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Voorwoord

Als we terugkijken op het afgelopen jaar hebben we veel om dankbaar voor te zijn. Het doet je besef-

fen hoeveel werk er verzet is en hoeveel goede dingen er zijn gebeurd. Interserve Nederland blijft in 

beweging. Nieuwe Partners zijn uitgezonden, anderen keerden terug. Voor sommigen was dat eerder 

dan verwacht. Verder zijn in 2015 de voorbereidingen gestart voor het Interserve Team Nederland.

“Broeders en zusters, wat voor zin heeft het te zeggen dat u christen bent als dat niet blijkt uit wat u 

voor anderen doet.” (Jakobus 2:14,Het Boek)

In dit verslag leest u dat ‘Geloof wérkt’ en dat we de impact mogen zien van de inzet van Inter-

serve-Partners in hun omgeving. Vaak is dit kleinschalig en onder uitdagende omstandigheden, 

maar zo werkte Jezus zelf ook door vooral te investeren in de levens van een kleine groep discipelen. 

Daarmee werd de basis gelegd.

Gedurende het afgelopen jaar is ingezet op gezamenlijke fondsenwerving om de financiële basis van 

Interserve Nederland te versterken. We zien dat dit zijn vruchten begint af te werpen. Wel hebben we 

het jaar nog met een tekort afgesloten. Dit blijft een punt van aandacht en gebed.

We zijn dankbaar voor de betrokkenheid en ondersteuning van velen. Met vertrouwen en in afhanke-

lijkheid van God zetten we ons samen in, met als doel: “lives and communities transformed through 

encounter with Jesus Christ!”

Namens het bestuur van Interserve Nederland,

René Zwanepol

Voorzitter
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Bestuur
Het bestuur bestaat uit leden met verschillende kerkelijke achtergronden die een hart hebben  

voor zending.

Henk Dekker uit Soest werd in juni 2015 aangesteld als penningmeester. In september 2015 is  

Simone Spijker-Vink als bestuurslid teruggetreden.

Bestuurs- en  
directieverslag        
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1 De datum geeft het moment van aantreden aan.

Per 31 december 2015 bestond het bestuur uit de volgende personen: 1

Naam Datum ingang Woonplaats

Dhr. mr. A. S. (René) Zwanepol, voorzitter oktober 2011 Wassenaar

Dhr. W. J. J. (Wimco) Ester, vicevoorzitter november 2011 Amersfoort

Mw. drs. A. (Alja) de With, secretaris oktober 2011 Utrecht

Dhr. H. (Henk) Dekker BSc, penningmeester juni 2015 Soest

Mw. G. (Gera) den Dikken MA MSc, lid november 2012 Wageningen

Dhr. A. J. (Arnold) van Heusden, lid november 2014 Driebergen-Rijsenburg

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen één keer worden  

herbenoemd. Indien door het reglementair aftreden van een bestuurslid de continuïteit van het  

bestuur in gevaar dreigt te komen, kan het bestuur bij uitzondering alsnog beslissen over te  

gaan tot herbenoeming. 

De volgende bestuursleden hebben relevante nevenfuncties:

Alja de With: lid van een thuisfrontcommissie van een Interserve-Partner

Aan bestuurders en toezichthouders zijn geen bezoldigingen met inbegrip van pensioenlasten 

toegekend. Tevens zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders.  

Er geldt wel een reiskostenvergoeding voor vrijwilligers, waarvan de bestuursleden in 2015  

geen gebruik hebben gemaakt. 

Het Algemeen Bestuur heeft als taak om op hoofdlijnen te besturen op vijf inhoudelijke  

gebieden: doelstelling, besteding van de middelen, fondsenwerving, omgaan met vrijwilligers  
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en het functioneren van de organisatie.  

Het bestuur bepaalt het beleid op strategisch 

niveau en stelt de financiële kaders vast. Het 

beleid en de begroting worden afgestemd  

op de statutair vastgelegde doelstelling.

Besproken onderwerpen in 2015
Het bestuur heeft in 2015 vier keer vergaderd. 

Het bestuur heeft zowel een toezichthoudende 

als een visiebepalende rol. De vergade- 

ringen bestaan dan ook uit twee gedeelten. 

In het toezichthoudende gedeelte komen de 

financiële rapportage, het directieverslag en 

de voortgangsrapportage van het jaarplan 

aan de orde. Hiermee ziet het bestuur toe op 

de uitvoering van het jaarplan. Veel aandacht 

ging uit naar de uitvoering van het eind 2014 

vastgestelde beleid omtrent gezamenlijke 

fondsenwerving. Dit houdt in dat Interserve 

Nederland ook voor de uitgezonden Partners 

werft waardoor de gezamenlijke missie sterker 

wordt ervaren. Een gevolg van dit nieuwe  

beleid is dat voor de extra inspanning een 

hogere begeleidingsbijdrage voor de  

Partners geldt. Hier is veelvuldig en grondig 

over gesproken met alle belanghebbenden.  

De verwachting is dat dit beleid op den duur 

meer netto inkomsten zal genereren.

Daarnaast besteedt het bestuur in elke ver- 

gadering aandacht aan de visie. Het bestuur 

heeft elk van de drie speerpunten van het 

meerjarenbeleidsplan 2015-2018 geëvalueerd  

en de voortgang besproken.

De financiële commissie heeft in 2015 twee 

grote thema´s behandeld: de pensioenvoor-

zieningen van Partners en de gewenste  

omvang van de continuïteitsreserve. Na  

een analyse bleek dat niet voor alle Partners 

voldoende pensioen wordt opgebouwd op 

basis van de door het bestuur vastgestelde 

norm. De hierdoor ontstane pensioentekorten 

worden zoveel mogelijk in 2016 hersteld. De 

minimale omvang van de continuïteitsreserve 

wordt verhoogd van € 50.000 naar € 125.000. 

Op basis van een gedegen risicoanalyse is dit 

als ondergrens geadviseerd. Het bestuur heeft 

beide adviezen van de financiële commissie 

overgenomen.

Ten slotte zijn het jaarplan 2016 en de bij- 

behorende (sluitende) exploitatiebegroting 

goedgekeurd.

Statuten
Er vond in 2015 geen statutenwijziging plaats.

Directie
De dagelijkse leiding van de organisatie is 

gedelegeerd aan de directeur, de heer C. A. 

(Arco) de Leede (Veenendaal). De directeur is 

verantwoordelijk voor het leiding geven aan  

en functioneren van het kantoorteam, het 

ontwikkelen en (doen) uitvoeren van beleid, 

fondsenwerving en PR, de samenwerking  

met zuster- en parapluorganisaties, de samen- 

werking en communicatie met Interserve Inter-

nationaal en het zorg dragen voor regelmatige 

evaluatie en rapportage aan het bestuur.

Meerjarenbeleidsplan 2015-2018
Interserve Nederland baseert haar activi- 

teiten op het meerjarenbeleidsplan 2015-2018. 

In dit plan wordt aangegeven hoe Interserve 

haar missie in en vanuit Nederland gestalte 

wil geven. In het meerjarenbeleidsplan 2015-

2018 zijn de volgende drie strategische keuzes 

(speerpunten) gemaakt:
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1. De kerk (in Nederland) dienen die deelneemt 

aan Gods missie onder Aziaten en Arabieren. 

Interserve gelooft dat God lokale kerken  

gebruikt voor Zijn missie. We willen de 

kerk (van waaruit een Interserve-Partner is 

uitgezonden) hierbij ondersteunen in haar 

roeping, zodat zij effectief en efficiënt kan 

meewerken in Gods missie onder de volken 

van Azië en de Arabische wereld. Ook willen 

we relaties ontwikkelen met migranten-

kerken in Nederland die voornamelijk  

bestaan uit migranten vanuit deze gebieden. 

Bij alle activiteiten van Interserve zal  

worden bekeken hoe we de relatie met  

de kerk kunnen versterken.

2. Versterken van een ‘discipling community’  

in Interserve. 

Interserve Internationaal heeft de afgelopen 

jaren meer aandacht gevraagd voor disci-

pelschap en ‘community’. Jezus leert ons dat 

het ‘zijn’ (Mat. 4:19) en ‘maken’ van discipelen 

de kern is van zending (Mat. 28:18-20). De 

discipelen van Jezus hadden het DNA van 

een ‘discipling community’. Het doel is dat  

dit in alle geledingen van Interserve wer- 

kelijkheid wordt. De afgelopen jaren is de 

nadruk teveel gaan liggen op het rekruteren 

en plaatsen van individuen. Daarnaast 

geloven we dat discipelschap alleen vormt 

kan krijgen in gemeenschap met anderen, 

vandaar de term ‘discipling community’.  

Het is belangrijk dat wij als discipelen van  

Jezus deel zijn van een gemeenschap.  

Alleen zo kunnen we een wezenlijk  

getuigenis geven aan de wereld.

3. Versterken van de interne Interserve- 

organisatie. 

Om kerken in Nederland te kunnen helpen 

bij het vormgeven aan zending in Azië en de 

Arabische wereld heeft Interserve Nederland 

een flexibele en financieel duurzame organ-

isatie nodig. Interserve Nederland heeft al 

jarenlang te maken met afnemende giften 

voor het kantoorwerk. Daarom is gekozen 

voor ‘gezamenlijke fondsenwerving’ en  

wordt de verantwoordelijkheid van alle  

belanghebbenden benadrukt.

Terugblik 2015
De hoogtepunten van 2015 worden in het vol-

gende hoofdstuk benoemd. We zijn dankbaar 

voor de toename van het aantal uitzendingen 

in het afgelopen jaar, waardoor we per 31  

december 47 Partners hadden uitgezonden.  

In hoofdstuk 3 schrijven deze Partners hoe  

zij God aan het werk hebben gezien in hun  

woon- en werkomgeving. De impact die we  

als zendingsorganisatie hebben is doorgaans 

niet meetbaar, maar in verhalen wordt zicht-

baar hoe Gods Koninkrijk gestalte krijgt in  

Azië en de Arabische Wereld. Het is buiten- 

gewoon bemoedigend om te zien hoe God 

Interserve-Partners gebruikt om Zijn  

Koninkrijk te bouwen tot Zijn eer en glorie.

Dat dit weerstand oproept en lijden te weeg 

brengt hebben we ook in 2015 weer gemerkt. 

Drie echtparen zijn om diverse redenen  

eerder teruggekeerd dan gepland. Zij konden 

niet langer blijven wonen en werken in hun 

gastland.

In 2015 zijn de voorbereidingen gestart voor 

het Interserve Team Nederland. Dit team zal 

bestaan uit teruggekeerde Partners die hun 

‘missie’ voortzetten in Nederland onder  

migranten uit Azië of de Arabische wereld. 

Zeker gezien de enorme vluchtelingenstromen 
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uit ‘ons’ werkgebied is dit een goede, maar  

ook noodzakelijke ontwikkeling.

Het jaarplan 2015 is grotendeels uitgevoerd.  

Een tegenvaller was de actie om meer  

donateurs te werven bij evenementen als  

Opwekking. Mede hierdoor en vanwege  

opzeggingen van automatische incasso’s  

voor het algemene fonds waren de inkom- 

sten € 30.000 lager dan begroot. Gelet op  

die ontwikkeling is ook minder uitgegeven 

waardoor het uiteindelijke tekort op de  

kantoorexploitatie is uitgekomen op € 14.746 

(in 2014 was het tekort € 43.500). Ondanks dit 

tekort zijn de totale inkomsten in 2015 licht 

gestegen ten opzichte van 2014, mede vanwege 

een grote opbrengst voor de noodhulpactie in 

Nepal na de aardbevingen in april en mei 2015.

Vooruitblik 2016
Het jaarplan 2016 bouwt voort op wat in 2015 

is ingezet: meer contactmomenten met de 

uitzendende kerk, aandacht voor discipelschap 
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en veel nadruk op gezamenlijke fondsenwerving. Er zijn plannen ontwikkeld om nog beter gebruik 

te maken van social media (Twitter, Facebook en website). Verder gaat dit jaar de Standby Interserve 

Tour van start. Samen met zanger en cabaretier Timzingt gaan we een aantal avonden verzorgen in 

uitzendende gemeenten. Op die manier hopen we onze visie en missie te kunnen delen en steun te 

werven voor ons werk. Ook zal gerichte werving plaatsvinden voor het On Track programma (uit-

zendingen tot 2 jaar). Het aantal On Trackers viel in 2015 tegen, maar de ervaring heeft geleerd dat  

dit programma grote waarde heeft als voorbereiding op lange termijn uitzending. Tijdens evene-

menten en in de media zal hieraan extra aandacht worden gegeven.

We bidden om meer nieuwe Partners in 2016. De vele sollicitanten in 2014 zijn in 2015 uitgezonden  

of worden het komende jaar uitgezonden. In 2015 zijn er geen nieuwe aanmeldingen geweest.  

Toch zien we dat de urgentie voor meer zendingswerkers in Azië en de Arabische wereld onver-

minderd hoog is. Hoewel de kerk in diverse Aziatische landen groeit, zijn christenen nog overal een 

kleine minderheid en is het aantal zendelingen in Azië relatief het kleinst ten opzichte van Afrika of 

Latijns-Amerika.

Staf 
De salarissen van de betaalde werknemers, inclusief dat van de directeur, liggen in de schalen  

5-10 zoals deze zijn vastgelegd in de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland. 

Interserve volgt de geldende uitvoeringsregel van de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers van  

de Protestante Kerk Nederland betreffende salariëring, salarisverhogingen, inflatiecorrecties,  

eindejaarsuitkeringen en jubileumgratificaties in zijn totaliteit.

Per 1 januari 2016 heeft Interserve in totaal 5,14 fte in betaalde dienst, als volgt verdeeld over de teams:

Team Geven (administratie) 1,08

Team Gaan (werving, selectie en begeleiding van Partners) 1,56 (en 0,7 ondersteund door vriendenkring)

Team Binden (communicatie & fondsenwerving) 1,6

Directeur 0,9

TOTAAL 5,14 (op 1 januari 2015: 5,16)
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soorten vrijwilligers:

• Kantoorvrijwilligers helpen ons met  

praktische klussen zoals adressen- 

administratie, boekhouding, algemene  

administratieve werkzaamheden en giften- 

administratie, maar tevens bij het ontwikkelen 

van beleid op het gebied van voorlichting en 

uitzendingen. Dit zijn mensen die op regel-

matige basis een dag(deel) op kantoor zijn. 

Per 31 december hadden we een totaal van 

2,5 fte (in 2014: 2,69) aan vrijwilligers.

• De thuisfrontcommissies (TC’s) van de  

diverse uitgezonden Partners leveren  

een onmisbare bijdrage aan het werk van 

Interserve. In totaal zetten ruim tweehonderd 

vrijwilligers zich in om gebed voor de  

Partners te stimuleren, fondsen te werven, 

nieuwsbrieven te verzorgen en andere  

praktische zaken te regelen.

• Er zijn enkele commissies actief. De selectie-

commissie (SC) assisteert de coördinatoren 

Long Track en On Track bij het selecteren van 

nieuwe kandidaten. De SC telt vier leden. 

De BAM-commissie (vijf leden) ondersteunt 

en adviseert de directeur met het oog op 

de bevordering van het concept ‘Business 

As Mission’, het organiseren van de BAM 

Club avonden en het uitlenen van startka-

pitaal aan Interserve BAM’ers. De financiële 

commissie ten slotte adviseert het bestuur 

over zijn financiële verantwoordelijkheden. 

De commissie bestaat uit vier leden. Daar-

naast kunnen bij elke vergadering TC-leden 

aanschuiven om zo invloed uit te oefenen. 

Hierdoor wordt de adviesfunctie van deze 

commissie versterkt.

• Het ambassadeursnetwerk wordt gecoör-

dineerd door een vrijwilliger die ongeveer 

twintig ambassadeurs aanstuurt. Zij zetten  

zich in voor standwerk, presentaties e.d.

Vrijwilligers
Interserve Nederland kan niet functioneren zonder vrijwilligers. We zetten deze waardevolle 

mensen in op allerlei taken, variërend van heel praktische tot meer beleidsmatige. We kennen vier 

8 9



“Hier in Libanon zijn veel studenten geen 
vrolijke, vrije mensen zoals je ze in Neder-
land vaak ziet. De meesten van hen zorgen na 
hun studie voor hun ouders, broers, zussen, 
neefjes en nichtjes. Onderwijs is een manier 
om hun familie te bevrijden uit de armoede,” 
vertelt Wilbert.

Samen met zijn vrouw Rima en hun twee 

kinderen werd Wilbert in de zomer van 2014 

uitgezonden naar Libanon. “We hebben 

allebei een grote liefde voor de kerk in het 

Midden-Oosten.” Deze passie bracht hen ook 

samen in 1999. Wilbert vertrok als uitwisse- 

lingsstudent naar Beiroet waar hij de Libanese 

Rima ontmoette. Ze studeerden allebei theo- 

logie. Na hun studie werkten ze in één van  

de protestantse kerken in Beiroet. Daarna  

verhuisden ze naar Nederland. “Maar we 

wisten diep in ons hart dat we terug moesten 

naar Libanon. Nu werkt Rima op de universiteit 

waar wij elkaar destijds hebben ontmoet.  

Zelf werk ik op een Armeense universiteit  

in Beiroet als docent en studentenpastor.”

 

Onderwijs aan kerkleiders
De landen rondom Libanon hebben te maken 

met het gruwelijke geweld van groepen als  

IS (Islamitische Staat). Met name in Irak en 

Syrië liggen christenen letterlijk onder vuur. 

Hele christelijke gemeenschappen slaan op 

de vlucht, terwijl hun kerken met de grond 

gelijk worden gemaakt. Juist met mensen 

uit deze christelijke gemeenschappen werkt 

Rima. Zij doceert aan de Near East School  

of Theology (NEST), waar predikanten en 

Wilbert & Rima vertellen over hun werk in Libanon

“Wij zien bij moslimstudenten een groot respect 

voor de Bijbel en voor Jezus.”

kerkelijk werkers vanuit de gehele regio 

worden opgeleid en toegerust. “Het zijn  

veelal jonge mensen uit de Anglicaanse,  

Lutherse en Hervormde kerken”, vertelt  

Rima. Zij komen uit Libanon, Syrië, Jordanië, 

Palestina, Iran, Irak en Armenië. Ik verzorg 

lessen in onder meer pastoraat en trauma- 

verwerking. Een onderwerp dat natuurlijk 

ontzettend speelt in de gemeenschappen 

waar onze studenten vandaan komen.”

Rima weet als geen ander wat het is om op  

te groeien te midden van oorlog. Haar hele 

jeugd heeft zij doorgebracht in een land dat 

verscheurd werd door geweld. Juist door deze 

ervaring begrijpt zij goed waar voorgangers 

mee te maken krijgen. “Ik heb zes maanden 

een aankomend predikant begeleid. Hij werkt 

sinds kort in een dorp dat vorig jaar werd  

verwoest door IS. Toen de inwoners terug- 

keerden, vonden zij een afgebrande kerk en 

heel veel verwoeste huizen. De taak van deze 

jonge voorganger is om de gemeente te helpen 

opkrabbelen. Mijn visie daarin is: help mensen, 

help anderen. Het gaat niet om het individu, 

maar om de gemeenschap.”

Studentenpastoraat
Wilbert doceert Oude en Nieuwe Testament  

op een Armeense universiteit, maar verleent 

ook pastoraat onder de studenten. “Het bijzon-

dere aan deze universiteit is dat er christenen 

én moslims studeren. Daarnaast is het één van 

de weinige universiteiten die studiebeurzen 

verstrekt aan kansarme jongeren en Syrische 

vluchtelingen. In Libanon wonen op dit mo-

ment minstens anderhalf miljoen vluchte- 

lingen, voornamelijk uit Syrië en Irak. Dat legt 

een grote druk op het land. De grenzen zijn 

onlangs gesloten voor Syrische vluchtelingen. 

En de openbare scholen zijn, vanwege capac-

iteitsproblemen, niet langer toegankelijk voor 

hun kinderen. Dit betekent dat veel kinderen 

en jongeren op straat leven,” vertelt Wilbert 

verontrust.

Een weg uit de armoede
“Wij zien veel studenten die getraumati- 

seerd zijn. Ze vertellen ons hun verhaal en 

komen soms bij ons uithuilen. We proberen 

hen te helpen hun verdriet en verlies om te 

zetten in iets positiefs. Een mooi voorbeeld 

is het initiatief van een Syrische student, zelf 

vluchteling. Hij heeft een organisatie opgezet 

voor vluchtelingkinderen die niet naar gewone 

Libanese scholen kunnen. Hij rekruteert  

vrijwillige meesters en juffen voor deze 

informele schooltjes voor Syrische kinderen. 

Onderwijs is echt een weg uit de armoede.”

Worsteling van jonge moslims
Wilbert is erg blij dat zijn universiteit een 

duidelijke christelijke identiteit heeft. Daar- 

door kan hij in vrijheid over zijn geloof praten. 

“Ik vind het een voorrecht om met moslim- 

studenten over het christelijk geloof te spreken. 

Ik merk bij hen een groot respect voor de Bijbel 

en voor Jezus. Dat raakt me diep! Je deelt een 

geloofsbasis en dat is een goed startpunt voor 

een verder gesprek.” Wilbert denkt terug aan 

een gesprek met een soennitische student. “Hij 

gaf mij een inkijkje in zijn worsteling. Hij heeft 

het er moeilijk mee dat veel van zijn mede- 

gelovigen zo radicaliseren, zoals de IS-strijders. 

Volgens hem is de boodschap van Mohammed 

een boodschap van vrede, die hij ook in de  

Bijbel ziet. Dit verhaal geeft aan hoe klein de 

ruimte momenteel is voor gematigde soenni-

eten. Je kunt hetzelfde zeggen over de sjiieten. 

Er is een strijd gaande om de ziel van de islam.”

“Gelukkig hopen veel jonge moslims op vrede 

in de regio. Zij moeten niets van het geweld 

hebben en willen helemaal niet dat de  

eeuwenoude christelijke kerk verdwijnt uit  

het Midden-Oosten.” Rima vult aan: “Het  

gaat erom dat het vertrouwen tussen de  

verschillende groepen wordt hersteld. Luis-

teren is de enige oplossing. Dat is ook hoe  

wij ons geloof handen en voeten geven. Door  

er te zíjn. We staan naast mensen, luisteren  

en spreken af en toe een troostend woord.”
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Hoogtepunten 2015

Zowel op het gebied van uitzendingen als  
op het terrein van communicatie en fondsen-
werving zijn het afgelopen jaar belangrijke 
stappen gezet. In dit hoofdstuk benoemen  
we de hoogtepunten van 2015.

1. Uitzending kandidaten
Het jaar 2014 werd gekenmerkt door een  

groot aantal nieuwe sollicitanten, namelijk 

vijftien. We zijn dankbaar dat zes van hen in 

2015 konden worden uitgezonden. Er werd een 

geschikte plaatsing voor hen gevonden en het 

support was voldoende op niveau om hen te 

kunnen laten vertrekken. De uitzenddiensten 

zijn voor onze organisatie altijd hoogtepunten 

in ons werk.

2. Begeleiding teruggekeerde Partners
In de loop van 2015 zijn vijf  Partners  

teruggekeerd naar Nederland. In bepaalde 

gevallen moesten zij hun uitzending eer-

der beëindigen dan zij zelf hadden gewenst. 

Ondanks deze teleurstelling mochten zij Gods 

zegen in hun leven ervaren en ontdekken dat 

zijn weg met hen ook in Nederland doorgaat.  

Het is bemoedigend om hen in dit traject  

te mogen begeleiden.

3. Individueel begeleide retraites
Member Care Coördinator Annieke van Dijk 

startte in 2015 met het aanbieden van indivi-

dueel begeleide retraites. In de maand augustus 

verbleef zij op De Hooge Berkt in Bergeijk en 

ontving hier in totaal zestien zendingswerkers. 

Sommigen van hen waren op verlof, anderen 

waren in voorbereiding of keerden definitief 

terug naar Nederland. Een individueel bege-

leide stilteretraite is een retraite op maat.  

Deelnemers brengen een of meer dagen in 

stilte met God door. Dagelijks hebben zij een 

ontmoeting van ongeveer een uur met Annieke 

waarin zij Bijbelgedeelten en suggesties krijgen 

aangereikt die hen helpen bij het invullen van 

hun tijd met God. Deze retraites werden door 

de deelnemers bijzonder gewaardeerd.

4. CHE-minor Professionals in Mission
De Christelijke Hogeschool Ede heeft ons 

gevraagd om mee te werken aan het opzetten 

van een minor ‘Professionals in Mission’ 

die in september en oktober werd gegeven. 

Verschillende Partners en stafleden hebben 

colleges verzorgd en/of een mentorgroep 

begeleid. Het was een mooie gelegenheid om 

onze visie op zending te delen met een groep 

van 23 studenten. Deze samenwerking zal in 

2016 een vervolg krijgen.

5. Onderzoek onderling missionair leerproces
In juni presenteerde GPW-studente Anne 

Ribberink (Christelijke Hogeschool Ede) het 

rapport van haar onderzoek naar het onderling 

missionair leren (OML) tussen zendings- 

werkers en hun uitzendende gemeente. Anne 

constateerde dat dit leerproces nauwelijks 

plaatsvindt maar dat er wel veel mogelijk- 
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heden zijn om dit te stimuleren. Ze heeft een 

eerste aanzet gedaan voor een product dat 

praktische en concrete opdrachten biedt om het 

wederkerig leren tussen Interserve-Partners en 

hun gemeente te bevorderen. In 2016 wordt dit 

product verder ontwikkeld.

6. Voorbereiding Standby Interserve Tour 2016
Het werven van nieuwe donateurs blijft een 

punt van zorg. De bemoedigingskaartenactie 

had helaas niet het gewenste resultaat. In 

het najaar zijn we daarom op het idee ge-

komen om een Standby Interserve Tour 2016 

te organiseren. Samen met liedjesschrijver en 

cabaretier Timzingt hebben we een programma 

ontwikkeld waarmee we leden van onze uit-

zendende gemeenten uitdagen om hun geloof 

aan het werk te zetten. Met deze serie bijeen-

komsten willen we ook Interserve-Partners een 

podium bieden én nieuwe donateurs werven.

7. Noodhulp Nepal
In april en mei vonden in Nepal enkele hevige 

aardbevingen plaats. Hoewel Interserve nor-

maal gesproken geen noodhulp biedt, wilden 

we graag iets doen voor het land waarmee ons 

kantoor al bijna veertig jaar nauw is verbon-

den. De donateurs toonden een grote betrok-

kenheid: in korte tijd werd meer dan € 50.000 

bijeengebracht.  Onze Partners in Nepal heb-

ben samen met hun collega’s geholpen met het 

distribueren van hulpgoederen naar afgelegen 

gebieden. Om kinderen te begeleiden die nare 

dingen hebben meegemaakt rond de aard- 
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beving is een cursus ontwikkeld voor (zondags-

school)onderwijzers en ouders. Hiervan is  

veel gebruik gemaakt.

8. Online ontwikkelingen: Facebook, website
Onze Facebookpagina is eind 2014 in de lucht 

gegaan. In 2015 is het aantal ‘Vind ik leuks’ 

gegroeid van 145 naar ca. 1.660. Daarmee heb-

ben we ons doel voor dit jaar – 1.000 ‘Vind ik 

leuks’ – ruimschoots behaald. Ook de content 

van Facebook en onze website wordt steeds 

relevanter, o.a. door het publiceren van blogs. 

In 2015 verschenen ruim 30 blogs op onze  

website, waardoor we een nog beter beeld 

kunnen geven van ons werk.

9. Ontwikkeling TC-portal
In het voorjaar werd de zogenaamde TC- 

portal opgeleverd. Hiermee kunnen thuis- 

frontcommissies inloggen op ons CRM- 

systeem en hun relatiegegevens inzien: giften, 

adressen e.d. Dit is handig voor de TC’s, omdat 

zij op elk gewenst moment hun gegevens kun-

nen controleren. Bovendien scheelt het onze  

administratie veel werk.

10. Interserve Business As Mission Club
De Interserve Business As Mission Club -  

voorheen Club Interserve - bestaat al een  

aantal jaren, maar telde slechts enkele leden. 

Door het introduceren van een nieuwe aanpak 

is het aantal gegroeid tot meer dan twintig 

personen. Door hen rechtstreeks in contact  

te brengen met BAM’ers die door Interserve 

Nederland zijn uitgezonden leren zij niet  

alleen ons werk beter kennen maar worden  

zij zelf ook uitgedaagd om hun eigen bedrijf  

als ‘mission’ te zien. Uit de positieve reacties 

blijkt dat dit echt werkt.
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Impact van  
onze Partners

Interserve is een zendingsorganisatie met  
een heel eigen manier van werken. Wij vinden 
dat geloof over heel je leven gaat. Zending is 
voor ons dus veel meer dan zieltjes winnen. 
Het is een levensstijl, die wij kort samenvat-
ten met de slogan ‘Geloof wérkt’. Dit houdt 
in dat wij zelf discipelen van Jezus Christus 
willen zijn. In onze manier van werken, in de 
omgang met andere mensen en in het contact 
met de lokale kerk. Dat geldt ook voor onze 
Interserve-Partners. Door het inzetten van 
hun beroep en het bouwen aan duurzame 
contacten laten zij in de praktijk van elke  
dag zien wat het betekent om discipel van 
Jezus te zijn. Ze leren anderen om discipel te 
worden en zetten hun talenten in ten dienste 
van hun medemens. Wat is de impact van het 
werk en het leven van de Interserve-Partners 
op hun omgeving? En hoe zien zij God aan het 
werk door hen heen? Deze vragen hebben we 
onze Partners voorgelegd. Het leverde een 
aantal mooie reacties op, die u hieronder  
kunt lezen. Elders in dit jaarverslag vindt u 
enkele langere verhalen uit onze nieuwsbrief 
Dienen. Het effect van ons werk laat zich soms 
lastig meten, maar we hopen dat u hiermee een 
beeld krijgt van de impact die onze Partners 
hebben. De vruchten zijn niet alleen zichtbaar 
in de uitgevoerde werkzaamheden , maar zeker 
ook in de persoonlijke contacten die zij hebben 
binnen en buiten hun werk. Wie zij zijn blijkt 
minstens zo belangrijk als wat zij doen.

Jaarverslag 2015 | Impact van onze Partners
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Impact van het werk

“Begin april hebben we de cursus afgerond.  

Ik mocht twee certificaten uitdelen, een derde  

leerkracht moet nog een opdracht uitvoeren. 

Terugkijkend waren het goede weken. Het was  

geweldig om te zien hoe enthousiast de deel-

nemers waren en hoe ze alle drie groeiden als  

leerkracht. We hebben vele goede gesprekken 

gevoerd en de laatste dag namen ze me zelfs 

mee uit eten. Eén leerkracht wil zelf nieuwe 

groepen gaan starten in een andere stad in 

het zuiden, de andere twee leerkrachten zijn 

gestart met de vervolgcursus. Ik ben God  

dankbaar voor het resultaat en de kracht  

die Hij steeds weer geeft om door te gaan.”

Alida, Centraal-Azië

“We hebben op dit moment zeventig klassen 

waar kinderen in hun eigen minderheidstaal  

les krijgen, als voorbereiding op het reguliere 

onderwijs in de meerderheidstaal. Mensen  

in de dorpen waar we werken zijn verbaasd  

en enthousiast als ze zien hoe snel en hoeveel  

de kinderen leren in deze klassen. Ook de  

onderwijzers in het reguliere onderwijs zien 

een heel duidelijke impact en melden dat de 

leerlingen die vanuit deze klassen komen tot 

de beste leerlingen van de school behoren.  

Een heel verschil met voorgaande jaren,  

toen veel kinderen uit deze minderheidsgroep 

niet eens naar school gingen of vroeg  

uitvielen vanwege lage scores.”

Marieke, Centraal-Azië

“Het LAMB-project heeft een bereik van  

1,4 miljoen mensen door middel van een  

ziekenhuis en ontwikkelingswerk. Zelf werk  

ik in de medische zorg voor pasgeborenen  

en kinderen van arme gezinnen. In 2014 was 

het sterftecijfer onder pasgeborenen bij  

LAMB 22 per 1.000 geboortes, terwijl het 

landelijk gemiddeld in 2011 30 bedroeg. In  

2014 was het sterftecijfer van kinderen onder 

vijf jaar 31 per 1.000. Dit zit ruim onder de  

richtlijn van de millenniumdoelstellingen  

en het landelijk gemiddelde.”

Renate, Bangladesh

“Regelmatig geef ik les over tienerwerk.  

Vooral de principes Vragen Stellen, Luisteren  

en Samen met Ze Optrekken spreken aan,  

omdat in de Mongoolse cultuur ouderen de  

neiging hebben jongeren alleen te vertellen 

wat ze moeten doen en tegen ze aan te  

preken. Een moeder schreef: ‘Ik ontdekte  

door de lessen dat ik geen goede moeder was 

want ik kende mijn eigen tienerzoon niet!  

Ik luisterde wel met mijn oren maar niet  

met mijn hart. Ik ben momenten gaan zoeken 

om goede vragen te stellen en écht naar  

hem te luisteren. Dat vond hij fijn en al  

gauw ontstond er een véél diepere, open  

relatie! Mijn man merkte dat en zei op een 

gegeven moment gekscherend: “Ben je  

verliefd op hem geworden?” Ik heb hem  

uitgelegd wat er veranderd was, en  

toen begreep hij het.”

Simon, Mongolië

“Door leiding te geven aan een ontwikkelings- 

organisatie helpen wij meer dan 25 collega’s 

die op drie verschillende afgelegen plekken  

in het land werken. Zij hebben dagelijks 
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contact met lokale partnerorganisaties, alleen-

staande moeders, artsen, zusters, vrouwelijke 

gevangenen, mensen met speciale behoeften, 

buren, etc. In totaal gaat het om honderden 

contacten en relaties waarin zaadjes van  

hoop en licht worden geplant.”

Adriaan & Janneke, Arabische Wereld

 “Na de zware aardbevingen in Nepal was 

iedereen van streek en terneergeslagen.  

ECEC, het onderwijscentrum waar wij werken, 

is ingesprongen op de nood die we om ons 

heen zagen. We hebben een cursus ontwikkeld 

voor onderwijzers en ouders die hen hand- 

vatten gaf om zelf de draad weer op te  

pakken en daarnaast hun kinderen te helpen 

om de bange ervaringen rond de aardbevingen 

te verwerken. Daar is dankbaar gebruik van 

gemaakt door 1.260 onderwijzers en 2.341  

ouders. In totaal hebben we 177 sessies  

verzorgd. Deze cursus kon voor een klein 

bedrag worden aangeboden dankzij de hulp-

fondsen die ECEC uit Nederland ontving o.a. 

ook van de Interserve achterban.”

Ad & Josien, Nepal

Impact door persoonlijke contacten

“Heel bijzonder was voor mij dit jaar het  

contact met een collega die al een aantal  

jaar een ‘volgeling’ is, maar dit vanuit een  

gegronde angst heel geheim en op een laag 

pitje hield. Doordat hij afgelopen jaar veel 

moeilijkheden ondervond in zijn persoonlijk 

leven hadden we veel gesprekken over God en 

de zekerheid die de Zoon ons geeft als Hij zegt: 

‘Ik ben met je!’ Het is ontroerend om het  

geloof en de zekerheid van deze collega te 

zien groeien en de Geest aan het werk te zien 

in Zijn leven. Ik ben er zelf enorm door be-

moedigd en opgebouwd. Dit voorbeeld laat 

duidelijk zien dat er in het lichaam van  

Christus geen éénrichtingsverkeer is, maar  

dat God ons tot opbouw van elkaar gebruikt.”

Marieke, Centraal-Azië

“Een Pakistaanse collega die hier al 30 jaar 

werkt zei tegen me: ‘Jij komt altijd wanneer  

we je vragen om naar de verloskamer te komen 

om ons te helpen, en je wordt nooit boos.’  

Volgens een teamgenoot zorg ik ervoor dat het 

een beetje goed blijft gaan met de teamleden. 

Voor haar ben ik een mentor, maar samen 

zorgen we er ook voor dat er elke week een 

gezellige spelletjes- of filmavond is. We zien 

om naar elkaar op deze zeer afgelegen plaats 

met nauwelijks enig comfort en geen moge- 

lijkheden om even weg te gaan. De impact 

is niet te meten, maar we ervaren hier  

wel regelmatig onwaarschijnlijkheden  

en/of wondertjes.” 

Renske, Zuid-Azië

“Als teamleider ruim ik regelmatig tijd in voor 

‘het leren bidden in de lokale taal’.  Na een van 

de teambijeenkomsten vertelde een collega dat 

zij daardoor woorden en moed had gekregen 

om te bidden met een lokaal gezin waarvan 

een kindje was overleden, en een andere 

collega vertelde dat zij de zegenbede had gebe-

den in een plattelandsgebied. Op ons kantoor 

bidden we als team dagelijks voor onze lokale 

moslim-collega’s en de projecten. Onze  
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collega’s weten dit en komen nu uit zichzelf 

naar ons toe met een verzoek om gebed.”

Mattea, Centraal-Azië

“In onze buurt merken we dat we steeds  

meer een plekje krijgen. Regelmatig staan er 

kinderen op de stoep of de jongens komen 

spelen, en komt er een vriendje eten of gaat 

mee naar voetbal.  We hopen dat ze iets 

proeven in ons gezin van Zijn vrede, liefde en 

warmte. We merken dat er door de buurt op 

ons wordt gelet, hoe we leven en met elkaar 

omgaan. Zo af en toe komen daar al mooie 

gesprekken uit voort!”

Adriaan & Janneke, Arabische Wereld

Impact op de kerk hier en in het  
buitenland

“Ik denk dat onze impact in het afgelopen  

jaar sterk heeft  gelegen op het vlak van com- 

municatie met het thuisfront. In alle  commotie 
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in het Midden-Oosten en Europa hebben we 

veel kunnen schrijven en vertellen. Daarin pro-

beren we bruggen te bouwen tussen christenen 

in Nederland en christenen in het Midden- 

Oosten, vooral om de  laatsten te bemoedigen 

en te ondersteunen. Te denken valt aan de steun 

voor christelijk onderwijs in het Midden-Oosten 

of de steun voor de  getroffen christelijke ge-

meenschappen van Kessab, Homs en Aleppo.”

Wilbert & Rima, Libanon

“In onze thuisgemeente hebben we afgelopen 

jaar mogen zien dat de betrokkenheid bij zen-

ding over de grens flink is gegroeid, maar ook 

dat God het geduld dat wij moesten hebben 

heeft gebruikt om anderen te bemoedigen.”

Arno & Ina, Nepal

“Ik was direct verantwoordelijk voor vier  

kerkelijke gemeenschappen, met samen on-

geveer 1.250 leden. Het afgelopen jaar groeide 

deze gemeenschap met ongeveer 300 mensen. 

Dit jaar hebben we ongeveer 50 mensen ge-

doopt (van baby’s tot volwassenen) en ongeveer 

evenveel deden belijdenis. Verder geef  ik 

leiding aan een groepje collega-priesters.  Een 

van hen heb ik ‘opgeleid’ om priester te worden 

door hem in mijn kerk te trainen. Al deze colle-

ga’s hebben begeleiding nodig in het leiden van 

diensten, het maken van een begroting, etc.”

Fred, Arabische Wereld

“In het afgelopen jaar hebben wij een aantal 

jonge Indiase paren mogen helpen in hun 

huwelijksrelatie. Zij willen dat wij betrokken 

blijven bij hun leven. Ook mochten we een 

echtpaar coachen dat leiding geeft aan een 

hulporganisatie. Zij schrijven: “We want to 

continue to receive your input and guidance 

and we want you both to mentor us even  

if you are going to be back home.”

Rik & Cina, Zuid-Azië
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Ilonka en Annemieke blikken terug op hun On Track uitzending

“Negen maanden in Cambodja heeft  

ons enorm verrijkt!”

Het was een van haar laatste werkklussen 
in Cambodja. Samen met een alleenstaande 
moeder van drie kinderen verfde Ilonka haar 
nieuwe beautysalon. Voor deze vrouw de start 
van een nieuw leven. Maar voor Ilonka een 
symbolische afsluiting van haar On Track-tijd 
in Phnom Penh.

“Voortaan kan deze moeder op een waardige 

manier haar geld verdienen. Tot voor kort was 

ze bij gebrek aan beter gedwongen om haar 

geld in de prostitutie te verdienen. Dat vond  

ze vreselijk. Voor deze vrouw is dit echt 

een bevrijding.” Samen met haar vriendin 

Annemieke blikt Ilonka terug op hun uit- 

zending naar Cambodja.

Als er iets is waar Ilonka in de afgelopen 

maanden van onder de indruk is geraakt  

dan is het wel “de zondigheid van de wereld”, 

zegt ze. Toen ze vorig jaar afstudeerde als 

student sociaal pedagogische hulpverlening, 

had ze daar nog nauwelijks weet van. Via het 

On Track programma van Interserve werk-

te ze negen maanden onder prostituees en 

ontdekte een andere wereld. “Ik werkte voor 

de organisatie Precious Women, die zich het 

lot aantrekt van de duizenden vrouwen die in 

de grote stad in de prostitutie verzeild raken 

en seksueel en economisch worden uitgebuit. 

Precious Women probeert deze vrouwen 

perspectief te geven op een ander leven door 

het aanbieden van onderwijs en cursussen. 

Ook is er een opvangcentrum waar ze worden 

begeleid. Daar kunnen ze twee keer per week 

een Bijbelstudie volgen. We willen ze nieuwe 

hoop geven door hen te wijzen op de liefde 

van Jezus.”

Nieuwe hoop
“Als je hier in Phnom Penh over straat loopt  

zie je overal biertentjes en karaokebars. De 

vrouwen die daar werken zijn allemaal van 

mijn eigen leeftijd, tussen de 16 en 23 jaar. 

Daarom kon ik me goed met hen identificeren. 

Als je al die mannen ziet… Ze komen daar 

gewoon om een vrouw te gebruiken.”

Ilonka bezocht de biertenten en karaokebars 

ook regelmatig, maar dan met een heel an-

dere doelstelling. “We gingen regelmatig met 

ons team op pad om in contact te komen met 

die meiden, hun vertrouwen te winnen.” Dat 

mensen echt kunnen veranderen heeft Ilonka 

zelf ervaren. “Ik ben in contact gekomen met 

een serveerster in zo’n biertent. We hebben 

langzaam haar vertrouwen weten te winnen. 

Door onze gesprekken heeft ze besloten dat  

ze echt wilde breken met haar oude leven.  

Nu woont ze in ons opvangcentrum. Voor  

het eerst van haar leven leert ze lezen en  

schrijven. Voorzichtig maakt ze contact met 

andere mensen, leert ze weer te vertrouwen. 

Dat is gewoon heel mooi om te zien.”

Talenten
Die negen maanden On Track naar Cambodja 

zijn het voor Ilonka dubbel en dwars waard  

geweest. “Ik was pas 22 toen ik vorig jaar mijn 

diploma haalde. Ik had helemaal nog niet de 

drive om me in Nederland te settelen. Dat 

gold ook voor haar vriendin en studiegenoot 

Annemieke, die een studie verpleegkunde 

afrondde. Samen besloten ze zich te oriënteren 

op een tussenjaar in het buitenland. Annemieke: 

“Ik had een baantje in een verpleeghuis. Daar 

had ik ook kunnen blijven en een contract  

kunnen krijgen. Maar het avontuur lokte.  

Tijdens ons laatste studiejaar hebben we ons 

samen georiënteerd op allerlei organisaties.  

We hebben gebeden of God deuren voor ons 

wilde openen. Interserve sprong er echt uit voor 

ons. Dat het niet alleen om evangeliseren gaat. 

Maar gewoon met je talenten aan het werk 

gaan en je leven delen met andere mensen. Die 

holistische visie sprak ons echt aan. We vonden 

het een ontspannen benadering in vergelijking 

met sommige andere organisaties. Jezus heeft 

niet alleen de ziel van mensen op het oog,  

maar is ook bewogen met hun dagelijks leven!”

Leven om te overleven
Toen er na de oriëntatie voor hen beiden een 

plek bleek te zijn in Cambodja werd het toch wel 

even spannend. “Ik weet nog dat Ilonka riep: 

Het is daar wel 40 graden hoor!” Annemieke 

lacht: “Kort voor ons vertrek kregen we ook 

nog allebei verkering! Maar we hadden kort 

van tevoren tegen elkaar gezegd: We gaan het 

gewoon doen, wat er ook gebeurt!” Daarom 

verruilden Annemieke en Ilonka begin dit jaar 

hun studentenkamer voor een gezamenlijke 

etage in hartje Phnom Penh. Annemieke heeft 

zich het  afgelopen jaar ingezet in het medische 

team van de organisatie One-2-One. Deze 

christelijke hulpverleningsorganisatie zet zich 

in voor de armste en kwetsbaarste mensen. De 

mobiele kliniek waar Annemieke werkte bevond 

zich middenin de sloppenwijk. “Ik voelde me er 

meteen op mijn plek, hoewel ik het best over-

weldigend vond. Onvoorstelbaar al die troep. 

Mensen leven gewoon op straat waar veel drugs 

en alcohol worden gebruikt. Er is economisch 

gezien helemaal geen toekomst. Men is alleen 

maar bezig om te overleven. Dat is zo triest. Als 

er geen hoop is wordt het leven echt uitzichtloos. 

Hier besefte ik voor het eerst dat hoop werkelijk 

doet leven. Tegelijk kun je maar zo weinig doen 

om deze mensen te helpen. Daarom heb ik me 

vooral gericht op het geven van persoonlijke 

aandacht. Ik merkte dat het veel voor hen be- 

tekent wanneer er iemand is die om je geeft.”

Kansen
In oktober hebben ze hun koffers gepakt en 

zijn teruggekeerd naar Nederland om een baan 

te zoeken. Spijt van dit jaar hebben ze absoluut 

niet. Geen van beiden hadden ze het willen 

missen. “We hebben erg veel geleerd. Al is het 

moeilijk om dat in woorden uit te drukken, 

omdat alles hier zo anders is. Ik denk dat we 

allebei een hele levenservaring rijker zijn.”
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ACTIVA  31-12-2015  31-12-2014

 €  €  €  €

1. Materiële vaste activa 40.770  42.071  

2. Financiële vaste activa 0  2.500  

  40.770  44.571   

     

Voorraden 0  0  

       

 

3. Vorderingen en overlopende activa 167.015  175.022  

4. Effecten 104.606  100.734  

5. Liquide middelen 1.047.712  1.149.215  

  1.319.333  1.424.971

      

  1.360.103  1.469.542

PASSIVA  31-12-2015  31-12-2014

   €    €

6. Reserves en fondsen      

Reserves      

Continuïteitsreserve  111.767  77.101   

Overige reserves     

 

Fondsen    

Bestemmingsfondsen  1.018.408  1.123.820

  1.130.175  1.200.921

7. Voorzieningen     

Wederinpassingsvoorziening  134.074  144.983

8. Kortlopende schulden  95.854  123.638

    

  1.360.103  1.469.542

Volledige jaarrekening
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Balans per 31 december 2015

  Werkelijk Begroot Werkelijk  

  2015 2015 2014

  € € €

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving  1.559.281 1.400.053 1.373.265

Baten uit acties van derden  95.900 75.000 221.690

Baten uit beleggingen  17.759 20.000 27.936

Overige baten  10.292 5.000 5.356

Som der baten  1.683.232 1.500.053 1.628.247

LASTEN

   

Besteed aan doelstellingen

Voorlichting en bewustwording  79.448 87.018 89.535

Lange termijn uitzendingen  1.196.849 1.090.460 1.189.667

Korte termijn uitzendingen  74.232 64.030 69.947

Projectondersteuning buitenland  212.739 53.894 71.638

  1.563.268 1.295.402 1.420.787

Werving Baten

Kosten eigen fondsenwerving  128.548 136.954 139.205

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie  62.160 67.795 78.327

Som der lasten  1.753.976 1.500.150 1.638.319

RESULTAAT  -70.746 -97 -10.072
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Staat van baten en lasten over 2015
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Resultaatbestemming

Het resultaat is als volgt verwerkt:

  Werkelijk Begroot Werkelijk  

  2015 2015 2014

  € € €

Toevoeging c.q. onttrekking aan:

Continuïteitsreserve  34.666 -97 -43.066

Afgesloten Partnerfondsen  -5.840  16.686

Afgesloten On Track fondsen  -520  2.476

Opleidingsfonds Partners  -7.316  -365

Lange termijnuitzendingen  16.390  -101.603

Korte termijnuitzendingen  -12.649  -1.855

Projectondersteuning buitenland  -95.477  117.655

  -70.746 -97 -10.073
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  2015  2014

 € € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat  -70.746  -10.073

 

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 12.343  13.752

Mutatie voorzieningen -10.909  -16.222

  1.434  -2.470

Veranderingen in werkkapitaal

Vorderingen 8.007  -7.381

Kortlopende schulden -27.784  3.484

  -19.778  -3.897

Kasstroom uit bedrijfsoperaties  -89.090  -16.440

Kasstroom uit operationele activiteiten

Investeringen in MVA -11.042  -15.371

Investeringen in financiële vaste activa 2.500  0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -8.542  -15.371

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Koersresultaat beleggingen en verkoop -3.872  139.596

Kasstroom uit financieringsactiviteiten  -3.872  139.596

Netto kasstroom in 2015  -101.504  107.785

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per 1 januari  1.149.215  1.041.430

Mutatie boekjaar  -101.503  107.785

Stand per 31 december  1.047.712  1.149.215

Kasstroomoverzicht 2015
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Grondslagen van de financiële verslaggeving

Algemene grondslagen voor de opstelling van 
de jaarrekening

De jaarrekening is opgemaakt conform  

Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen, 

zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de  

Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld 

op basis van historische kosten. Activa en 

passiva worden gewaardeerd tegen nominale 

waarde, tenzij anders vermeld.

Vergelijkende cijfers
Teneinde een goede vergelijking mogelijk te  

maken met de cijfers van dit boekjaar zijn,  

waar nodig, de vergelijkende cijfers opnieuw 

gerubriceerd.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd 

tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op 

basis van de geschatte economische levensduur 

bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen be-

dragen een vast percentage van de verkrijgings- 

prijs. Bij de berekening wordt uitgegaan van 

onderstaande percentages:

Bedrijfsmiddelen
Automatisering  16,67 % - 33,34% 

Website  20 %

Overige   20 %

Op investeringen in het boekjaar wordt naar 

tijdsgelang afgeschreven. Geheel afgeschreven 

materiële vaste activa zijn niet in het overzicht 

materiële vaste activa opgenomen.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen 

nominale waarde, voor zover nodig rekening 

houdend met mogelijke oninbaarheid.

Effecten
Effecten worden gewaardeerd tegen actuele 

waarde per balansdatum, waarbij zowel  

ongerealiseerde als gerealiseerde waarde- 

veranderingen direct in de staat van baten  

en lasten worden verwerkt.

Continuïteitsreserve
Doel van de continuïteitsreserve is het waar- 

borgen van de continuïteit van de bedrijfs- 

voering. In 2015 heeft het bestuur besloten dat 

de omvang van de continuïteitsreserve mini-

maal 125.000 euro dient te zijn. Het streefdoel is 

echter 250.000 euro. Dit is bepaald op basis van 

een risicoanalyse. De continuïteitsreserve wordt 

gevoed door het saldo van de kantoorexploitatie, 

de saldi van de afgesloten Partnerfondsen na 3 

jaar en de niet-actieve On Track fondsen.

Bestemmingsfondsen
Stichting Interserve Nederland ontvangt naast 

algemene giften ook bestemde giften. De aan 

het eind van het jaar nog niet bestede bestemde 

giften zijn opgenomen in een bestemmings-

fonds. De bestemmingsfondsen zijn onder-

scheiden naar de te onderkennen doelstellingen. 

De stichting heeft de volgende doelstellingen 

gedefinieerd:

A. Lange termijn uitzendingen
Interserve zendt Partners voor langere termijn 

uit naar het buitenland om daar, zo mogelijk 

in samenwerking met de lokale kerk, in hun 

beroep dienstbaar te zijn en te getuigen van 

de  hoop die in hen is. Deze Partners worden 

ondersteund vanuit de eigen gemeente c.q. 

achterban.

Het fonds wordt gemuteerd op basis van 

werkelijke kosten en inkomsten. De werkelijke 

kosten in het boekjaar betreffen het in het 
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boekjaar aan de Partner betaalde bedrag in 

het kader van de uitzending.

Bij het vernieuwen van de uitzendovereen-

komst wordt gekeken wat het saldo van het 

Partnerfonds is. Wanneer dit hoger is dan 

150% van het jaarbudget voor Partners die 

voor het jaar 2015 zijn uitgezonden of  100% 

van het jaarbudget voor Partners die na het 

jaar 2014  zijn uitgezonden wordt het meer-

dere in een Solidariteitsreserve geboekt.  

Het bestuur beslist jaarlijks wat er uit de 

Solidariteitsreserve besteed wordt.

In het boekjaar 2015 zijn er geen mutaties 

gedaan ten gunste van de Solidariteitsreserve.

B. Korte termijn uitzendingen
In het kader van het On Track programma 

zendt Interserve mensen uit voor een periode 

van 1 tot 24 maanden. Via haar internationale 

netwerk kan Interserve mensen plaatsen die 

gedurende korte tijd hun beroep in het kader 

van kerk en zending willen uitoefenen.

C. Afgesloten Partnerfondsen
Nadat Partners zich na een uitzending weer 

definitief in Nederland vestigen blijft het 

fonds nog drie jaar beschikbaar voor een 

eventuele nieuwe uitzending. Daarna  

wordt het fonds opgeheven. Een eventueel 

nadelig fondssaldo wordt bij terugkeer  

direct als verlies genomen.

D. Afgesloten On Track fondsen
Nadat On Trackers weer terug zijn in  

Nederland blijft het fonds beschikbaar  

voor een eventuele nieuwe uitzending.

E. Opleiding Partners 
Het fonds wordt jaarlijks gedoteerd vanuit  

het fonds Lange termijn uitzendingen. Het 

opgebouwde bedrag is bestemd voor de  

(bij)scholing en training van de Partners.  

Het fonds dient ertoe periodieke scholing  

en training van Partners mogelijk te maken. 

Bij geen gebruikmaking van het opgebouwde 

tegoed komt dit te vervallen aan het eigen 

(Partner)fonds.

F. Projectondersteuning buitenland
Interserve ondersteunt projecten en (buiten-

landse) personen die nauw verbonden zijn 

met de doelstelling van Interserve. Deze 

ondersteuning is vooral van financiële aard.

Voorzieningen
De wederinpassingsvoorziening wordt  

jaarlijks gedoteerd vanuit het fonds Lange  

termijn uitzendingen. Het opgebouwde bedrag  

is bedoeld om Partner(s) bij definitieve terug- 

keer een bijdrage te geven in de vestigings- 

kosten. De jaarlijkse wederinpassingspremie  

is afhankelijk van de gezinssamenstelling.

Overige activa en passiva
Alle overige posten in de balans worden  

gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling
De baten en bestedingen worden bepaald  

met inachtneming van de hiervoor reeds  

vermelde grondslagen van waardering en 

toegerekend aan het verslagjaar waarop  

zij betrekking hebben.

Baten
Als baten uit eigen fondsenwerving worden  

de in het verslagjaar ontvangen giften en con-

tributies opgenomen. Baten uit nalatenschappen 

worden opgenomen in het boekjaar waarin de 

omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens  

de indirecte methode.
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Toelichting op de balans per 31 december 2015

ACTIVA

1. Materiële vaste activa Automatisering Website Overige Totaal

 €  €  €  €

Aanschafwaarde per 1 januari 2015 44.051  2.178 12.426 58.655

Gecumuleerde afschrijvingen 1 januari 2015 -14.320 -327 -1.937 -16.584

Boekwaarde per 1 januari 2015 29.731 1.851 10.489 42.071

Investeringen 11.042  0 0 11.042

Afschrijvingen -9.423  -435 -2.485 -12.343

Afschrijving desinvesteringen 0 0 0 0

Mutaties boekjaar 1.619 -435 -2.485 -1.301

Aanschafwaarde per 31 december 2015 55.093 2.178 12.426 69.697

Gecumuleerde afschrijvingen -23.743 -762  -4.422 -28.927

Boekwaarde per 31 december 2015 31.350 1.416 8.004 40.770

Investeringen zijn besteed aan nieuwe computers, een nieuwe versie van het boekhoudpakket, uitbreiding van  

het CRM-pakket met een speciale portal voor TC’s en voor beveiliging van de server.

2. Financiële vaste activa   2015 2014

   €  €

Stand per 1 januari   2.500 2.500

Af: Aflossingen   -2.500 0

Boekwaarde per 31 december   0 2.500

Het betrof een lening als werkkapitaal aan de Stichting Huur Interserve & 3xM voor het pand Nijverheidsweg-Noord 133. 

Vanwege de verhuizing naar Driebergen is de stichting opgeheven.

3. Vorderingen en overlopende activa   2015 2014

   €  €

Vooruitbetaalde kosten Partners   117.310 103.479

Rekening courant Interserve Internationaal   7.112 27.663

Nog te ontvangen rente   7.824 11.356

Borgsom Huurstichting Nijverheidsweg-Noord 133   0 3.334

EO-Metterdaad projecten   13.390 12.890

Overige vorderingen   21.379 16.300

   167.015 175.021

4. Effecten   2015 2014

   €  €

Rabobank certificaten   104.606 100.734

   104.606 100.734

   2015 2014

    €  € 

Overzicht mutaties effecten

Stand per 1 januari   100.734 240.330

Verkoop rentegarant certificaten ING Bank   0 -150.000

Koersresultaat   3.872 10.404

Balanswaarde effecten per 31 december   104.606 100.734

5. Liquide middelen   2015 2014

   €  €

Kas   422 1.131

Lopende betaalrekening   24.995 66.298

Overige bankrekeningen   1.005.205 1.067.726

Banksaldi TC’s   17.090 14.060

   1.047.712 1.149.215

De gelden zijn grotendeels ondergebracht in spaarrekeningen. Dit is conform het beleggingsbeleid om risico- 

volle beleggingen te voorkomen.

De gemiddelde renteopbrengst van de gelden was ca 0,8 %.
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PASSIVA

6. Reserves en fondsen   2015 2014

   €  €

Continuïteitsreserve

Saldo per 1 januari   77.101 120.167

Bij: Resultaatbestemming   34.666 -43.066

   111.767 77.101

 Saldo per    Saldo per 31

 1 januari   Toevoeging/ december 

	 2015	 Baten	 Bestedingen	 ontrekking	 2015
Fondsen € € € € €

A. Bestemmingsfonds

 Lange termijn uitzendingen 802.618 1.242.694 1.190.147 -36.157 1) 819.008

B. Bestemmingsfonds 

 Korte termijn uitzendingen 14.483 32.446 45.515 420 2) 1.834

C. Bestemmingsfonds 

 Afgesloten Partnerfondsen 110.815 0 0 -5.840 3) 104.975

D. Bestemmingsfonds 

 Afgesloten On Track fondsen 3.662 0 0 -520 4) 3.142

E. Bestemmingsfonds 

 Opleiding Partners 52.715 0 0 -7.316 5) 45.399

F. Bestemmingsfonds 

 Projectondersteuning buitenland 139.527 122.578 218.055 0 44.050

  1.123.820 1.397.718 1.453.717 -49.413 6) 1.018.408

1) Dit bedrag bestaat uit een overboeking van € 41.472 naar het bestemmingsfonds  Afgesloten  Partnerfondsen, een overboeking van € 2.000 naar de 

continuïteitsreserve  als bijdrage van een thuisfrontcommissies aan het tekort over 2015,  en een overboeking van € 7.315 vanuit het  bestemmingsfonds 

Opleiding Partners.

2) Dit bedrag is overgeboekt vanuit het bestemmingsfonds Afgesloten  On Track fondsen.

3) Dit bedrag bestaat uit een ontttrekking van € 47.312 naar de continuïteitsreserve en een toevoeging van € 41.472 vanuit het bestemmingsfonds Lange 

termijn uitzendingen.

4) Dit bedrag bestaat uit € 420 overgeboekt naar het bestemmingsfonds Korte termijn uitzendingen en € 100 overgeboekt naar de continuïteitsreserve.

5) Dit bedrag is het saldo van toevoegingen in het opleidingsfonds (€  13.938) minus opleidingskosten (€ 12.484) en minus afgesloten opleidingsfondsen 

(€ 8.769) vanwege teruggekeerde Partners. Het saldo van € 7.316 is overgeboekt naar het bestemmingsfonds Lange termijn uitzendingen.

6) Het saldo is toegevoegd aan de continuïteitsreserve en bestaat uit € 2.000, € 47.312 en € 100. Zie bij noot 1, 3 en 4.

7. Voorzieningen   2015 2014

   €  €

Wederinpassingsvoorziening

Saldo per 1 januari   144.983 161.205

Bij: Dotatie   22.170 23.870

Af: Uitkering   33.079 40.092

Saldo per 31 december   134.074 144.983

8. Kortlopende schulden

   2015 2014

   €  €

Crediteuren   52.787 71.034

Opgebouwde vakantie- en overuren personeel   18.264 16.489

Schulden inzake belastingen   16.436 18.134

Overige kortlopende schulden   8.367 17.981

Saldo per 31 december   95.854 123.638

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Stichting Interserve Nederland heeft een jaarlijkse verplichting van € 19.000 aan Stichting Urco voor de huur van het  

kantoor in Driebergen-Rijsenburg. Het huidige contract loopt tot en met 31 december 2018. 

Er zijn uitzendcontracten met de Partners afgesloten, waarvan de verplichtingen voorwaardelijk zijn, namelijk bij het  

voldoen aan de afspraken door de thuisfrontcommissies (waaronder begrepen dat er voldoende inkomsten zijn). In de  

jaarrekening worden geen verplichtingen opgenomen, maar worden de werkelijke kosten verantwoord voor het in het 

boekjaar betaalde bedrag.
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015

  Werkelijk Begroot Werkelijk  

Kengetallen  2015 2015 2014

Bestedingsratio t.o.v. baten  93% 86% 87%

Bestedingsratio t.o.v. lasten  89% 86% 87%

Totale bestedingen eigen fondsenwerving als % van

de totale baten uit eigen fondsenwerving.  8% 10% 10%

De kosten van fondsenwerving blijven ruimschoots onder de CBF-norm van 25%.

BATEN

Baten uit eigen fondswerving  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2015 2015 2014

  €  € €

Giten,	donaies	en	schenkingen	algemeen	 	 257.442	 287.500	 266.568
Giten,	donaies	en	schenkingen	 
Lange	termijn	uitzendingen	 	 1.151.794	 1.032.053	 1.009.496
Giten,	donaies	en	schenkingen	 
Korte	termijn	uitzendingen	 	 32.446	 35.000	 41.844
Giten,	donaies	en	schenkingen 

Projectondersteuning	buitenland	 	 117.578	 45.000	 54.932	
Verkoop	goederen	(brutowinst)	 	 21	 500	 425
	 	 1.559.281	 1.400.053	 1.373.265

Verkoop	goederen	betret	leveringen	en	verkoop	van	boeken.
De	algemene	giten	zijn	ten	opzichte	van	2014	met	ongeveer	3,5%	gedaald.	Ten	opzichte	van	 
de	begroing	vielen	de	vaste	giten	tegen.
De	giten	voor	projecten	zijn	fors	toegenomen	vanwege	de	noodhulpmailing	voor	Nepal	na	de	 
aardbeving.	Dit	verklaart	deels	de	afname	van	algemene	giten.

Baten uit acties van derden  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2015 2015 2014

  €  € €

Projectbijdrage	EO	Meterdaad	*	 	 5.000	 0	 128.918
Bijdragen	GZB	aan	Lange	termijn	uitzendingen	 	 45.900	 40.000	 57.772
Bijdragen	Kerk	in	Acie	aan	Lange	termijn	uitzendingen	 45.000	 35.000	 35.000
	 	 95.900	 75.000	 221.690

*)	Het	betret	een	project	voor	herbouw	van	een	kerk	in	Syrië	dat	bij	het	opmaken	van	de	begroing	 
nog	niet	voorzien	was.

Baten uit beleggingen  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2015 2015 2014

  €  € €

Dividend,	rente	 	 13.887	 20.000	 17.532
Ongerealiseerde	koersverschillen	 	 3.872	 0	 10.404
	 	 17.759	 20.000	 27.936

Overige baten  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2015 2015 2014

  €  € €

Diverse	opbrengsten	 	 5.974	 1.000	 0
Baten	cursussen	 	 4.318	 4.000	 5.356
	 	 10.292	 5.000	 5.356

In	2014	waren	de	administraiekosten	voor	ondersteuning	projecten	vermeld	bij	diverse	opbrengsten.	 
In	2015	worden	deze	administraiekosten	niet	meer	bij	diverse	opbrengsten	vermeld	en	ook	niet	meer	 
bij	ondersteuning	projecten.	Deze	opbrengst	is	voor	het	jaar	2014	aangepast.
Diverse	opbrengsten	zijn	hoger	vanwege	vergoeding	van	de	monitoringskosten.

LASTEN

Bestedingen aan de doelstelling  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2015 2015 2014

  €  € €

Voorliching	en	bewustwording	 	 79.448	 87.018	 89.535
Lange	termijn	uitzendingen	 	 1.196.849	 1.090.460	 1.189.667
Korte	termijn	uitzendingen	 	 74.232	 64.030	 69.947
Projectondersteuning	buitenland	 	 212.739	 53.894	 71.638
	 	 1.563.268	 1.295.402	 1.420.787
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Voorlichting en bewustwording  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2015 2015 2014

  €  € €

Periodiek	Dienen	 	 18.305	 21.000	 20.261
Publiciteitskosten	 	 5.019	 4.000	 10.317
Kosten	advertenies	 	 1.645	 3.500	 4.871
Kosten	gebedsbrief	 	 2.226	 2.000	 2.488
Kosten	evenementen	en	presentaies	 	 3.279	 6.200	 3.147
Kosten	website	 	 1.455	 2.000	 641
Totaal	 	 31.929	 38.700	 41.725
Uitvoeringskosten	 	 47.519	 48.318	 47.810
Totaal	besteed	aan	Voorliching	en	bewustwording	 	 79.448	 87.018	 89.535

Zie	Toeliching	op	de	uitvoeringskosten	over	2015	op	pagina	38.

Lange termijn uitzendingen  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2015 2015 2014

  €  € €

Persoonlijke	uitkeringen	 	 433.239	 410.000	 419.652
Verzekeringen	 	 210.220	 200.000	 261.655
Reis-	en	vervoerskosten	 	 68.472	 70.000	 71.283
Huishuur	 	 78.846	 70.000	 72.767
Onderwijskosten	kinderen	 	 75.890	 45.000	 33.375
Studiekosten	en	membercare	 	 16.507	 35.000	 41.133
Taalstudie	 	 1.930	 3.000	 3.928
Wederinpassingsvoorziening	 	 22.170	 22.000	 23.870
Begeleiding	gastlandorganisaies	 	 25.799	 30.000	 37.618
Publiciteitskosten	TC’s	 	 19.957	 12.000	 12.774
Kosten	Interserve	Internaionaal	 	 31.851	 30.000	 28.914
Diverse	kosten	 	 61.905	 15.000	 30.513
Totaal	 	 1.046.786	 942.000	 1.037.482
Uitvoeringskosten	 	 150.063	 148.460	 152.185
Totaal	besteed	aan	Lange	termijn	uitzendingen	 	 1.196.849	 1.090.460	 1.189.667

Zie	Toeliching	op	de	uitvoeringskosten	over	2015	op	pagina	38.	Het	saldo	van	de	uitvoeringskosten	 
volgens	de	verdeelstaat	en	de	in	rekening	gebrachte	begeleidingskosten	komen	ten	laste	van	de	 
kantoorexploitaie.
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Korte termijn uitzendingen  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2015 2015 2014

  €  € €

Kosten	voor	levensonderhoud	 	 4.668	 4.000	 11.122
Reis-	en	transportkosten	 	 8.730	 8.000	 6.125
Kosten	verzekeringen	 	 2.774	 2.500	 7.833
Overige	kosten	 	 29.343	 20.500	 15.759
Totaal	 	 45.515	 35.000	 40.839
Uitvoeringskosten	 	 28.717	 29.030	 29.108
Totaal	besteed	aan	Korte	termijn	uitzendingen	 	 74.232	 64.030	 69.947

Zie	Toeliching	op	de	uitvoeringskosten	over	2015	op	pagina	38.	Uitvoeringskosten	gemaakt	ten	 
behoeve	van	de	korte	termijn	uitzendingen	komen	ten	laste	van	de	kantoorexploitaie.

Projectondersteuning buitenland  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2015 2015 2014

  €  € €

Ondersteuning	projecten	 	 203.196	 45.000	 63.906
Uitvoeringskosten	 	 9.543	 8.894	 7.732
Totaal	besteed	aan	Projectondersteuning	buitenland	 	 212.739	 53.894	 71.638

De	administraiekosten	à	€	2.290	waren	in	het	jaar	2014	opgeteld	bij	ondersteuning	projecten.	In	2015	 
zijn	de	administraiekosten	à	€	14.861	niet	opgeteld	bij	ondersteuning	projecten.	Deze	kosten	zijn	voor	 
het	jaar	2014	aangepast.
Zie	Toeliching	op	de	uitvoeringskosten	over	2015	op	pagina	38.	Voor	projecten	wordt	een	percentage	 
van	5%	in	rekening	gebracht	voor	de	kantoorexploitaie.

Kosten	eigen	fondsenwerving	 	 Werkelijk Begroot Werkelijk

  2015 2015 2014

  €  € €

Periodiek	Dienen	 	 6.101	 7.000	 6.754
Direct	mail	 	 9.898	 8.000	 10541
Telemarkeing	 	 3.500	 5.000	 41604
Overige	kosten	fondsenwerving	 	 22.302	 27.300	 3291
Totaal	 	 41.801	 47.300	 62.190
Uitvoeringskosten	 	 86.747	 89.654	 77.015
Totaal	besteed	aan	Kosten	eigen	fondsenwerving	 	 128.548	 136.954	 139.205

Zie	Toeliching	op	de	uitvoeringskosten	over	2015	op	pagina	38.
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Kosten beheer en administratie  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2015 2015 2014

  €  € €

Uitvoeringskosten	 	 62.160	 67.795	 78.327
	 	 62.160	 67.795	 78.327

Zie	Toeliching	op	de	uitvoeringskosten	over	2015	op	pagina	38.

Bezoldigingen en financiële relaties bestuurders

Aan	bestuurders	zijn	geen	bezoldigingen	met	inbegrip	van	pensioenlasten	toegekend.	Tevens	zijn	 
geen	leningen,	voorschoten	en	garanies	verstrekt	aan	bestuurders.

De	verdeling	van	lasten	naar	bestemming	is	als	volgt	gespeciiceerd:

 Doelstelling

Bestemming	 	 Voorliching	 	 	 Project-
	 	 en	bewust-	 Lange	termijn	 Korte	termijn	 ondersteuning
Lasten	 	 wording	 uitzendingen	 uitzendingen	 buitenland

Besteed aan doelstellingen

Kosten	uitzendingen	 	 0	 1.026.829	 45.515	 203.196
Publiciteit	en	communicaie	 	 31.929	 19.957	 0	 0
Totaal	eigen	bestedingen	 	 31.929	 1.046.786	 45.515	 203.196

Uitvoeringskosten

Personeelskosten	 	 35.438	 121.008	 21.773	 8.097	
Afschrijvingskosten	 	 2.108	 3.546	 1.327	 187
Huisvesingskosten	 	 4.464	 6.697	 2.232	 0
Kantoor-	en	algemene	kosten	 	 5.509	 18.812	 3.385	 1.259
Totaal	uitvoeringskosten	 	 47.519	 150.063	 28.717	 9.543

Eindtotaal	 	 79.448	 1.196.849	 74.232	 212.739

Bij	de	verdeling	van	de	uitvoeringskosten	over	de	doelstellingen	hanteert	Interserve	de	volgende	uitgangspunten:
-	Personeels-	en	kantoorkosten:	naar	rato	van	de	bestede	ijd	van	de	kantoormedewerkers	aan	de	doelstelling.
-	Afschrijvings-	en	huisvesingskosten:	naar	rato	van	het	aantal	werkplekken	per	doelstelling.

Toelichting op de uitvoeringskosten over 2015
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 Werving baten Totaal

	 Fondsen-	 Beheer	en	 Werkelijk	 Begroot	 Werkelijk
	 werving	 administraie	 2015	 2015	 2014

	 0	 0	 1.275.540	 1.010.000	 1.131.743
	 41.801	 0	 93.687	 98.000	 116.689
	 41.801	 0	 1.369.227	 1.108.000	 1.248.432

	 70.320	 42.483	 299.119	 309.000	 310.983
	 2.147	 3.028	 12.343	 12.000	 13.751
	 3.348	 10.045	 26.786	 27.500	 27.943
	 10.932	 6.604	 46.501	 42.150	 39.520
	 86.747	 62.160	 384.749	 390.650	 392.177

	 128.548	 62.160	 1.753.976	 1.498.650	 1.640.609
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Personeelskosten  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2015 2015 2014

  €  € €

Salarissen	 	 185.557	 197.000	 185.921
Extern	personeel	 	 0	 0	 7.780
Vakaniegeld	en	vakaniedagen	 	 30.195	 29.000	 32.123
Premie	sociale	verzekeringen	 	 34.528	 34.200	 35.483
Pensioenpremie	 	 21.555	 22.800	 23.456
Reiskosten	woon-werkverkeer	 	 15.449	 17.500	 15.174
Cursuskosten	 	 2.334	 2.000	 2.728
Diverse	personeelskosten	 	 9.502	 6.500	 8.299
	 	 299.120	 309.000	 310.964

In	het	direcieverslag	wordt	het	aantal	te’s	vermeld.
De	bezoldiging	van	de	directeur	(0,9	te)	is	als	volgt:
Brutosalaris	 	 37.735
Vakaniegeld	 	 3.120
Eindejaarsuitkering	 	 3.132
Sociale	lasten	 	 7.081
Pensioenlasten	 	 4.617
	 	 55.685

Afschrijvingen  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2015 2015 2014

  €  € €

Bedrijfsmiddelen	 	 12.343	 12.000	 13.752
	 	 12.343	 12.000	 13.752

Zie	voor	de	afschrijvingen	de	toeliching	op	de	balans	per	31	december	2015	onder	Materiële	vaste	aciva.

Huisvestingskosten  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2015 2015 2014

  €  € €

Huur	en	servicekosten	 	 19.668	 20.000	 19.500
Diversen	 	 7.119	 7.500	 8.442
	 	 26.787	 27.500	 27.942
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Kantoor en algemene kosten  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2015 2015 2014

  €  € €

Administraie-	en	advieskosten	 	 11.026	 7.000	 7.442
Onderhoud	hard-	en	sotware	 	 10.319	 6.500	 8.300
Contribuies	en	abonnementen	 	 6.047	 6.000	 5.199
Dienstreizen	staf	 	 5.835	 5.000	 3.008
Portokosten	 	 2.037	 3.000	 2.566
Telefoonkosten	 	 2.087	 2.000	 2.122
Reprokosten	 	 1.938	 2.000	 1.580
Kantoorbenodigdheden	 	 490	 1.000	 958
Diversen	 	 6.722	 9.650	 8.346
	 	 46.501	 42.150	 39.521

Administraiekosten	betrefen	kosten	voor	accountantcontrole,	advies	en	loonadministraie.
Contribuies	zijn	betaald	aan	o.a.	NZR,	MissieNederland	en	de	Raad	voor	Financiële	Betrouwbaarheid.
Dienstreizen	staf	betret	zakelijke	reizen	in	zowel	binnen-	als	buitenland.
Onderhoud	hard-	en	sotware	betret	vooral	jaarabonnementen	van	in	gebruik	zijnde	sotwarepakketen.

Vastgesteld	door	het	bestuur	op	9	mei	2016	te	Driebergen.

René	Zwanepol
Henk	Dekker
Alja	de	With
Gera	den	Dikken
Wimco Ester

Arnold	van	Heusden
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Andrea’s hart klopt voor kinderen in India

“Ik geef iets kleins, maar God  

vermenigvuldigt het”

Als kind droomde Andrea er al van om ont- 
wikkelingswerk te gaan doen. In Afrika, dat 
wist ze zeker. Maar toen vroeg een vriendin  
of ze drie weken met haar mee wilde naar 
India . Schoorvoetend ging Andrea akkoord. 
“Vanaf het eerste moment was ik gegrepen 
door het land en door de kinderen. Maar God 
had nog 16 jaar nodig om mij voor te bereiden 
op een leven in India.” 

Andrea is opgeleid als bouwkundige, maar 

heeft ook een groot hart voor kinderen.  

“De kinderen die ik tijdens mijn reizen naar 

Afrika en India ontmoette lieten me niet los.  

Ik dacht voortdurend aan ze en bad iedere 

avond voor ze. Daarom adviseerde iemand  

mij in de avonduren de opleiding Sociaal  

Pedagogische Hulpverlening  te doen. Twee 

weken later zat ik weer in de schoolbanken.  

Ik geloof echt dat dit zo door God geleid is.”  

In 2013 werd Andrea door Interserve uitge- 

zonden naar India om te gaan werken voor  

de christelijke jeugdhulporganisatie Viva. 

Kindermishandeling
“Er is in India veel problematiek rond kinderen. 

Het ergste is wel het misbruik en de mishan-

deling, zowel geestelijk als lichamelijk. Mensen 

in India vinden het heel normaal om zo met 

kinderen en ook met vrouwen om te gaan. 

Iedereen doet het. Veel mensen schamen zich 

ervoor. Iedereen weet het, maar niemand praat 

erover. En omdat het zo normaal is, is het heel 

moeilijk aan te pakken.”

“Een ander probleem is het slechte onderwijs.  

Er zijn veel straatkinderen, vooral in sloppen-

wijken, voor wie nauwelijks gezorgd wordt. Zij 

worden vanwege hun afkomst regelmatig ge-

weigerd op scholen. Ook moeten veel meisjes 

zorgen voor de jongere kinderen in het gezin. 

Officieel is er leerplicht in India, maar niemand 

vecht ervoor om die regel ook na te leven.” 

Sterke stem
Andrea gaat met Viva de problemen te lijf door 

jeugdorganisaties en hulpverleners met elkaar 

te verbinden. “En dat is hard nodig”, vertelt 

Andrea. “Veel kinderwerkers in India zijn 

onopgeleide vrijwilligers. Wij proberen hen  

in contact te brengen met meer ervaren 

hulpverleners, , zodat ze van elkaar kunnen 

leren. Ook organiseren we trainingen voor 

organisaties in de kinderhulpverlening, zodat  

de kwaliteit van de zorg beter wordt. Door  

organisaties met elkaar te verbinden, wordt 

hun stem sterker. Want het is nodig dat we 

gehoord worden en dat mensen echt gaan 

opkomen voor de rechten van kinderen.” 

Positieve aandacht
Bij Viva werkt Andrea niet direct met  

kinderen, maar thuis heeft ze wel veel  

contact met hen. Ze woont in een kinderrijke 

buurt in Bangalore, een grote stad in Zuid- 

India. “Alle mensen in de buurt weten dat ik 

christen ben. Iedere avond komen de kinderen 

bij me langs, heel trouw. Ik geloof dat dat  

komt door Gods aanwezigheid in mijn huis.  

Ze ervaren rust en vrede als ze bij mij zijn. Ik 

ben vooral bezig om hen sociale vaardigheden 

aan te leren. En probeer hen te laten zien en 

met hen te delen hoe belangrijk mijn relatie 

met God voor me is.”

 

“Iedere twee weken ga ik een weekend naar 

het Boys Home, het tehuis waar Viva 16 jaar 

geleden begonnen is. Hier wonen 80 kinderen, 

weeskinderen, maar ook kinderen van wie de 

ouders gescheiden zijn of weggelopen. Er is 

maar een begeleider. Het huis draait dus puur 

op discipline. Deze kinderen krijgen nooit 

positieve aandacht of een aai over de bol en 

genieten ontzettend van mijn aanwezigheid.” 

Het kastenstelsel is in India officieel  

afgeschaft, maar in de praktijk is het nog  

springlevend, vertelt Andrea. “Het werkt door 

in de manier waarop mensen met elkaar 

omgaan. Eer en schaamte spelen een grote  

rol in de samenleving waardoor confrontatie 

vaak uit de weg wordt gegaan.. . In de cultuur 

staat de eigen familie voorop, binnen de  

familie hebben ze veel voor elkaar over, maar 

zaken buiten de familie zullen ze niet snel  

aanpakken. De samenleving is geen los zand, 

maar bestaat uit los grind.”

Cursus
Andrea heeft net een groot onderzoek af-

gerond naar de situatie van kinderen in India. 

Viva wil zich de komende jaren gaan richten  

op twee aspecten uit dat onderzoek: kwali- 

teitsonderwijs en kinderbescherming. “Kinder-

misbruik vindt plaats doordat mensen anders 

naar kinderen kijken. In kindertehuizen bieden 

ze bijvoorbeeld alleen eten en onderwijs. Dat 

een kind ook andere dingen nodig heeft, zoals 

emotionele zorg en aandacht, komt niet bij 

de hulpverleners op. Wij hebben daarom een 

cursus ontwikkeld voor stafleden van hulp- 

verleningsorganisaties, ‘Understanding  

Gods heart for children’(God heeft hart voor  

kinderen). Sommigen van deze stafleden 

werken in sloppenwijken. Via hen bereiken  

we ook de ouders.” 

Het doen van onderzoek viel niet mee voor  

de praktisch ingestelde Andrea. “Regelmatig 

heb ik gedacht: ik houd ermee op. Maar nu zie 

ik hoe God ook dit heeft geleid. Het was nodig 

dat ik van een afstand naar deze samenleving 

zou kijken. Eerlijk gezegd werd ik daar niet 

vrolijk van. Wat een uitzichtloze situatie, dacht  

ik dan! Wat kan ik daaraan bijdragen? Mijn 

werk is niet meer dan een druppel op een 

gloeiende plaat. Maar dan is God er altijd weer. 

Hij spreekt tot mij door de kinderen en geeft 

mij zoveel vreugde als ik met hen optrek. Het 

Bijbelverhaal van de wonderbare spijziging 

bemoedigt mij steeds weer op die moeilijke 

momenten. Ik geef iets kleins, maar God  

vermenigvuldigt het. Daar vertrouw ik op.”
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1. Over Interserve

Interserve Internationaal
Interserve Nederland maakt deel uit van  

de internationale zendingsorganisatie  

Interserve Internationaal die christen- 

professionals uitzendt naar Azië en de  

Arabische wereld. In woord en werk getuigen 

Interserve-Partners van hun geloof in Jezus 

Christus. De visie van Interserve Internatio-

naal is: “Lives and communities transformed 

through encounter with Jesus Christ.”

Het hoofdkantoor van Interserve Interna- 

tionaal is gevestigd in Kuala Lumpur, Maleisië. 

De verschillende Interserve-kantoren vormen 

tezamen Interserve Internationaal en werken 

in een federatief verband met maximale  

zelfstandigheid voor elk van de entiteiten.  

De samenwerking is op schrift gesteld in  

een ‘Joint Ministry Agreement’. Zie voor  

meer informatie www.interserve.org.

Nederlandse missie
Aansluitend bij de internationale visie heeft 

Interserve Nederland haar missie als volgt 

geformuleerd: “Kerken en christenen in  

Nederland mobiliseren om Jezus Christus  

bekend te maken aan kansarmen in Azië  

en de Arabische wereld.”

In de statuten zijn de doelstelling en grondslag 

van Stichting Interserve Nederland als volgt 

beschreven:

“De Stichting heeft tot doel de bevordering, in 

woord en daad, van de verkondiging van het 

Evangelie. De Stichting heeft tot grondslag het 

geloof in God, zoals Hij Zichzelf openbaart in 

de Bijbel als het onfeilbaar woord van Hem”.

Oprichting
De stichting is opgericht op 10 juni 1971 als 

Stichting Bijbelse en Medische Zendings-

gemeenschap (BMZG). Op 24 april 1991  

werd de naam gewijzigd in Stichting Interserve 

Nederland. De stichting is statutair gevestigd  

te Zeist. Het kantoor is gevestigd te  

Driebergen-Rijsenburg. 

Juridische structuur
Stichting Interserve Nederland is een stichting 

naar Nederlands recht. Ze maakt deel uit van 

Interserve Internationaal, dat haar hoofd- 

kantoor heeft in Kuala Lumpur in Maleisië, 

maar is juridisch geheel zelfstandig.

Instelling van algemeen nut
Stichting Interserve Nederland is een alge-

meen nut beogende instelling (ANBI), zoals 

bedoeld in artikel 32, eerste lid, onderdeel 3 

van de Successiewet 1958. Op 30 januari 2008 

is door de Belastingdienst aan Interserve de 

ANBI-status verleend. Hierdoor is een gift  

voor de gever aftrekbaar voor de inkomsten- 

belasting. Tevens zijn over ontvangen giften  

of nalatenschappen door de stichting geen 

schenking- of successierechten verschuldigd.

VPB en BTW
Gegeven haar activiteiten wordt de stichting in 
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beginsel niet als ondernemer aangemerkt voor 

de vennootschapsbelasting. Ook is de stichting 

niet btw-plichtig.

Raad voor financiële Betrouwbaarheid (RfB)
Interserve Nederland draagt het keurmerk van 

de Raad voor financiële Betrouwbaarheid. De 

RfB heeft als doel het verbeteren en bewaken 

van de kwaliteit van het financieel beleid van 

de aangesloten organisaties en het bevorderen 

van een verantwoorde wijze van fondsen- 

werving. Door het instellen van een onaf- 

hankelijk (financieel) onderzoek naar de 

besteding van de gelden van de aangesloten 

organisaties wordt de basis gelegd voor het 

verstrekken van een keurmerk van financiële 

betrouwbaarheid. Dit keurmerk geeft geld-

gevers een grote mate van zekerheid dat 

tenminste driekwart van hun gift ook daad- 

werkelijk wordt besteed aan het beoogde  

doel. Ook in 2015 werd aan Interserve  

Nederland het RfB-keurmerk verleend.

Lidmaatschappen en samenwerkings- 
verbanden 
Interserve Nederland werkt samen met de 

volgende organisaties:

• De Nederlandse Zendingsraad (NZR),  

het landelijk platform voor protestantse en 

oudkatholieke kerken en organisaties op  

het terrein van zending en evangelisatie. 

• MissieNederland, een werkgemeenschap 

van missionaire organisaties en plaatselijke 

gemeenten.

• Loving & Serving Muslims is een gezamen-

lijk initiatief van AWZ/Pioneers, CAMA, 

Evangelie & Moslims, Frontiers, Gave, Jeugd 

met een Opdracht, Navigators, NEM, OMF, 

Operatie Mobilisatie, People International, 

Trans World Radio, WEC, ZakBijbelBond en 

Interserve Nederland. Regelmatig worden 

activiteiten georganiseerd om christenen in 

Nederland te stimuleren om het evangelie  

te delen met moslims.

• De GZB was in 2015 betrokken bij drie  

uitzendingen.

• ICCO & Kerk in Actie was in 2015 betrokken 

bij vijf uitzendingen.

• Deputaten Buitenlandse Zending en  

Deputaten Diaconaat van de Christelijk  

Gereformeerde Kerken (CGK) is indirect 

betrokken bij enkele uitzendingen.

• De Verre Naasten (DVN) is het Instituut  

voor Zending, Hulpverlening en Training  

van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) 

in Nederland. In samenwerking met DVN is 

een echtpaar uitgezonden naar Noord-Afrika.
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2. Begroting 2016

Lasten €

Besteed aan doelstellingen

Voorlichting en bewustwording 77.942

Lange termijn uitzendingen 1.111.513

Korte termijn uitzendingen 63.992

Projectondersteuning buitenland 48.827

Totaal besteed aan doelstellingen 1.302.274

Baten €

Eigen fondsenwerving 1.474.935

Beleggingen 15.000

Overige baten 5.500

Totaal baten 1.495.435

Werving baten €

Kosten eigen fondsenwerving 125.374

Kosten beheer en administratie 67.751

Totaal lasten 1.495.399

Resultaat 36
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Regio Partners Funcie

Arabische wereld ‘Fred & Wilma’ Gemeenteopbouw,  member care

Marijke Onderwijsontwikkeling en training gehandicaptenzorg

‘Johan & Elise’ Projectmanagement, werving en plaatsingscoördinator

Alya Gezondheidszorg moeder en kind, teamleiderschap

‘Daniel & Moniek’ Mensenrechten

Mirjam Werving en plaatsingscoördinator

Wilbert & Rima Studentenpastoraat, theologisch onderwijs

Gunnel Gezondheidszorg moeder en kind

Centraal-Azië Martin Onderwijskundige / docent  & milieuonderwijs

Alida Leerkracht basisonderwijs

Freek & Dorothé Elektrotechniek, secretaresse

Han & Wendy IT, taalstudie

Gerdine Ergotherapie

Justin & Amber Onderwijs, fotograaf

Zuid-Azië Elien Taalstudie, sociaal-maatschappelijk werk

‘Rik & Cina’ Interculturele trainingen, projectondersteuning

Siebe & Jelly Theologisch onderwijs, welzijnswerk

Reinald & Monique Financieel manager, verpleegkundige & plaatsingscoördinator

Christel Tropenarts basisgezondheidszorg en voorlichting

‘Marieke’ Alfabetisering

‘Mattea’ Financieel manager ontwikkelingsorganisatie

Jelle & Renate Taalstudie, financiële administratie, gynaecologie / gezondheidszorg

Zuid-Azië Antje Taalstudie, chirurgie

‘Thomas & Elisabeth’ Ondernemer, verpleegkundige

Reiny Manager onderwijsontwikkeling basisscholen en kerken

Rianne Onderwijsontwikkeling basisscholen en kerken

Ad & Josien Bouwtoezicht, management, onderwijsontwikkeling

Arno & Ina Bedrijfskunde, gezondheidszorg

Andrea Sociaalpedagogisch hulpverlener

Renske Verloskundige, echoscopist

Oost-Azië Simon Taalcoördinator & kerkelijk jeugdwerker

Adam & Marjolijn Community development, plaatsingscoördinator

Marco & Pauline Leerkracht basisonderwijs

Manoj & Jacomine Toerusting kerkleiders, member care

Harm & Marja Projectmanagement, zorg voor kwetsbaren

3. Long Trackers in 2015
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Regio Partners Funcie

Arabische Wereld Herman & Marian Onderwijs

West-Azië Hanneke Onderwijs

Eric Onderwijs

Zuid-Azië Annette Gezondheidszorg

Sophie Gezondheidszorg

Rineke Gezondheidszorg

Tirtsa Studentenwerk

Oost-Azië Ilonka Sociaalpedagogische hulpverlening

Annemieke Gezondheidszorg

4. On Trackers in 2015
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Adresgegevens
Postbus 133

3970 AC DRIEBERGEN-RIJSENBURG

T: 0343 – 74 54 00

info@interserve.nl

www.interserve.nl

Bezoekadres
‘De Beukenhorst’

Hoofdstraat 55

3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG

Kamer van Koophandel
Interserve Nederland is ingeschreven 

in het Handelsregister van de Kamer 

van Koophandel te Utrecht onder num-

mer 41126735.

Giften
NL94 INGB 0001 9423 05

Legaten
Om Interserve Nederland in uw wils-

beschikking te gedenken, dient u de 

volgende zin op te nemen: ‘Ik legateer 

vrij van rechten aan Stichting Inter-

serve Nederland te Driebergen- 

Rijsenburg een bedrag van € ….. om  

te worden afgegeven drie maanden  

na mijn overlijden.’

Veiligheid
In verband met de veiligheid zijn  

sommige namen in dit jaarverslag 

gefingeerd.

Print en afwerking
ImaGo Prints

Grafische vormgeving
Brungraphic

Colofon
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