombineerd wordt met een afwijzing van de aanvraag 
van WEW voor een nieuwe ANBI-status vanaf 1 januari 2018.
Het bestuur van WEW staat in contact met andere non-profit organisaties met het oog op het 
verkrijgen van extra financiële steun. Er is al een steunbetuiging ontvangen om ervoor te zorgen 
dat de liefdadigheidsprojecten van WEW ononderbroken kunnen worden voortgezet. Daarnaast 
wordt er actie ondernomen om een breder draagvlak te creëren.
Hoewel er enige twijfel bestaat over de toekomst van WEW, in verband met het intrekken van 
de ANBI-status, heeft het bestuur er alle vertrouwen in dat deze uitdagingen zullen worden 
overwonnen. Op basis hiervan en van de reserves die beschikbaar zijn om onvoorziene omstan-
digheden te dekken, is het bestuur daarom van mening dat het opstellen van de jaarrekening op 
basis van continuïteit van WEW het meest geschikt is. Dit is gebaseerd op de verwachte gang 
van zaken en daarnaast is het belangrijk om hiermee een zinvolle vergelijking met voorgaande 

perioden en andere liefdadigheidsinstellingen mogelijk te maken.

Grondslagen voor valutaomrekening

Transacties in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de koers die geldt op de transactie-
datum. 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.
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2.4.1. 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 noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid en hebben een looptijd korter dan 1 
jaar, tenzij anders vermeld.

Kortlopende schulden/vorderingen/liquide middelen 

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen 
tegen geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens 
oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.
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2.4.2. 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-opbreng-
sten en -lasten van uitgegeven en ontvangen gelden.
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2.5. Toelichting op de balans

31-12-2020 31-12-2019

Liquide middelen

Rekening courant bank 1 418 504 5 270 174

Spaarrekeningen - 457

1 418 504 5 270 631

Opmerkingen

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

Stand
1 januari

mutatie
boekjaar

Stand
31 december

Reserves

Continuïteitsreserve 421 236 96 901 518 137

Bestemmingsreserves 1 700 755  (849 615) 851 140

Overige reserves

2 121 991 (752 714) 1 369 277

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 2019 en 2020 bedraagt € 345 425. De 
continuïteitsreserve bedraagt ultimo 2020 € 518 137.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserve van € 851 140 (€ 1 700 755 in 2019) is gereserveerd voor de Afrika 
projecten in 2021 en 2022. Vanwege de onzekerheid met betrekking tot de geschillen met de 
Belastingdienst, zullen er geen nieuwe verplichtingen voor het project Afrika worden aangegaan 
totdat er meer duidelijkheid is over de uitkomst van die geschillen en het kan zijn dat de uitkomst 
van de belastinggeschillen ertoe leidt dat er minder middelen voor Afrika beschikbaar zijn dan de 
bedoeling was.

36 Stichting Wereldwijd Evangeliewerk



2020 2019

Kortlopende schulden

Te betalen inzake programma’s en projecten 11 230 3 025 458

Overige schulden en overlopende passiva 37 997 123 182

49 227 3 148 640

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

In de afgelopen periode liep er bij WEW een belastingonderzoek naar de Anbi-status over de 
periode van 2008 tot 2016 en op het moment van publicatie van deze jaarrekening (en op 
31 december 2020) 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-activiteiten 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.
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2.6. Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019

Baten

Baten van particulieren

• Donaties en giften 2 500 15 795

Baten andere organisaties zonder winststreven 

• Donaties en giften

2 500 15 795

In 2020 had WEW geen actieve giftcampagnes en de ontvangen giften waren dan ook aanzienlijk 
lager dan in voorgaande jaren..

Besteed aan doelstellingen

Besteed aan doelstellingen
Wer-

vings- 
kosten

Kosten 
beheer en 

adminis-
tratie

Totaal 
werkelijk 

2020
Begroot 

2020

 Totaal 
werkelijk 

2019Afrika Polen

Latijns 

Amerika

Verstrekte 
subsidies en 
bijdragen 10 000 (220 369)

Uitbesteed werk 27 521 80 948 360 016 468 485 330 000 467 370

Communica-
tie-kosten 247 247 1 000 1 685

Huisves-
tings-kosten 0 0 16 125

Kantoor en 
algemene kosten 12 228 12 228 19 000 5 316

Totaal 27 521 347 566 0 247 372 244 747 577 360 000 270 126
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Opmerkingen

De stichting kent geen personeelskosten. De bestuurders ontvangen geen bezoldiging in het 
kader van bestuurswerkzaamheden.

Er is in 2020 externe expertise ingehuurd voor advies op gebied van juridische en fiscale 
vraagstukken, 
het bouwen van een website, communicatie.

De begeleidings- en advieskosten (Uitbesteed werk - Kosten beheer en administratie) hebben 
met name betrekking op ondersteuning van adviseurs in het kader van belastingonderzoek en de 
lopende projecten.

2020 2019

Wervingskosten

Kosten ontwikkeling website 247 1 685

Totaal 247 1 685

De wervingskosten bedragen €247 ten opzichte van een ingezameld bedrag van €2.500, wat een 
percentage van de wervingskosten t.o.v. baten betekent van 9.9%. (2019 10,7%)

2020 2019

Financiële baten en lasten

- Rentebaten     (375) 36 175

- Bankkosten   (7 261) (3 962)

Totaal     (7 636) 32 213
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Vergelijking realisatie - budget

budget 
2020

realisatie 
2020

Baten van particulieren 20 000 2 500 1

Besteed aan doelstelingen:

- Afrika 10 000 27 521 2

- Polen 20 000 347 566 3

30 000 375 087

Kosten beheer en administratie en wervingskosten 320 000 372 491 4

Totale lasten 350 000 747 578

Baten/(lasten) voor financiële baten/lasten (330 000) 745 078

Saldo financiële baten en lasten 13 000 (7 636) 5

Baten/lasten (317 000) (752 714)
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Vergelijking realisatie - budget

budget 
2020

realisatie 
2020

Baten van particulieren 20 000 2 500 1

Besteed aan doelstelingen:

- Afrika 10 000 27 521 2

- Polen 20 000 347 566 3

30 000 375 087

Kosten beheer en administratie en wervingskosten 320 000 372 491 4

Totale lasten 350 000 747 578

Baten/(lasten) voor financiële baten/lasten (330 000) 745 078

Saldo financiële baten en lasten 13 000 (7 636) 5

Baten/lasten (317 000) (752 714)

Opmerkingen

1. Aangezien WEW voldoende fondsen heeft voor de huidige projecten en het zonder 
ANBI-status blijft, zijn er geen actieve fondsenwervingscampagnes geweest. De ontvangen 
giften zijn minder dan verwacht.

2. De tijd voor de uitvoering van de Afrika-projecten is langer geweest dan verwacht.
3. Een kostenbedrag van € 266.618 heeft betrekking op de begroting die teruggaat naar het 

oorspronkelijke bedrag van €3.200.000, waardoor de geplande verlaging van het budget in 
2019 wordt teruggedraaid. De juridische en kosten van profesionele ondersteuning in verband 
met de bouw van de kerk in Polen met haar ANBI-status zijn hoger dan verwacht.

4. De kosten van professionele ondersteuning zijn iets hoger dan gepland.
5. WEW is niet in staat geweest om contant geld te sparen op zo’n manier dat het evenveel rente 

oplevert als in voorgaande jaren.

Resultaat

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

Was getekend, 30 juni 2021

P. Floor   C. Turner  A. van den Berg   E. Barsukoff
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Stichting Wereldwijd Evangeliewerk 
Postbus 31 
1566 ZG  ASSENDELFT 
 
 
 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
 
 
Aan: het bestuur van Stichting Wereldwijd Evangeliewerk 
 
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van de Stichting Wereldwijd Evangeliewerk te De Wolden gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening voor het jaar geëindigd op 
31 december 2020 een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting 
Wereldwijd Evangeliewerk per 31 december 2020 en van het resultaat over de periode 1 januari 2020 tot 
en met 31 december 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 
‘Fondsenwervende organisaties’. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
 
1. de balans per 31 december 2020 met een balanstotaal van € 1.418.504; 
2. de staat van baten en lasten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2020 met een resultaat 

van € 752.714 (tekort); en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Wereldwijd Evangeliewerk, zoals vereist in de Verordening inzake de 
Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en 
Beroepsregels Accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 
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Benadrukking nog geen zekerheid over ANBI status 
Wij vestigen de aandacht op het onderdeel aandacht voor de toekomst op pagina 33 en de niet uit de 
balans blijkende verplichtingen op pagina 37 van het jaarverslag, waarin een toelichting is opgenomen 
over het lopende boekenonderzoek inzake de ANBI-status voor de periode 2008 tot 2016 alsmede over 
de afwachting van de rechtbankzitting in verband met de aanvraag om de ANBI-status te ontvangen vanaf 
1 januari 2018. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit het bestuursverslag. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 
jaarrekening verenigbaar is, geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van 
de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’ vereist is. Wij hebben de 
andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 
controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze 
werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag, in overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’. 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’. In dit 
kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk 
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 
realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel 
zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening. 



ACCOUNTANTS                                      
IN NON-PROFIT

- 3 -

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze 
controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk 
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen 
ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat 
deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers 
op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze 
controleverklaring. 

Was getekend te Amersfoort, 30 juni 2021. 

WITh accountants B.V. 
Drs. J. Snoei RA 

Bijlage
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2020 van Stichting Wereldwijd 
Evangeliewerk  

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een 
controle inhoudt. 

Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van 
zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude 
is. Onze controle bestond onder andere uit: 

− het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing; 

− het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing 
van de entiteit; 

− het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover 
in de jaarrekening staan; 

− het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in 
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, 
zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring 
aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum 
van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe 
leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

− het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; 

− het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
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