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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

! Algemene gegevens instelling

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

P. Floor

A. van den Berg

C. Turner

E. Barsukoff

Zuid-Afrika, Polen, Kameroen, Malawi, Congo
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5

Levensbeschouwing - Religieus geënte instellingen

Welzijn - Overig welzijnswerk

Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering

Stichting Wereldwijd Evangeliewerk

http://stichting-wew.nl

Postbus 31

info@stichting-WEW.nl
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! Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de#instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

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 o.a. voor het stichten van samenkomstzalen en 
conferentieoorden (regionale kerken), alsmede andere activiteiten die de doelstelling 
verwezenlijken;

c. Het middels giften, leningen en (bezoldigde) praktische hulp ondersteunen van met 
name nietwesterse landen bij projecten die als doel hebben om de mensen aldaar te 
helpen zelf in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

Het faciliteren dat christenen bij elkaar komen en de christelijke boodschap kunnen 
horen. In de eerste fasen van het zendingswerk is dit vooral gericht op pastoraal werk 
en hulp om bestaande platformen met de christelijke boodschap te benutten. In een 
latere fase is het werk meer gericht op nieuwe lokale en regionale huisvesting voor 
kerkdiensten (sub b.).
Het humanitaire werk van de Stichting bestaat uit mensen 'helpen om zichzelf te 
helpen', zodat zij zelfvoorzienend kunnen zijn. Voor een groot deel wordt dit uitgevoerd 
in de vorm van ontwikkelingsprogramma's voor jongeren (sub c.).

Uit giften van particulieren
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! Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden

Het jaar 2020 heeft wereldwijd voor een groot deel in teken gestaan van de Covid-19 
pandemie. Maar de gevolgen van het virus werkten ook als een katalysator voor het 
vinden van alternatieve manieren om te communiceren, te werken en evenementen te 
organiseren. Door de lockdown en beperkte mogelijkheden om te reizen, is met de 
steun van WEW mogelijk gemaakt om online christelijke conferenties te organiseren, 
waar ouderen, jongeren en kinderen uit diverse Afrikaanse landen aan konden 
deelnemen.
In 2018 heeft WEW het verzoek gehonoreerd om een Poolse kerk, Zbór Stanowczych 
Chrzescijan w Rzeczypospolitey (ZSCH) te ondersteunen met de bouw van een nieuw 
kerkelijk centrum. De bouw die in begin 2019 werd gestart is eind 2020 conform de 
planning gerealiseerd en kon in gebruik worden genomen.

Christelijke jeugdontwikkelingsprogramma's met als doel:
a. Het bevorderen van het christelijk geloof in sub-Sahara Afrika;
b. Het helpen van jongeren om vaardigheden te verwerven om zelfvoorzienend te 
worden in hun lokale gemeenschap.
Daarnaast heeft WEW het verzoek gehonoreerd om een Poolse kerk, Zbór 
Stanowczych Chrzescijan w Rzeczypospolitey (ZSCH) te ondersteunen met de bouw 
van een nieuw kerkelijk centrum. Dit project is gestart in 2018 en het nieuwe 
kerkgebouw was conform de planning eind 2020 klaar en kon in gebruik worden 
genomen. 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 bewaarde op depositorekeningen met een laag risico.

http://stichting-wew.nl/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-01
-Beleidsplan-Stichting-WEW.pdf

http://stichting-wew.nl/wp-content/uploads/2021/06/Stichting-W
ereldwijd-Evangeliewerk-jaarverslag-2020.pdf

Open

Open
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Activa
Passiva

" 
Balans

Balansdatum
–

–
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+
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M
ateriële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen &
 

overlopende#activa

Effecten

Liquide m
iddelen

Totaal

Continuïteitsreserve

Bestem
m

ingsreserve

H
erw

aarderings -
reserve

O
verige reserves

Bestem
m

ingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Im
m

ateriële vaste activa
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Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenom

en.

Vul de balansdatum
 in. Als u daarna verdergaat verschijnen autom

atisch de jaartallen boven de kolom
m

en.

851.140
1.700.755

518.137
421.236

49.227
3.148.640

1.418.504

0

1.418.504
5.270.631

1.418.504

1.369.277
2.121.991

1.418.504

5.270.631

0

5.270.631

5.270.631

3
1

1
2

2
0

2
0

31-12-2020
31-12-2019 (*)

31-12-2020
31-12-2019 (*)

Zie: http://stichting-w
ew

.nl/w
p-content/uploads/2021/06/Stichting-W

ereldw
ijd-Evangeliew

erk-jaarverslag-2020.pdf
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# Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren
Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

$ $

$ $

$ $

$ $

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$ $

$

$

$

$

$

$

+

+

+

+

+

+
2.500 15.795

2.500 15.795

2.500 15.795

2.500 15.795

2020 2019 (*)
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# Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten 
een bedrag meegenomen van:

Saldo financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten

$ $

$ $

$

$

$

$

$

$

$

$

+ +

Lasten

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $
+ +

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

Aankoop#en#beheer

Voorlichting#en#bewustwording

Recreatie,#sport en wensvervulling

Onderzoek

Evangelisatie#en#zending

Educatie,#opleidingen#en#cursussen

Lobby#en#belangenbehartiging

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed aan doelstellingen

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als 
hier een toelichting in is 
opgenomen.

247

372.244

747.578

-7.636

1.685

318.604

270.126

32.212

375.087

375.087

-168.571

118.408

-50.163

2020 2019 (*)

http://stichting-wew.nl/wp-content/uploads/2021/06/Stichting-W
ereldwijd-Evangeliewerk-jaarverslag-2020.pdf

Open

In 2020 is € 375.087 besteed aan doelstellingen van de stichting. Hiervan is € 347.566 
besteed aan de bouw van een kerkcentrum in Polen. Een bedrag van € 27.521 is in 
belangrijke mate besteed aan het mogelijk maken van online christelijke conferenties 
in diverse Afrikaanse landen, waar ouderen, jongeren en en kinderen aan deelnamen.

De Kosten beheer en administratie betreffen kosten voor (interne) beheersing en 
administratievoering die niet worden toegerekend aan Bestedingen aan doelstellingen. 
Tevens is externe expertise ingehuurd voor advies op gebied van juridische en fiscale 
vraagstukken.

-752.714 -222.119


