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1. VAN HET BESTUUR
In dit jaarverslag van de stichting Zending en Gemeente doen wij verslag van het werk dat in 2021
rondom de stichting is gebeurd.
Een woord van dank gaat uit naar alle gevers die het werk van onze zendelingen mogelijk maken.
Vele particuliere gevers en kerkelijke gemeenten, maar ook scholen, kinderclubs, stichtingen en
bedrijven ondersteunen de stichting Zending en Gemeente financieel. Zonder deze ondersteuning
zou de continuïteit van het werk op veel plaatsen ernstig in gevaar komen.
Namens het bestuur van de stichting Zending en Gemeente;

Erwin Wietses
Voorzitter

Jan van Dijk
Penningmeester
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2. ALGEMEEN
2.1

Doelstelling van de stichting

De stichting Zending en Gemeente wil vanuit haar overtuiging de verkondiging van het evangelie in
Midden- en Zuid-Amerika waar maar mogelijk bevorderen.
Zending en Gemeente heeft een coördinerende en ondersteunende functie voor kleinschalig
zelfstandig werkende zendelingen met een persoonlijke roeping voor zendingswerk in Midden- of
Zuid-Amerika. De primaire taken van deze zendelingen zijn het verkondigen van het evangelie in dit
gebied en het stichten en leiden van gemeenten. Daarnaast hebben zij een sociale functie onder
andere in de vorm van kindertehuizen en medisch werk.

2.2

Naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

Naam en vestigingsplaats
Stichting Zending en Gemeente
De stichting is statutair gevestigd in Zwolle.
Administratie en correspondentieadres
Jan en Karin van Dijk
Sassingastins 19
8925 JJ Leeuwarden
Telefoon
Telefoon: 058 – 2667107
Kamer van Koophandel
Stichting Zending en Gemeente is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Zwolle, onder
nummer 41022733.
Bankrekeningen
ING:
 IBAN: NL33 INGB 0002 0476 78
 BIC: INGBNL2A
ABN AMRO:
 IBAN: NL20 ABNA 0607 7824 12
 BIC: ABNANL2A
Rabobank:
 IBAN: NL06 RABO 0140 9178 61
 BIC: RABONL2U
Internet
Email: administratie@ZendingEnGemeente.nl
Internet-site: www.ZendingEnGemeente.nl
Overig
De stichting is lid van Missie Nederland (voorheen de Evangelische Zendingsalliantie (EZA)).
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2.3

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden (per 31 december 2017):
Dhr. E. Wietses
Dordrecht
Dhr. H. Bosman
Maarssen
Dhr. J. van Dijk
Leeuwarden
Mevr. I. van Maastricht Apeldoorn

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Erevoorzitter en -voorzitster zijn
Dhr. K. Goedhart
Zwolle
Mevr. F. Goedhart
Zwolle

2.4

Belastingen

Per 1 januari 2008 is de ANBI-regeling ingegaan. Stichting Zending en Gemeente is onder deze
nieuwe regeling als ANBI erkend. De betreffende beschikking waarin dit is vastgelegd, is op 20
september 2007 door de Belastingdienst afgegeven.
Gegeven haar activiteiten wordt de stichting in beginsel niet als ondernemer aangemerkt voor de
vennootschapsbelasting. De stichting is niet BTW-plichtig.
Het fiscaal nummer (RSIN) van stichting Zending en Gemeente is 807651540.

2.5

Richtlijn fondsenwervende instellingen

De overheid heeft een richtlijn voor de verslaglegging door fondsenwervende instellingen opgesteld
(Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen, RJ 650). Doel van deze richtlijn is inzicht te
geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die
fondsen bijeengebracht zijn.
Dit jaarverslag voldoet aan deze richtlijn, met één uitzondering; er wordt niet aangegeven voor welk
onderliggend project de inkomsten en uitgaven geoormerkt waren.
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3. BESTUURSVERSLAG
3.1

Ontstaan

In de ‘jaren zestig’ waren Kees & Fieke Goedhart als zendelingen werkzaam op het eiland Saint Lucia
in het Caribisch gebied. Op diverse eilanden in hun omgeving werkte een aantal andere Nederlandse
zendelingen. Min of meer zelfstandig. Enthousiaste en harde werkers. Zonder vaste inkomsten, maar
met een groot geloof. De meeste met een kleine, maar vaak vurige achterban.
De kracht van ieder thuisfront was betrekkelijk klein en de communicatie vaak gebrekkig. Bij Kees &
Fieke ontstond de visie om in Nederland een gezamenlijk en stevig thuisfront voor deze zendelingen
op te bouwen. Zodanig dat elke zendeling, zowel geestelijk als financieel, verbonden zou zijn met één
of meer plaatselijke gemeenten. Zo ontstond in 1970 de stichting ‘Zending en Gemeente’.

3.2

Beleid

Missie
Zending en Gemeente heeft haar missie vastgelegd in het volgende mission statement:
Zending en Gemeente (Z+G) zet zich in voor zendingswerk in Midden- en Zuid-Amerika, uitgevoerd
door Nederlandse zendelingen.
Z+G streeft ernaar dat deze zendelingen zelf in staat zijn doelgericht bezig te zijn met hun eigen
bediening op het zendingsveld. Zij doet dit door:
 de zendelingen coachend te ondersteunen bij het realiseren en onderhouden van een robuust
draagvlak, in de vorm van een goede samenwerkingsbalans in de driehoek Zendeling /
zendingswerk – (Thuis-) Gemeente – Thuisfront Commissie (TfC);
 deze ‘driehoek’ te ondersteunen door middel van een pakket van diensten en expertise.
Strategische doelstelling
Hierbij heeft Zending en Gemeente de volgende strategische doelstelling geformuleerd:
In het jaar 2020 zijn met alle zendelingen afspraken gemaakt over de ontwikkeling van hun
zendingswerk én de ontwikkeling van hun achterban in Nederland. Deze afspraken zijn
vastgelegd in een document.

3.3

Communicatie

Blad
Vier keer per jaar verschijnt het blad Zending en Gemeente. Deze wordt in een oplage van 3.000
gratis verzonden aan een ieder die geïnteresseerd is in het werk van Zending en Gemeente.
Het blad bevat artikelen van de verschillende zendelingen.
De oplage van het blad neemt geleidelijk af. De belangstelling voor het blad is vooral afkomstig van
de oudere achterban. De komende jaren zullen digitale communicatiekanalen steeds belangrijker
worden.
Website
Op de website wordt informatie gegeven over individuele zendelingen, eventueel met een
doorverwijzing naar hun eigen website of weblog.
Tevens biedt de website de mogelijkheid om actuele informatie door te geven, bijvoorbeeld agenda’s
en spreekbeurten van zendelingen die in Nederland op verlof zijn.
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In 2021 is overgegaan op KerkSPOT als platform voor de website. De komende jaren zal de inzet van
KerkSPOT geleidelijk worden uitgebreid t.b.v. het vormen van communities etc.
Presentaties
Op grote, landelijke, dagen zoals de pinksterconferentie van st. Opwekking is Zending en Gemeente
aanwezig met een stand, om het werk van de bij Zending en Gemeente aangesloten zendelingen nog
eens extra onder de aandacht te brengen.
I.v.m. Covid 19 hebben dergelijke presentaties in 2021 niet plaatsgevonden.
Overige communicatie door zendelingen
Veel zendelingen geven tevens eigen nieuwsbrief uit en/of hebben een eigen website.

3.4

Besteding van middelen in relatie tot de doelstellingen

Het bestuur bepaalt de bestemming van ontvangen giften. Hierbij worden de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
 Alle giften met een door de giftgever bepaald bestedingsdoel (het werk van een specifieke
zendeling of een specifiek zendingsproject) komen volledig aan het door de giftgever opgegeven
doel ten goede (‘geoormerkt geld’).
 Giften met een algemene bestemming (dus waarvan de giftgever geen bestedingsdoel heeft
aangegeven) worden gebruikt voor de bestrijding van de algemene onkosten zoals het blad.
Daarnaast worden giften met een algemene bestemming gebruikt om bijvoorbeeld:
o Een aantal zendelingen en/of zendingsprojecten maandelijks een extra gift te kunnen
geven;
o In noodsituaties bij te kunnen springen;
o De kosten van de zendingsconferentie te betalen.
Het na aftrek van de kosten resterend saldo komt volledig ten goede aan de doelstelling van de
stichting. De wijze waarop dit saldo wordt aangewend, wordt door het bestuur van de stichting
bepaald.
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4. FINANCIEEL JAARVERSLAG
4.1

Grondslagen voor de financiële verslaglegging

Toezeggingen door giftgevers
Uitsluitend daadwerkelijk ontvangen giften worden geboekt. Stichting Zending en Gemeente hecht
grote waarde aan het vrijwillige karakter van giften en zal dan ook geen toezeggingen in de vorm van
vorderingen in haar boekhouding opnemen dan wel de nakoming hiervan bewaken.
Leningen
In incidentele gevallen wordt door de stichting een lening aan een zendeling of een zendingsproject
verstrekt. Deze lening betreft altijd een eenmalig doel en dient nooit ter ondersteuning van de
dagelijkse levensbehoeften van een zendeling.
Leningen worden verondersteld voor 100% inbaar te zijn. Er wordt derhalve geen reservering gedaan
voor mogelijk oninbare vorderingen.
Vaste activa
Omdat het werk van de stichting nagenoeg volledig met vrijwilligers wordt gedaan, zijn de
bezittingen van de stichting zeer beperkt (PC en een aantal kantoormachines).
Iedere hiervoor benodigde aanschaf wordt als kosten (en niet als investering) geboekt en verrekend
met het resultaat in het jaar van aanschaf.
Vreemde valuta
De stichting kent geen vorderingen, schulden of verplichtingen in vreemde valuta.
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de
koers van afwikkeling.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.

4.2

Balans per 31 december 2021
2021

ACTIVA
Vaste activa
Liquide middelen
Tussenrekeningen
Totaal activa
PASSIVA
Vrij besteedbaar vermogen
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve zending (geoormerkt)
Bestemmingsreserve
zendelingenconferentie
Bestemmingsreserve noodsituaties
Totaal bestemmingsreserves
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2020

0
818.784
0
818.784

0
601.687
0
601.687

48.388

46.930

615.396

399.757

55.000
100.000

55.000
100.000
770.396

554.757
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Interne dagboeken
Totaal passiva

4.3

0

0

818.784

601.687

Staat van baten en lasten over 2021
2021

2020

FONDSWERVING
Baten eigen fondswerving
- Bedrijf
- Overige organisatie zonder winststreven
- Particulier
Geoormerkte giften en legaten
- Bedrijf
- Overige organisatie zonder winststreven
- Particulier
Vrij aanwendbare giften en legaten
Totaal baten eigen fondswerving
Kosten eigen fondswerving
Blad
Uitvoeringskosten
Totaal kosten eigen fondswerving

16.310
623.034
405.683

36.460
442.808
401.034
1.045.027

1.000
14.161
42.958

880.302
1.500
43.727
68.620

58.119
1.103.146

28.081
12.107

(In % van baten uit eigen fondsenwerving)
Beschikbaar uit eigen fondswerving

113.847
994.519

31.798
12.522
40.188

44.320

3,6%

4,5%

1.062.958

950.199

(OVERIGE) VERKRIJGING
Overig
Overige geoormerkte ontvangsten zending
Ontvangen rente
Onttrekking best.reserve zendelingenconfer.
Totaal overig

9.200
21
0

Totaal beschikbaar voor doelstelling

13.475
22
0
9.221

13.497

1.072.179

963.696

BESTEDING
Besteed aan doelstelling
Overmakingen zending
Toevoeging best.reserve zending (geoorm.)
Toevoeging best.reserve
zendelingenconfer.
Uitgaven zending overig
Totaal besteed aan doelstelling

Resultaat organisatie
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835.322
215.639

861.225
28.322

0
19.759

20.000
40.144
1.070.721

949.691

1.458

14.005

1.072.179

963.696
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Resultaat organisatie is toegevoegd aan het vrij besteedbaar vermogen

4.4

Toelichting balans

Bestemmingsreserve zending (geoormerkt)
De ‘Bestemmingsreserve zending’ bestaat uit door giftgevers geoormerkte gelden bestemd voor
zendelingen en/of zendingsprojecten.
Bestemmingsreserve zendelingenconferentie
In 2019 heeft de laatste zendelingenconferentie plaatsgevonden. Naast de verblijfkosten zijn ook de
reiskosten van de zendelingen voor het grootste deel door de stichting vergoed.
Om de kosten van de komende zendelingenconferentie te kunnen dekken, wordt in een aantal jaren
een bestemmingsreserve opgebouwd. In 2021 is deze bestemmingsreserve ongewijzigd gebleven.
Bestemmingsreserve noodsituaties
De ‘Bestemmingsreserve noodsituaties’ bestaat uit de door het bestuur vastgestelde aan te houden
reserve voor het geval zich een noodsituatie voordoet (natuurramp, repatriëring, etc.), de in een
bepaalde periode ontvangen giften niet toereikend zijn, etc. Deze is ten laste gebracht van het vrij
besteedbare vermogen.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Er staan per balansdatum geen verplichtingen uit die niet uit de balans blijken.

4.5

Toelichting staat van baten en lasten

Geoormerkte en vrij aanwendbare giften en legaten
Over nalatenschappen te betalen successierechten zijn voldaan door de betreffende testamentair
executeur. Deze zijn dan ook verder niet van invloed op de staat van baten en lasten.
Blad
De kosten voor het Zending en Gemeente Magazine worden voor een deel gedekt uit ontvangen
geoormerkte giften en legaten en voor een deel uit ontvangen ‘Vrij aanwendbare giften en legaten’
(‘Zending algemeen’). Dekking vanuit geoormerkte giften en legaten vindt plaats wanneer een artikel
een specifiek zendingswerk betreft.

4.6

Verhouding kosten en opbrengsten

De kosten van eigen fondswerving in 2021 bedroegen € 40.188, terwijl de baten uit eigen
fondswerving € 1.103.446 waren. De kosten zijn gedaald, terwijl de baten gestegen zijn.
Het percentage kosten komt uit op 3,6%. In 2020 was dit percentage 4,5%.

4.7

Analyse ontwikkeling kosten en opbrengsten

Ten opzichte van 2020 zijn de ‘Opbrengsten uit geoormerkte giften en legaten’ met ca. 20%
gestegen. Deze stijging komt nagenoeg volledig voort uit via andere organisaties zoals EO
Metterdaad ontvangen giften. De direct van particulieren ontvangen giften zijn gelijk gebleven t.o.v.
2020.
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De opbrengsten uit ‘Vrij aanwendbare giften en legaten’ (‘Zending algemeen’) zijn nagenoeg
gehalveerd. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de verdubbeling van deze opbrengsten in 2020
eenmalig was. De huidige opbrengsten liggen boven het gemiddelde van de jaren voor 2020.
De daling in kosten is direct te relateren aan het blad. Alhoewel de verschijningsfrequentie gelijk is
gebleven (ieder kwartaal), is de oplage afgenomen. Daarnaast heeft een aantal uitgaven minder
pagina’s gekend.
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