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Voorwoord
2016 was een jubileumjaar voor Interserve Nederland: de 45ste verjaardag, bijna een halve eeuw! 

Het is goed om stil te staan en terug te kijken over een langere periode. Je ziet dan beter hoe het 

werk zich ontwikkeld heeft in al die jaren en de vele levens die aangeraakt zijn. Maar ook de ups en 

downs en bovenal Gods trouw en leiding in alles.

In dit jaarverslag ziet u aan de hand van diverse voorbeelden wat het gebruiken van je talenten en 

het volgen van Jezus concreet betekent. Ik heb in het najaar van 2016 het voorrecht gehad een aantal 

Interserve Partners in Cambodja te mogen bezoeken. Het viel me op met hoeveel overgave ze zich 

inzetten, hoe ze bewust leven tussen de lokale bevolking en erop gericht zijn om in hun woon- en 

werkomgeving licht en zout te zijn (Mat 5:13-16).

Een mooi moment in 2016 was de toekenning van een koninklijke onderscheiding aan Atie Drop, voor 

al haar vrijwilligerswerk en inzet met name voor Interserve. We zijn ons bewust van het grote belang 

en de bijdrage van de groep vrijwilligers en andere nauw betrokkenen die het werk van Interserve 

praktisch, financieel en geestelijk ondersteunen. Samen met het kantoorteam in Driebergen vormt 

dit een sterke supportbasis voor de uitgezonden Partners en de activiteiten in Nederland. Als bestuur 

hebben we ervoor gekozen om twee keer per jaar een langere vergadering te hebben om meer tijd te 

hebben voor het bespreken van belangrijke onderwerpen en direct contact te hebben met het kan-

toorteam. Tijdens elke vergadering nodigen we ook een Partner uit om uit de eerste hand te horen 

wat het werk in een bepaald land inhoudt, wat de uitdagingen en kansen zijn en hier samen voor 

te bidden. Dit is waardevol en zorgt voor een betere betrokkenheid tussen bestuur, kantoorteam en 

Partners.

In financieel opzicht zien we een lichte verbetering in de binnenkomende giften en een trend die 

de goede kant opgaat. Wel hebben we het jaar helaas met een tekort moeten afsluiten, maar door 

het vrijvallen van fondsen is de algemene reserve iets gestegen. Daar zijn we erg dankbaar voor. De 

financiële situatie blijft echter een punt van aandacht en gebed.

Ook de komende periode willen we ons blijven concentreren op het uitzenden en begeleiden van 

onze Partners naar Azië en de Arabische wereld, in samenwerking met de zendende kerken. Omdat 

er steeds meer mensen uit ons werkgebied hiernaartoe komen, wordt langzamerhand ook Nederland 

meer en meer ons werkterrein.

Namens het bestuur van Interserve Nederland,

René Zwanepol

Voorzitter
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Interserve Nederland maakt deel uit van  
de internationale zendingsorganisatie Inter- 
serve Internationaal die christenprofessionals 
uitzendt naar Azië en de Arabische wereld. In 
woord en werk getuigen Interserve-Partners 
van hun geloof in Jezus Christus. De visie van 
Interserve Internationaal is: “Lives and com-
munities transformed through encounter with 
Jesus Christ.”
Het hoofdkantoor van Interserve Internatio-

naal is gevestigd in Kuala Lumpur, Maleisië. 

De verschillende Interserve-kantoren vormen 

tezamen Interserve Internationaal en werken 

in een federatief verband met maximale zelf-

standigheid voor elk van de entiteiten.  

De samenwerking is op schrift gesteld in  

een ‘Joint Ministry Agreement’. Zie voor  

meer informatie www.interserve.org.

Missie Interserve Nederland
Aansluitend bij de internationale visie heeft 

Interserve Nederland haar missie als volgt 

geformuleerd: “Kerken en christenen in Neder-

land 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”.
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serve met de kerk staat de uitzending van de 

Partner centraal en wordt dit als uitgangspunt 

genomen om zending zichtbaarder te maken in 

de uitzendende kerk.

2. Versterken van een ‘discipling community’  

in Interserve. 

Interserve Internationaal heeft de afgelopen 

jaren meer aandacht gevraagd voor discipel-

schap en ‘community’. Jezus leert ons dat het 

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

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

van Interserve betekent discipelschap dat je 

zelf een discipel bent (d.w.z. een leerling of 

navolger van Christus) en dat je hierin een 

voorbeeld bent voor anderen en hen hierover 

vertelt. Dit is iets wat je altijd in samenwerking 

doet met andere christenen: overal, altijd en in 

alle dingen.

3. Versterken van de interne Interserve- 

organisatie. 

Om kerken in Nederland te kunnen helpen 

bij het vormgeven aan zending onder Aziaten 

en Arabieren heeft Interserve Nederland een 

flexibele en financieel duurzame organisatie 

nodig. Zending is niet een individueel avon-

tuur, maar Gods missie waarbij Hij Zijn Kerk 

inschakelt. Evenals discipelschap een  

gemeenschap impliceert is ook de financie- 

ring van zending een gedeelde verantwoorde-

lijkheid. Daarom is gekozen voor gezamenlijke 

fondsenwerving en wordt de verantwoordelijk-

heid van alle belanghebbenden benadrukt.

Terugblik 2016 en vooruitblik 2017
De hoogtepunten van 2016 worden in het  

volgende hoofdstuk benoemd. We zijn dank-

baar dat veel van de geplande activiteiten ook 

zijn uitgevoerd. We zijn gezegend met 50 uit- 

gezonden Partners en vijf kandidaat-Partners 

die zich voorbereiden op uitzending. Ook  

hebben we nog een echtpaar in de sollicitatie- 

procedure. In 2016 is de uitzending van zes 

Partners beëindigd. Eén echtpaar keerde eer-

der terug dan gepland omdat de ontwikkeling 

van een van de kinderen extra aandacht vroeg.

De impact van onze uitgezonden Partners is 

bemoedigend. Elders in dit jaarverslag vindt  

u hiervan een aantal voorbeelden. Zij doen  

dit werk samen met ongeveer 800 andere 

Interserve-Partners uit 23 landen. In 2017  

zijn we van plan om de impact van onze  

Partners nog meer zichtbaar te maken in  

verhalen en mogelijke indicatoren.

Er is op dit moment geen toename van het 

aantal Partners, zoals in 2014 en 2015, maar  

het aantal blijft wel redelijk stabiel. Het aantal 

On Trackers (korte termijn uitzendingen van 

1-24 maanden) was ook dit jaar laag met 

slechts twee personen. In 2017 zullen extra 

PR-activiteiten worden ondernomen om  

vooral jongeren te werven voor On Track.

Een belangrijk aandachtspunt in ons meer- 

jarenbeleidsplan is het dienen van kerken in 

Nederland, en dan vooral die kerken die een 

Interserve-Partner hebben uitgezonden. Deze 

relatie wordt onder meer verwoord in een 

samenwerkingsovereenkomst die we met een 

aantal kerken hebben afgesloten. Hierin wordt 

benadrukt dat gestreefd wordt naar weder-

kerigheid in de uitzending, zodat Partners en 

gemeente van elkaar leren. Interserve wil  

dit proces in 2017 stimuleren door middel van 

Interserve wil haar missie gestalte geven door 

het uitzenden van christenprofessionals, zgn. 

Interserve-Partners die in woord en werk 

getuigen van hun geloof. Onze strategie is dus 

gericht op het werven, voorbereiden en uit- 

zenden van Partners. We geloven dat het 

uitzenden van Partners effectief is om de 

kansarmen in Azië en de Arabische Wereld 

te bereiken met het evangelie. Onze visie op 

zending is holistisch, ook wel ‘integral mission’ 

genoemd. In het hoofdstuk over de impact van 

onze Partners wordt dit verder toegelicht.

Meerjarenbeleidsplan 2015-2018
Interserve Nederland baseert haar activitei-

ten 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:

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 uitge-

zonden) 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 ont-

wikkelen met migrantenkerken in Nederland 

die voornamelijk bestaan uit migranten vanuit 

deze gebieden. Bij alle activiteiten van Inter-
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dingen en afdrachten uit fondsaanvragen. De 

fondsaanvragen worden gedaan in het kader 

van het beleid voor gezamenlijke fondsenwer-

ving waarbij het kantoorteam samen met de 

thuisfrontcommissies fondsen werft voor de 

uitgezonden Partners. Onze fondsenwerver 

coacht de thuisfrontcommissies bij het opzetten 

van acties en dit advies wordt op prijs gesteld. 

Helaas valt de respons op aanvragen bij stich-

tingen en fondsen nog tegen. Ook waren de 

inkomsten vanuit kerken aanmerkelijk lager  

dan voorgaande jaren. In 2017 zal het inge- 

zette beleid worden voortgezet, met nog meer 

maatwerk voor thuisfrontcommissies en een 

concretere geefvraag voor donateurs. In de 

communicatie zal in 2017 meer nadruk liggen op 

de urgentie om te bidden, te geven of te gaan. De 

nood in Azië en de Arabische wereld is immers 

onverminderd groot: naar schatting 2,7 miljard 

mensen hebben nog nooit een christen ontmoet.

Besproken onderwerpen in 2016
Het bestuur heeft in 2016 vijf keer vergaderd. 

Het bestuur heeft zowel een toezichthoudende 

als een visiebepalende rol. De vergaderingen 

bestaan dan ook uit deze twee gedeelten. In  

het toezichthoudende gedeelte kwamen de 

financiële rapportages, de directieverslagen en 

de voortgangsrapportages van het jaarplan 2016 

aan de orde. Hiermee zag het bestuur toe op de 

uitvoering van het jaarplan. Daarnaast was er 

aandacht voor de nieuwe arbeidsvoorwaarde- 

regeling; hierin zijn de salarisregelingen van  

de nieuwe PKN-cao’s verwerkt en toegepast. 

Vanuit de visiebepalende rol heeft het bestuur 

de volgende onderwerpen besproken:

•	de rol van bestuursleden als ambassadeur 

van Interserve

•	het herzien van de statuten zodat deze weer 

voldoen aan de ANBI-regels (zie hieronder)

•	het huidige uitzendmodel van Interserve

•	mogelijke vormen van samenwerking met 

andere organisaties

•	zelfevaluatie van het bestuur.

Ten slotte heeft het bestuur elk van de drie 

speerpunten van het meerjarenbeleidsplan 

2015-2018 geëvalueerd en de voortgang be-

sproken.

Financiële commissie
De financiële commissie heeft in 2016 vier keer 

vergaderd. Zij heeft de financiële rapportages 

besproken en adviezen geformuleerd voor het 

bestuur. De pensioenvoorzieningen van Partners 

zijn verder uitgewerkt conform de plannen van 

2015. Daarnaast is besproken hoe het toezicht 

van het bestuur verbeterd kan worden aan de 

hand van ken- en stuurgetallen. Ook zijn het 

jaarplan 2017 en de bijbehorende exploitatie- 

begroting goedgekeurd.

Directie
De dagelijkse leiding van de organisatie is  

gedelegeerd aan de directeur, de heer C. A. (Arco) 

de Leede (Veenendaal). De directeur is verant-

woordelijk voor het leiding geven aan en functio-

neren van het kantoorteam, het ontwikkelen en 

(doen) uitvoeren van beleid, fondsenwerving en 

PR, de samenwerking met zuster- en paraplu- 

organisaties, de samenwerking en communi- 

catie met Interserve Internationaal en het zorg 

dragen voor regelmatige evaluatie en rapporta-

ge aan het bestuur. Arco de Leede is bestuurslid 

van Al Massira International. Sinds maart 2017  

is hij tevens bestuurslid van Association of Coo-

peration and Transformation (ACT) in Tunesië.

Per 31 december 2016 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

Naam Datum aantreden Woonplaats

Dhr. mr. A. S. Zwanepol, voorzitter oktober 2011 Wassenaar

Dhr. W. J. J. Ester, vicevoorzitter november 2011 Amersfoort

Mw. drs. A. de With, secretaris oktober 2011 Utrecht

Dhr. H. Dekker BSc, penningmeester juni 2015 Soest

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

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

Mw. dr. P. M. Sonnenberg, lid juni 2016 Utrecht

Mw. dr. A. J. van Ginkel, lid juni 2016 Veenendaal

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

zending. Mw. dr. P. M. Sonnenberg en mw. dr. A. J. van Ginkel zijn in 2016 toegetreden als bestuurslid.

workshops en gezamenlijke activiteiten met 

gemeenten. 

De kantoorexploitatie in 2016 is wederom met 

een tekort afgesloten: € 13.548. De inkomsten  

uit fondsenwerving vertonen een stijgende 

trend (6% meer dan in 2015), maar de overige 

inkomsten vielen tegen, zoals rente-inkomsten 

en bijdragen uit lange en korte termijn uitzen-

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

noemd. Indien door het reglementair aftreden van een bestuurslid de continuïteit van het bestuur in ge-

vaar 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 2016 geen 

gebruik hebben gemaakt. 

Het bestuur heeft als taak om op hoofdlijnen te besturen op vijf inhoudelijke gebieden: doelstelling, 

besteding van de middelen, fondsenwerving, omgaan met vrijwilligers 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.
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Team Geven (administratie) 1,08

Team Gaan (werving, selectie en begeleiding van Partners) 1,36 (en 0,7 ondersteund door vriendenkring)

Team Binden (communicatie & fondsenwerving) 2,12

Directeur 0,9

TOTAAL 5,46 (op 1 januari 2016: 5,14)
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Vrijwilligers
Interserve Nederland kan niet functioneren 

zonder vrijwilligers. We zetten deze waarde-

volle mensen in op allerlei taken, variërend 

van heel praktische tot meer beleidsmatige.  

We kennen vijf soorten vrijwilligers:

•	Kantoorvrijwilligers helpen ons met prak-

tische klussen zoals adressenadministratie, 

boekhouding, algemene administratieve 

werkzaamheden en giftenadministratie,  

maar tevens bij het ontwikkelen van beleid 

op het gebied van voorlichting en uitzendin-

gen. Dit zijn mensen die op regelmatige basis 

een dag(deel) op kantoor zijn. Per 31 decem-

ber hadden we 8 kantoorvrijwilligers, met 

een totaal van 2,0 fte (in 2015: 2,5).

•	De thuisfrontcommissies (TC’s) van de diverse 

uitgezonden Partners leveren een onmisbare 

bijdrage aan het werk van Interserve. In totaal 

zetten 165 TC-leden zich vrijwillig in om gebed 

voor de Partners te stimuleren, fondsen te 

Staf 
Per 1 januari 2017 zijn er 9 personen (in totaal 5,46 fte) in betaalde dienst, als volgt verdeeld over de 

teams:

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. Inter-

serve heeft haar eigen arbeidsvoorwaardenregeling, maar volgt de cao van de Protestantse Kerk 

Nederland betreffende salariëring, salarisverhogingen, inflatiecorrecties, eindejaarsuitkeringen en 

jubileumgratificaties in zijn totaliteit.

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 Business As Mission commissie (kortweg 

BAM-commissie) bestaat uit vijf leden. Zij 

ondersteunt en adviseert de directeur met 

het oog op de bevordering van het concept 

‘Business As Mission’, het organiseren van 

BAM Club avonden en het uitlenen van 

startkapitaal aan Interserve BAM’ers. De 

financiële commissie ten slotte adviseert  

het bestuur over zijn financiële verantwoor-

delijkheden. De commissie bestaat uit vier 

leden. Daarnaast kunnen bij elke vergade- 

ring TC-leden aanschuiven om mee te praten 

over het financiële beleid. Hierdoor wordt de 

adviesfunctie van deze commissie versterkt.

•	Het ambassadeursnetwerk wordt gecoördi- 

neerd door een vrijwilliger die ongeveer  

twintig ambassadeurs aanstuurt. Zij zetten 

zich in voor standwerk, presentaties e.d.

•	Het Mentoring for Mission werk wordt 

gecoördineerd door een vrijwilliger die  

14 mentoren aanstuurt.

Communicatie met belanghebbenden
Interserve streeft ernaar om zo open en 

transparant mogelijk te communiceren met 

haar achterban. Omdat veelal gewerkt wordt 

in landen waar christenen worden vervolgd 

is er altijd een afweging tussen openheid en 

voorzichtigheid. We gebruiken de volgende 

communicatiemiddelen:

•	Onze nieuwsbrief Dienen verschijnt vier  

keer per jaar en wordt verzonden naar zo’n 

12.000 lezers.

•	De maandelijkse E-news met nieuws- 

berichten en gebedspunten.

•	De website bevat informatie over uitzending, 

verhalen, evenementen e.d.

•	Social media: Facebook, Twitter en Instagram

•	Nieuwsbrieven van Long Trackers en On 

Trackers; deze worden verzonden door  

hun eigen thuisfront.

•	Presentaties en stands tijdens conferenties, 

beurzen en in gemeenten.

•	Free publicity in de vorm van persberich- 

ten, artikelen in christelijke tijdschriften  

en radio-interviews.

Beleid met betrekking tot omvang en functie 
van reserves en fondsen
Interserve heeft het beleid omtrent de omvang 

van de continuïteitsreserve in 2015 herzien 

en in 2016 opnieuw geëvalueerd en geconclu-

deerd dat de reserve minimaal € 150.000 moet 

zijn om de continuïteit te waarborgen.  

De reserves bestaan allemaal uit bestemmings-

fondsen waarin bestemde giften voor Part-

ners worden geboekt. Het beleid is dat deze 

Partnerfondsen niet negatief mogen zijn. De 

thuisfrontcommissies van de Partners hebben 

een inspanningsverplichting om de fondsen 

te werven, omdat zij primair verantwoorde-

lijkheid zijn. In het kader van gezamenlijke 

fondsenwerving ondersteunt Interserve de 

thuisfrontcommissies bij deze taak.

Beleid kosten en methoden fondsenwerving
Interserve Nederland hanteert een flexibel 

beleid ten aanzien van de kosten voor fondsen-

werving. Het bestuur beslist jaarlijks over het 

te besteden budget op basis van plannen die 

door de fondsenwerver worden ingediend. Het 

ontwikkelen van nieuwe initiatieven wordt ge-

stimuleerd. Interserve gebruikt telemarketing 

en direct mails voor het werven van fondsen. 

Indien deze bestemd zijn voor uitzendingen 

worden eerst de gemaakte kosten afgetrokken.

Risicoanalyse
In 2015 heeft het bestuur een grondige ana- 

lyse gemaakt van de risico’s van Interserve  

om daarmee de minimale omvang van de 

continuïteitsreserve te bepalen. De voornaam-

ste risico’s voor Interserve zijn een langdurig 

negatief saldo in een Partnerfonds, tegenval-

lende giften voor de kantoorexploitatie of een 

conflict met een Partner omtrent onze zorg-

plicht. De Belastingdienst heeft in 2016 een 

onderzoek gedaan omtrent onze boekhouding 

en de ANBI-status. Alles bleek in orde te zijn. 

De conclusie is daarmee ook dat onze (fiscale) 

zorgplicht naar Partners in orde is en daarmee 
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dit risico minder is. Daarnaast zijn er protocol-

len en interne regelingen met Partners waarin 

maatregelen staan vermeld indien deze risico’s 

zich voordoen. Deze hebben in 2016 goed 

gefunctioneerd waardoor er geen negatieve 

impact was.

Interserve hanteert een strikt beleggings- 

beleid waarin geen ruimte is voor risicovolle 

beleggingen. De gelden worden alleen belegd 

in spaarrekeningen, deposito’s en Nederlandse 

Staatsobligaties. Er wordt bij diverse banken 

belegd vanwege risicospreiding.

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 2016 betrokken bij drie uit-

zendingen.

•	ICCO & Kerk in Actie was in 2016 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.

Over Interserve 
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 Drieber-

gen-Rijsenburg. Interserve Nederland is een 

stichting naar Nederlands recht. Gegeven haar 

activiteiten wordt de stichting in beginsel niet 

als ondernemer aangemerkt voor de vennoot- 

schapsbelasting. Ook is de stichting niet 

btw-plichtig.

Statuten
In 2016 zijn de statuten gewijzigd naar aanlei-

ding van een onderzoek door de Belastingdienst 

omtrent onze ANBI-status. Om de ANBI-status 

te behouden moesten de statuten op twee 

punten aangepast worden: de zeggenschap  

van de voorzitter en het verdelen van een  

saldo bij opheffing van de stichting Interserve. 

Instelling van algemeen nut (ANBI)
Interserve Nederland is een algemeen 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. Na een routine- 

controle in 2016 heeft de Belastingdienst 

bevestigd dat Interserve met recht de 

ANBI-status heeft. Hierdoor is een gift 

voor de gever aftrekbaar voor de inkom-

stenbelasting. Tevens zijn over ontvangen 

giften of nalatenschappen door de stich-

ting geen schenking- of successierechten 

verschuldigd.

CBF-Erkend Goed Doel
Interserve is sinds 2016 een CBF-Erkend 

Goed Doel. Dit laat zien dat Interserve 

zich houdt aan de regels die gelden voor 

erkenning door het onafhankelijke 

Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). 

Erkende goede doelen weten wat ze 

willen bereiken, hebben hun organi- 

satie op orde en vertellen daar open  

en begrijpelijk over. Door het instellen 

van een onafhankelijk (financieel) onder-

zoek naar de besteding van de gelden  

van de aangesloten organisaties wordt  

de basis gelegd voor het verstrekken van  

een keurmerk van financiële betrouw- 

baarheid. Eens in de drie jaar toetst  

het CBF erkende goede doelen opnieuw.  

Er kunnen ook tussentijds controles 

plaatsvinden. 

Interserve had tot 2016 het keurmerk  

van de Raad voor financiële Betrouw-

baarheid. Met de oprichting van het 

nieuwe CBF-Erkend Goed Doel is de  

RfB opgeheven en is Interserve erkend  

als Goed Doel conform de nieuwe regels.
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Toen Marieke een half jaar in Afghanistan was 
werd een collega van haar doodgeschoten.  
Ze moest daarom onverwacht terug naar  
Nederland. “Mensen vroegen mij of ik niet 
beter iets anders kon gaan doen. Ik voelde 
daar niets voor. Bij Interserve zeggen we  
dat we naar de ‘hard places’ gaan, naar de 
moeilijkste gebieden op aarde. Maar hoe  
kun je dat verkopen als je bij de eerste  
de beste dreiging vertrekt?”

Daarom keerde Marieke een jaar later terug 

naar Kabul. “De eerste twee jaar heb ik vanuit 

de hoofdstad moeten werken, omdat de regio 

waar ik naartoe zou gaan te gevaarlijk was. 

Later kon ik daar eindelijk toch gaan wonen. 

Maar onzekerheid bleef het leven van alledag 

bepalen. Er is zelfs een jaar geweest dat het 

dreigingsniveau zo hoog was dat ik in totaal 

maar twee maanden in mijn huis heb kunnen 

wonen. Zo onrustig was het er.”

Rust en vrede
Acht jaar werkte Marieke in Afghanistan.  

We hebben er nooit over bericht. Dat zou  

haar veiligheid in gevaar hebben gebracht.  

Marieke vertelt over haar werk in Afghanistan

“Jezus volgen op de moeilijkste  
plaatsen”

Ook nu nog kunnen we haar werkelijke naam 

niet vermelden. Wel kan ze ons vertellen hoe 

ongelofelijk dankbaar ze is voor de jaren dat  

ze in Afghanistan verbleef. En wat het haar 

gekost heeft.

Marieke is weer terug in de westerse wereld  

en heel erg toe aan een periode van rust.  

Even geen onzekerheid. Even niet elke dag  

op scherp staan. Even niet opnieuw verhuizen 

vanwege alle dreiging. “Deze jaren hebben 

veel van mij gevergd. Zeker twintig buiten-

landse christenen die ik kende zijn in die  

periode in Afghanistan door aanslagen om  

het leven gekomen. En dat doet pijn. Maar  

door al het verdriet heen heb ik ook altijd  

de diepe rust en vrede van Jezus ervaren.”

Verdriet en trauma’s
“Afghanistan is een land met heel veel verdriet 

en trauma’s. Dat voel je, ook al ken je maar een 

klein stukje van wat de mensen daar werkelijk 

doormaken. Maar ik realiseer me heel goed 

hoe belangrijk Gods licht en genade voor dit 

land zijn. En dat mogen wij daar brengen!

Maar ook ikzelf heb dat hard nodig. In het 

begin dacht ik dat ik er voor de mensen in 

Afghanistan was. Totdat ik in contact kwam  

met enkele lokale gelovigen en ontdekte dat 

ik hen net zo hard nodig had. Samen vormen 

we het lichaam van Christus, mogen we elkaar 

dienen en zijn we onmisbaar voor elkaar.”

Taalonderwijs
Marieke werkte in Afghanistan voor een 

ontwikkelingsorganisatie. Deze organisatie  

is actief in een arme regio waar weinig mensen 

hebben leren lezen en schrijven. “Wij hebben 

als eerste organisatie in Afghanistan een pro-

gramma voor meertalig onderwijs ontwikkeld”, 

vertelt Marieke. “Kinderen krijgen onderwijs  

in zowel hun eigen taal – een minderheids- 

taal – als de hoofdtaal van het land. Het is in 

Afghanistan lang zo geweest dat op overheids-

scholen alleen onderwijs in de hoofdtaal werd 

gegeven. Dat verschilt enorm van de taal die 

kinderen in deze regio thuis spreken. Veel leer-

lingen redden het dan ook niet in het reguliere 

onderwijs. Maar als kinderen eerst een stevige 

basis in hun eigen taal leggen, kunnen ze ver-

volgens makkelijker de stap naar de hoofdtaal 

maken en zich verder ontwikkelen.”

Dit onderwijsproject ontving een aantal  

jaren geleden een internationale prijs van  

de Unesco.
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2016 in het kort

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 geven we  
een aantal onderwerpen weer die in 2016.

1. 45-jarig jubileum 
In 2016 bestond Interserve Nederland 45 jaar. 

Op 25 november hebben we ter gelegenheid 

hiervan een jubileummiddag georganiseerd 

onder het thema ‘Geloof wérkt! Discipel- 

schap als hart van zending’. Verschillende 

sprekers en workshopleiders hebben bena- 

drukt dat het thema discipelschap centraal 

staat in zendingswerk. Met een groep van  

110 belangstellenden hebben we daarna  

God gedankt voor Zijn werk via Interserve 

Nederland.

2. Standby Interserve Tour 2016 

De Standby Interserve Tour 2016 was een  

belangrijke activiteit. Samen met liedjes- 

schrijver en cabaretier Timzingt hebben  

we een programma ontwikkeld waarmee  

we leden van onze uitzendende gemeenten 

uitdaagden om hun geloof aan het werk te 

zetten. Met deze serie bijeenkomsten wilden 

we ook Interserve-Partners een podium bie-

den én nieuwe donateurs werven. Achtereen- 

volgens bezochten we Rotterdam, Amers-

foort, Den Ham, Veenendaal, Nieuwegein 

en Alphen a/d Rijn. We kijken terug op een 

STANDBY
I n t e r s e r v e  T o u r  2 0 1 6

met 

TIMZINGT
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geslaagde tour. De opbrengst viel helaas wat 

tegen, maar veel deelnemers vonden dat 

Interserve zich op een eigentijdse en origine-

le manier heeft gepresenteerd. Het was ook 

mooi om deze bijeenkomsten te organiseren 

samen met de thuisfrontcommissies van onze 

Partners.

3. Workshop De Bucketlist 

In samenwerking met enkele oud On Trackers 

heeft Interserve een workshop voor jongeren 

ontwikkeld met de titel ‘De Bucketlist’. Met 

deze workshop willen we jongeren van 16-25 

jaar uitdagen om na te denken over de keuzes 

die zij in hun leven maken. Wat zouden ze 

graag willen doen en bereiken? En hoe betrek-

ken ze God bij het maken van deze keuzes? 

De workshop is inmiddels al op verschillende 

plaatsen gegeven en wordt met enthousiasme 

ontvangen. Enkele reacties waren: “Einde- 

lijk een workshop die niet wordt volgepraat 

maar waarbij je volop aan het werk wordt 

gezet!” “De tijd vloog om en de workshop zet 

je echt aan het denken!” We hopen met deze 

workshop tevens het On Track programma 

onder de aandacht te brengen.

4. E-news 

In 2016 zijn we begonnen met het verspreiden 

van een digitale nieuws- en gebedsbrief. Deze 

E-news verschijnt maandelijks en wordt ver-

zonden naar ruim 5.000 e-mailadressen. Met 

de E-news proberen we bestaande en nieuwe 

relaties te informeren over ons werk en te 

vragen om gebed en steun. Deze nieuwe vorm 

blijkt op prijs te worden gesteld. Een van de 

lezers stuurde ons de volgende reactie: “Deze 

vorm spreekt mij erg aan. Het is goed om be- 

paalde situaties die op dat moment dringend  

of dreigend zijn (…) te bundelen zodat je er 

elke dag weer speciaal voor kunt bidden en 

danken.”

5. Diaconale werkvakantie in samenwerking 

met Livingstone 

In 2016 is voor het eerst een team uitgezonden 

in samenwerking met Stichting Livingstone. 

Het kostte aanvankelijk wat moeite om het 

minimumaantal van zes personen binnen te 
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halen, maar uiteindelijk lukte het zelfs om een 

tweede reis te organiseren. Beide groepen 

gingen naar Jordanië om Grace Church in 

Amman te ondersteunen bij hun werk onder 

Irakese vluchtelingen. Het was voor alle deel-

nemers een onvergetelijke ervaring. Komend 

jaar zullen opnieuw twee reizen naar Jordanië 

worden aangeboden.

6. Uitbreiding retraite-aanbod

Voor onze member care coördinator Annieke 

van Dijk waren de stilteretraites die zij mocht 

begeleiden een hoogtepunt. De doelgroep 

voor deze retraites werd opnieuw gedefini-

eerd en daarmee uitgebreid: mensen die cros-

scultureel werk doen in binnen- of buitenland 

of die spelen met de gedachte om dat te gaan 

doen. Er werd een nieuwe, geschikte locatie 

gevonden voor de Space for God dagen, De 

Spil in Maarssen. Annieke organiseert deze 

dagen met Paul van der Hulst, een van onze 

vrijwilligers. Samen hebben ze drie Space 

for God dagen begeleid. Deze dagen werden 

zeer gewaardeerd door de 20 deelnemers. Een 

reactie van één van de deelnemers die terug 

was gekomen van een traumatische periode 

in het buitenland: “De Space for God Dag was 

voor mij een ‘warm bad’!” Verder waren er 

vier periodes van twee weken door het jaar 

heen waarin Annieke op de Hooge Berkt in 

Bergeijk was om individuele stilteretraites 

te begeleiden. Een deelnemer schreef hoe ze 

had genoten van “de heerlijke nabijheid van 

God tijdens de drie dagen dat ik op retraite 

was!” In totaal hebben 31 personen een stilte-

retraite gedaan. Zes van hen hebben Annieke 

gevraagd om hen te blijven begeleiden. Die 

trajecten zijn inmiddels van start gegaan.

7. Gezamenlijk veldbezoek

In september heeft een van de Long Track coör-

dinatoren een bezoek gebracht aan een Part-

ner in Centraal-Azië. Ze deed dit samen met 

de moeder van de Partner en een TC-lid. 

Dat was voor alle betrokkenen een stimu-

lerende ervaring, omdat ieder weer andere 

vragen en andere aandachtspunten had. 

Ook werd hiermee de wederkerigheid in 

de zendingsrelatie benadrukt: wat ontvangt 

de zendende gemeente in de vorm van kennis 

en leerervaring door een bezoek aan die an-

dere cultuur? Dit initiatief was zeker voor 

herhaling vatbaar.

8. Mentoring for Mission

De belangstelling voor het Mentoring for 

Mission programma is het afgelopen jaar 

gegroeid. Liefst 16 trajecten werden gestart 

of vervolgd. Het gaat veelal om jonge mensen 

die zich oriënteren op uitzending naar het bui-

tenland. Zij krijgen een mentor toegewezen die 

hen helpt om antwoorden te vinden op vragen 

die bij hen leven. We vinden het een voorrecht 

om met deze mensen in aanraking te komen en 

hen een stapje verder te helpen bij het ontdek-

ken van Gods plan met hun leven.

9. Team Nederland

Nu veel migranten uit ons werkgebied (zoals 

Afghanistan, Iran, Irak en Syrië) naar Neder-

land komen, ziet Interserve het als haar 

roeping om hen ook in eigen land te bereiken 

met Gods liefde. Om die reden is in 2016 Team 

Nederland opgericht. Dit team wil het werk 

onder migranten uit Azië en de Arabische 

wereld stimuleren. Tot nu toe zijn drie Part-

ners die in de moslimwereld hebben gewerkt 
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actief betrokken. Zij proberen via hun lokale 

gemeente migranten met het evangelie te 

bereiken. Team Nederland organiseert team-

bijeenkomsten voor deze Partners en andere 

geïnteresseerden om elkaar te bemoedigen, 

ervaringen te delen en toerusting te geven.

10. Koninklijke onderscheiding Atie Drop

Atie Drop is al 40 jaar als vrijwilliger betrok-

ken bij het werk van Interserve. Jarenlang 

was zij bestuurslid en zij zet zich momenteel 

in als ambassadeur en lid van de selectie-

commissie. In de loop van de jaren heeft 

zij trouw meegeleefd met onze Partners en 

velen van hen bezocht op hun werkplek. 

Voor haar belangeloze inzet heeft zij op 26 

april 2016 een koninklijke onderscheiding 

ontvangen. We zijn dankbaar voor Atie’s 

grote steun en hopen dat zij nog lange tijd 

bij ons werk betrokken zal blijven.
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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 samenvatten 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 men-
sen 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 be-
tekent 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? Deze vragen 
hebben we onze Partners voorgelegd. Het 
leverde een aantal mooie reacties op, die 
u hieronder kunt lezen. Elders in dit jaar-
verslag vindt u enkele langere verhalen uit 
onze nieuwsbrief Dienen. We hopen dat u 
hiermee een beeld krijgt van de impact die 
onze Partners hebben. De vruchten zijn niet 
alleen zichtbaar in de uitgevoerde werk-
zaamheden, maar zeker ook in de persoon-
lijke contacten die zij hebben binnen en 
buiten hun werk. Wie zij zijn, blijkt minstens 
zo belangrijk als wat zij doen.
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“Naast de taalstudie zijn we beiden vanaf het begin betrokken geraakt bij een onderzoeksgroep 

die als doel heeft om de sociale zorg voor de allerarmsten te verbeteren. Harm geeft leiding aan 

de onderzoeksgroep en Marja adviseert op het gebied van personeels- en officemanagement. Een 

van de belangrijkste projecten is een driejarig experiment in het noorden van het land. Het project 

werkt in 40 dorpen met dorpscomités die opgeleid worden om zelf de sociale zorg in hun dorp te 

organiseren. De comités bepalen zelf waar de nood het hoogst is en waar ze hulp bieden. Soms is 

dat hulp bij een medische behandeling of een ziekenhuisopname, bij scholing van kinderen of bij 

een sterfgeval. De ervaringen die we in dit project opdoen delen we met de overheid en andere 

hulporganisaties zodat zij die kunnen gebruiken voor hun eigen programma’s.

Harm & Marja, Oost-Azië
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“Het afgelopen jaar was ons eerste jaar na 

terugkeer in deze regio. Het was een tijd van 

weer wennen in een nieuwe omgeving, de taal 

leren en vol aan de slag gaan in een lokaal 

bedrijf. Daardoor hebben we nog meer geleerd 

om in afhankelijkheid van God te leven. We 

hebben een aantal vriendinnen die de enige 

christen zijn in hun familie. Elke keer zijn zij 

(en ook wij!) bemoedigd als we met en voor 

hen bidden. We hebben regelmatig contact 

met twee mensen, die elk door verschillende 

omstandigheden aan lager wal geraakt zijn. 

We zijn God dankbaar dat Hij ook hier voor  

ons zorgt en dat wij dit op onze manier ook 

weer mogen doorgeven.”

Han & Wendy, Centraal-Azië

“Daar hing Luke aan een tak van de wilde 

fruitboom die sinds mensenheugenis naast 

het gastenverblijf van het zendingsziekenhuis 

staat. Buik vooruit en met beide voeten op de 

grond. Wat zou er zijn? Hij zag er verslagen uit. 

Tranen in zijn ogen. We hadden zojuist verga-

derd over de bouw van een kleine zuurstof- 

fabriek bij het zendingsziekenhuis in Tansen. 

Een berekening leerde dat de investering voor 

het zelf produceren van zuivere zuurstof in 3,5 

jaar terugverdiend zou zijn. Een toeleveran- 

cier van de apparatuur bleek echter een  

begrijpelijke vergissing gemaakt te hebben:  

er moest helaas nog $ 35.000 bij. Waar haalden 

we ineens $ 35.000 vandaan? We besloten  

de vergadering in gebed en brachten ook dit 

punt aan de voeten van onze Meester.

Ik vroeg Luke wat er was. Met een gezicht  

waarop de verbazing nog was af te lezen zei 

hij: ‘Direct na de vergadering kreeg ik een  

telefoontje uit Amerika met de mededeling  

dat er nog $ 35.000 beschikbaar was en of  

we dat konden gebruiken’.” 

Ad, Nepal

“Ik ben Davka. Simon is 4 jaar mijn mentor 

geweest. Eerst hebben we stap voor stap een 

boek doorgenomen over de gevolgen van alco-

holisme voor de drinker én diens gezin, omdat 

mijn vader alcoholist was. Zo ontdekte ik dat ik 

problemen ontliep door me in mezelf op te slui- 

ten. Juist in die tijd klaagden mijn klasgenoten: 

“Je gedraagt je alsof je op een eiland zit!” Door 

de mentorgesprekken kon ik dat goed oppak-

ken; anders was ik nóg dieper in mijn schulp 

gekropen. Ik ben zo dankbaar dat ik hiervan 

losgekomen ben! En ik kan als jeugdwerker  

in de kerk nu anderen hiermee helpen!”

Simon Monster, Mongolië
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“We zijn betrokken bij een project van  

lokale christenen die arme gezinnen helpen.  

Zij zamelen kleding en geld voor hen in. Tijdens 

de distributie stuitten we op twee families die 

in grote nood zaten. Eén gezin leefde in een 

zomerhutje op een berg aan de rand van de 

stad. De vader is blind en niet in staat om te 

werken. Het andere gezin huurde een zomertent 

op het land van iemand anders. Zij hebben een 

gehandicapte zoon van 28 jaar. Zomerhutjes en 

tenten zijn niet geïsoleerd en totaal ongeschikt 

voor de winter. Toen lokale christenen vroegen 

of we wilden helpen, hoefden we niet lang na  

te denken. Hier wilden we graag een steentje 

aan bijdragen.”

Bert & Elisabeth, Mongolië

Als studentenpastor breng ik veel tijd door  

met jonge mensen. Ik probeer een luisterend 

oor te zijn en met en voor hen te bidden. Ik  

leid wekelijks een lunchpauzedienst voor  

studenten. Deze ‘chapel’ is laagdrempelig en 

open voor iedereen. Ook studenten met een  

islamitische achtergrond nemen regelmatig 

deel. Op de vraag wat de chapel voor hem 

betekent, antwoordde een van hen: “It’s a life 

changer for those who can’t practice their  

religion freely in society.”

Wilbert, Libanon

“Elk jaar in december vertellen we het  

kerstevangelie aan onze lokale collega’s. Het  

is vrijwillig om bij de kerstviering te zijn, omdat 

we in een gesloten moslimland werken. Daarom 

is het zo bemoedigend om te merken dat meer 

dan 90% van onze collega’s ervoor kiest om  

te komen. Het is de keuze tussen een vrije mid-

dag of het bijwonen van de kerstbijeenkomst 

waarin we als buitenlanders kerstliederen zin-

gen, het evangelie in hun taal lezen en spelletjes 

doen met de daarbij behorende lekkernijen.  

Ik denk dat de opkomst het resultaat is van een 

relatie die we jarenlang hebben opgebouwd 

met onze collega’s. We werken samen en delen 

samen in vreugde en verdriet, onzekerheid en 

pijn. In 2016 wilde een van onze lokale collega’s 

meer weten naar aanleiding van de kerstviering. 

Het had hem geraakt. Gód had hem geraakt.  

En nu staat hij in vuur en vlam voor de  

levende God!”

Mattea, Centraal-Azië

“De mensenrechtenorganisatie  

waarvoor ik werk heeft vier Egyptische 

jongeren geholpen om asiel te krijgen 

in Zwitserland. Ze proberen daar een 

nieuw bestaan op te bouwen. Ze waren 

in de problemen geraakt doordat ze een 

filmpje hadden opgenomen waarin zij de 

draak staken met moslimterroristen. De 

vier jongeren zijn gevlucht, omdat hun  

in Egypte een gevangenisstraf van vijf  

jaar en marteling boven het hoofd hing.

Ze hebben het niet gemakkelijk in Zwit-

serland. Ze hebben veel heimwee naar 

hun familie. Toch zijn ze God ook dank-

baar voor hun redding en deze kans.”

Daniel, Engeland
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“Binnen de United Mission to Nepal (UMN) 

is een verschuiving gaande van westers naar 

Nepalees management. Een goede ontwikke-

ling, maar niet zonder uitdagingen. Afgelopen 

maanden heb ik daarom trainingen georgani-

seerd voor onze ruim 20 Nepalese teamleiders. 

Deze teamleiders hebben vrijwel allemaal 

een technische achtergrond. Ze hebben weinig 

kennis en ervaring als het gaat om leiderschap 

en management. Het was gaaf én spannend 

om samen bezig te zijn met thema’s als leider-

schapsstijlen, motivatie, communicatie en 

vertrouwen. Helemaal omdat sommige dingen 

in de Nepalese cultuur een heel andere lading 

hebben dan in bijvoorbeeld West-Europa.  

Mooi om de eerste voorbeelden te horen van 

teamleiders én teamleden hoe de nieuwe 

inzichten worden toegepast en hen helpen  

bij het werk voor de allerarmsten in Nepal!”

Arno, Nepal

“In ons ziekenhuis worden veel VVF-operaties 

verricht. Dat zijn behandelingen aan vesico  

vaginale fistels, verbindingen tussen de urine-

wegen en de vagina. Vrouwen met deze VVF 

lekken continu urine. Wij zien deze VVF na 

gecompliceerde bevallingen, als complicaties na 

operaties en ook als aangeboren afwijkingen. 

Een aantal van de patiënten die genezen zijn 

wordt getraind zodat zij in hun omgeving op 

zoek gaan naar andere patiënten. 

Het is inspirerend om verhalen van deze vrouw-

en te horen. Met hun kwaal waren deze vrouwen 

en meisjes verstoten uit de maatschappij. Vaak 

werden ze door hun man in de steek gelaten of 

konden ze niet naar school. Nu ze genezen zijn 

maken ze weer deel uit van de maatschappij.  

En ze zijn trots als zij andere patiënten  

vinden en naar het ziekenhuis kunnen brengen.

Hun verhaal doet mij denken aan het verhaal 

van de vrouw in Matteüs 5, die 12 jaar lang aan 

bloedingen had geleden en door het aanraken 

van Jezus’ kleed werd genezen.”

Antje, Zuid-Azië

“Sinds tien jaar bezoeken we regelmatig een 

moslimdorp aan de rand van de rivier. Het 

is een arm dorp met slechts 35 gezinnen. De 

mensen leven van de visserij. Metha, een meis-

je van 18 jaar, volgde wekelijks onze lessen.  

Op een dag kwam ze huilend ons kantoor bin-

nenlopen. Ze wilde graag naar de politieschool, 

maar omdat er een verkeerde geboortedatum 

op haar document stond mocht ze niet mee-

doen aan de selectieprocedure. Daar konden 

we niets aan veranderen, maar we boden haar 

een baan aan in het cursuscentrum Engels.  

Na een jaar hielpen we haar om ook parttime 

te gaan studeren. Afgelopen november is ze  

als eerste van haar dorp afgestudeerd. Dit is 

een mooie ontwikkeling. Haar zusje studeert 

nu ook samen met een vriendin, geïnspireerd 

door Metha. Metha werkt nog steeds in het 

cursuscentrum en spreekt inmiddels een  

aardig woordje Engels. Nu haar studie is  

afgerond bezint ze zich op de volgende  

stap van haar toekomst.”

Marjolijn, Oost-Azië

Jaarverslag 2016 | Impact van onze Partners

“Het afgelopen jaar hebben 20 mensen bij ECEC een programma gevolgd van het International Child 

Development Program (ICDP). Dit Noorse programma is bestemd voor ouders die kinderen opvoeden. 

Het is internationaal bekend en wordt gebruikt in meer dan 40 landen. Uit een van de groepen kwam 

een voorbeeld dat ik niet zal vergeten. Een alleenstaande moeder vertelde dat ze nog nooit van haar 

leven had gehoord dat iemand van haar hield. Ze had er ook nooit aan gedacht om dit tegen haar 

eigen zoon te zeggen en voelde zich verlegen. Het duurde twee weken voordat ze dit zinnetje kon 

uitspreken: ‘Ik hou van jou!’ En wat gebeurde er? Het kind vond het geweldig om dit te horen en 

begon erop te reageren. Prachtig om te zien hoe je met woorden en gevoelens de wereld kunt  

veranderen. En dat we Gods liefde kunnen uitdragen in een dergelijk programma.”

Rianne, Nepal
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Gerdine blikt terug op haar On Track uitzending naar Mongolië

“Ieder mens is van waarde  

voor God”

Gerdine had nooit aan werken in het  
buitenland gedacht. Maar tijdens haar studie 
ergotherapie halen vriendinnen haar over om 
hun gezamenlijk afstudeerproject in Nepal 
te doen. Die ervaring laat haar niet meer los. 
“Toen we na vier maanden terugkwamen in 
Nederland, kon ik mijn draai hier niet meer 
vinden. Ik besefte dat ik heel graag in een  
andere cultuur wilde wonen en werken.  
Gewoon om er te zijn, er deel van uit te  
maken en mensen te helpen.”

Al snel kwam Gerdine op het spoor van  

Interserve. In 2008 vertrok ze als On Track-

er naar Mongolië. In 2011 werd ze opnieuw 

uitgezonden. Sindsdien werkt ze voor langere 

termijn als ergotherapeut in Centraal-Azië. 

“De visie van Interserve spreekt me aan. Hun 

slogan ‘Geloof werkt’ verwoordt precies hoe 

ik over zendingswerk denk. Ik denk namelijk 

dat het bij elke christen hoort. Mensen moeten 

het aan je zien. In de manier waarop je in het 

leven staat en met hen omgaat, tijdens je werk. 

Natuurlijk praat ik – als de gelegenheid er is – 

met mensen over mijn geloof. Maar het een is 

niet belangrijker dan het andere.”

Het bleek echter niet gemakkelijk om contact 

te krijgen met de mensen om haar heen. “Het 

heeft wel meer dan vier jaar geduurd, voordat 

de buren vertrouwen in mij kregen. De mensen 

hier hebben een Sovjet verleden en zien in 

elke westerling een Rus. En daar hebben ze 

niet veel vertrouwen in. Het kost dus heel veel 

tijd hen voor je te winnen.”

Verhalen vertellen
“Wat ik heel gaaf vind is dat men hier een 

cultuur heeft van verhalen vertellen. Vooral 

tijdens de maaltijden en bij de thee. Je moet 

dus altijd zorgen dat je genoeg eten in huis 

hebt, anders is je visite zo weer vertrokken. 

Die ontmoetingen bieden mij de kans om iets 

van het evangelie te vertellen. In de ogen van 

de mensen ben ik Europeaan, en dus christen. 

Ze vinden het dan ook helemaal niet gek als 

je over God en Gods leiding in je leven praat. 

Natuurlijk moet je voorzichtig zijn, want de 

meeste mensen zijn moslim. Op dit moment 

oefen ik de taal van mijn gastland door ver- 

halen te vertellen aan de buurvrouw. Zij  

corrigeert mij en ondertussen hoort zij  

meer van het Evangelie!”

Ergotherapie
Hoewel Gerdine als ergotherapeut is uit- 

gezonden, is deze therapie in Centraal-Azië 

totaal onbekend. Aan de hand van trainingen 

en cursussen in ziekenhuizen laat Gerdine 

de meerwaarde van deze therapie zien. “De 

enige manier om daar binnen te komen is via 

de lokale overheid. Als die vindt dat er iets 

moet gebeuren heeft de medische staf van een 

ziekenhuis niet veel meer te zeggen. Dat is een 

erfenis van het Sovjetverleden. Het is dus  

uitermate belangrijk dat je goede contacten 

hebt. Ik werk daarom samen met een lokale 

arts die ook visie heeft voor ergotherapie.”

Mijn droom
Na vier jaar ziet Gerdine bij de overheid steeds 

meer vertrouwen groeien voor dit werk. Ze 

wordt vaker gevraagd om trainingen te geven. 

“De komende twee tot vier jaar zal moeten 

blijken of het duurzaam is. Mijn droom is om 

ooit een programma voor huisbezoeken op te 

zetten. Dat helpt gezinnen die thuis zitten van-

wege een gehandicapt kind uit het isolement. 

Daarnaast schept het ook werkgelegenheid.”

De vijftienjarige Azjar
Gerdine richt zich in haar werk vooral op kin-

deren die een ernstige beperking hebben als 

gevolg van een hersenbeschadiging. Onlangs 

gaf ze een cursus in een groot kinderziekenhuis. 

“Ik doe eerst een training en daarna bespreek 

ik een aantal situaties. Een van de kinderen die 

daarbij betrokken werden is Azjar, een meisje 

van 15 jaar. Zij heeft een ernstige hersenbe- 

schadiging en is blindgeboren. Doordat ze haar 

hele leven nooit is behandeld, is ze volledig 

vergroeid. Azjar kan alleen nog maar liggen.”

Kwaliteit van leven
“Veel mensen in Centraal-Azië denken dat 

het leven van Azjar en dat van veel andere 

gehandicapte kinderen nauwelijks van waarde 

is. Daarom worden ze aan hun lot overgelaten. 

Met onze training laten we zien dat hun leven 

wel betekenis heeft en dat je de kwaliteit ervan 

echt kunt verbeteren. Zo proberen we er bij  

Azjar voor te zorgen dat ze kan zitten. Als ze 

aan het begin van haar leven was behandeld, 

had ze waarschijnlijk zoveel meer gekund. 

Maar het is geweldig om te zien wat we nu toch 

nog kunnen verbeteren. En hoe blij en dank-

baar de moeder van Azjar is nu er aandacht is 

voor haar dochter. Zo probeer ik zowel in mijn 

werk als in de contacten met mijn omgeving te 

laten zien dat voor God iedereen waardevol is.”

Belangrijk dat we er zijn!
Momenteel is Gerdine op verlof. Deze maand 

hoopt ze weer terug te gaan naar Centraal-Azië. 

“Mijn buurvrouw heeft me al meerdere keren 

geappt met de vraag wanneer ik eindelijk  

weer terugkom. Ze mist onze ontmoetingen  

en gesprekken. Mooi hè!”

“Het is in deze moslimcultuur zo ongelofelijk 

belangrijk dat we er zijn. Ik zie regelmatig 

groepen uit het buitenland komen om te 

evangeliseren. Daarbij komen er ook mensen 

tot geloof. Maar die teams zijn na een paar 

maanden weer vertrokken, terwijl deze jonge 

gelovigen hier verder moeten. Ze hebben vaak 

geen idee hoe. Door hier te zijn kunnen we hen 

helpen om te groeien in hun geloof.”

Was het roeping? “Ik heb dat nooit zo ervaren. 

Maar als ik terugkijk, dan geloof ik zeker dat het 

zo geleid is. Ik ben hier echt op mijn plaats.”
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Volledige jaarrekening

ACTIVA  31-12-2016  31-12-2015

 €  €  €  €

1. Materiële vaste activa  31.708  40.770  

       

 

2. Vorderingen en overlopende activa 82.924  167.015  

3. Effecten 107.044  104.606  

4. Liquide middelen 1.136.778  1.047.712  

  1.326.746  1.319.333

      

  1.358.454  1.360.103

PASSIVA  31-12-2016  31-12-2015

   €    €

5. Reserves en fondsen      

Reserves      

Continuïteitsreserve  129.643  111.767  

 

Fondsen    

Bestemmingsfondsen  968.679  1.018.408

  1.098.322  1.130.175

6. Voorzieningen  141.938  134.074

7. Kortlopende schulden  118.194  95.854

    

  1.358.454  1.360.103

Balans per 31 december 2016

  Werkelijk Begroot Werkelijk  

  2016 2016 2015

  € € €

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving  1.569.424 1.409.935 1.559.260

Baten uit acties van derden  65.000 65.000 95.900

Baten uit beleggingen  12.491 15.000 17.759

Overige baten  2.639 5.500 10.313

Som der baten  1.649.554 1.495.435 1.683.232

LASTEN

   

Besteed aan doelstellingen

Voorlichting en bewustwording  92.606 92.742 79.448

Lange termijn uitzendingen  1.281.878 1.097.513 1.196.849

Korte termijn uitzendingen  33.581 63.992 74.232

Projectondersteuning buitenland  80.538 48.827 212.739

  1.488.603 1.303.074 1.563.268

Werving Baten

Kosten eigen fondsenwerving  128.622 124.575 128.548

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie  64.183 67.751 62.160

Som der lasten  1.681.408 1.495.400 1.753.976

RESULTAAT  -31.854 35 -70.746

Staat van baten en lasten over 2016
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Resultaatbestemming

Het resultaat is als volgt verwerkt:

  Werkelijk Begroot Werkelijk  

  2016 2016 2015

  € € €

Toevoeging c.q. onttrekking aan:

Continuïteitsreserve  17.876 35 34.666

Afgesloten Partnerfondsen  23.432  -5.840

Afgesloten On Track fondsen  22  -520

Opleidingsfonds Partners  3.932  -7.316

Lange termijnuitzendingen  -92.783  16.390

Korte termijnuitzendingen  2.156  -12.649

Projectondersteuning buitenland  13.511  -95.478

  -31.854 35 -70.746

  2016  2015

 € € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat  -31.854  -70.746

 

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 13.031  12.343

Mutatie voorzieningen 7.864  -10.909

  20.895  1.434

Veranderingen in werkkapitaal

Vorderingen 84.091  8.007

Kortlopende schulden 22.341  -27.784

  106.432  -19.778

Kasstroom uit operationele activiteiten  95.473  -89.090

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Investeringen in MVA -3.969  -11.042

Investeringen in financiële vaste activa 0  2.500

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -3.969  -8.542

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Koersresultaat beleggingen en verkoop -2.438  -3.872

Kasstroom uit financieringsactiviteiten  -2.438  -3.872

Netto kasstroom in 2016  89.066  -101.504

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per 1 januari  1.047.712  1.149.215

Mutatie boekjaar  89.066  -101.503

Stand per 31 december  1.136.778  1.047.712

Kasstroomoverzicht 2016
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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 

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 2016 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 2016

ACTIVA

1. Materiële vaste activa Automatisering Website Overige Totaal

 €  €  €  €

Aanschafwaarde per 1 januari 2016 53.705 2.178 12.426 68.309

Gecumuleerde afschrijvingen 1 januari 2016 -22.355 -762 -4.422 -27.539

Boekwaarde per 1 januari 2016 31.350 1.416 8.004 40.770

Investeringen 3.968  0 0 3.968

Afschrijvingen -10.110 -436 -2.485 -13.031

Afschrijving desinvesteringen 0 0 0 0

Mutaties boekjaar -6.142 -436 -2.485 -9.063

Aanschafwaarde per 31 december 2016 57.675 2.178 12.426 72.279

Gecumuleerde afschrijvingen -32.465 -1.198  -6.908 -40.571

Boekwaarde per 31 december 2016 25.210 980 5.518 31.708

Investeringen zijn besteed aan nieuwe computers, beeldschermen en uitbreiding geheugen server.

2. Vorderingen en overlopende activa   2016 2015

   €  €

Vooruitbetaalde kosten Partners   52.542 117.310

Rekening courant Interserve Internationaal   12.719 7.112

Nog te ontvangen rente   3.991 7.824

EO-Metterdaad projecten   0 13.990

Overige vorderingen   13.672 20.779

   82.924 167.015

3. Effecten

   2016 2015

Overzicht mutaties effecten    €  € 

Stand per 1 januari   104.606 100.734

Koersresultaat   2.438 3.872

Balanswaarde effecten per 31 december   107.044 104.606

4. Liquide middelen   2016 2015

   €  €

Kas   1.498 422

Lopende betaalrekening   98.480 24.995

Overige bankrekeningen   1.028.006 1.005.205

Banksaldi TC’s   8.794 17.090

   1.136.778 1.047.712

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 0,4 %.
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PASSIVA

5. Reserves en fondsen   2016 2015

   €  €

Continuïteitsreserve

Saldo per 1 januari   111.767 77.101

Resultaatbestemming kantoorexploitatie   -13.548 -14.747

Resultaatbestemming uit verschillende fondsen   31.424 49.413

   129.643 111.767

 Saldo per    Saldo per 31

 1 januari   Toevoeging/ december 

	 2016	 Baten	 Bestedingen	 onttrekking	 2016
Fondsen € € € € €

A. Bestemmingsfonds

 Lange termijn uitzendingen 819.008 1.259.320 1.293.315 -58.788 1) 726.225

B. Bestemmingsfonds 

 Korte termijn uitzendingen 1.834 12.731 10.553 -22 2) 3.990

C. Bestemmingsfonds 

 Afgesloten Partnerfondsen 104.975 0 0 23.432 3) 128.408

D. Bestemmingsfonds 

 Afgesloten On Track fondsen 3.142 0 0 22 4) 3.164

E. Bestemmingsfonds 

 Opleiding Partners 45.399 0 0 3.932 5) 49.331

F. Bestemmingsfonds 

 Projectondersteuning buitenland 44.050 88.412 74.901 0 57.561

  1.018.408 1.360.463 1.378.769 -31.424 6) 968.679

1) Dit bedrag bestaat uit een overboeking van € 52.856 naar het bestemmingsfonds Afgesloten Partnerfondsen, een overboeking van € 2.000 naar de 

continuïteitsreserve als bijdrage van een thuisfrontcommissie aan het tekort over 2016, en een overboeking van € 3.932 naar het bestemmingsfonds 

Opleiding Partners.

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

3) Dit bedrag bestaat uit een overboeking van € 29.424 naar de continuïteitsreserve en een toevoeging van € 52.856 vanuit het bestemmingsfonds 

Lange termijn uitzendingen.

4) Dit bedrag is overgeboekt van het bestemmingsfonds Korte termijn uitzendingen.

5) Dit bedrag is het saldo van toevoegingen in het opleidingsfonds (€ 14.281) minus opleidingskosten (€ 10.870) en plus afgesloten opleidingsfondsen  

(€ 521) van teruggekeerde Partners. Het saldo van € 3.932 is overgeboekt van het bestemmingsfonds Lange termijn uitzendingen.

6) Het saldo is toegevoegd aan de continuïteitsreserve en bestaat uit € 2.000 en € 29.424. Zie bij noot 1 en 3.

6. Voorzieningen   2016 2015

   €  €

Wederinpassingsvoorziening

Saldo per 1 januari   134.074  144.983 

Bij: Dotatie   21.450  22.170 

Af: Uitkering   13.586  33.079 

Saldo per 31 december   141.938  134.074 

7. Kortlopende schulden

   2016 2015

   €  €

Crediteuren   34.329 52.787

Opgebouwde vakantie- en overuren personeel   18.875 18.264

Schulden inzake belastingen   16.366 16.436

Overige kortlopende schulden   48.624 8.367

Saldo per 31 december   118.194 95.854

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 2016

  Werkelijk Begroot Werkelijk  

Kengetallen  2016 2016 2015

Bestedingsratio t.o.v. baten  90% 87% 93%

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

Totale bestedingen eigen fondsenwerving als % van

de totale baten uit eigen fondsenwerving.  8% 9% 8%

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

BATEN

Baten uit eigen fondswerving  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2016 2016 2015

  €  € €

Giften, donaties en schenkingen algemeen  273.961 278.000 257.442

Giften, donaties en schenkingen  

Lange termijn uitzendingen  1.194.320 1.056.935 1.151.794

Giften, donaties en schenkingen  

Korte termijn uitzendingen  12.731 35.000 32.446

Giften, donaties en schenkingen 

Projectondersteuning buitenland  88.412 40.000 117.578

  1.569.424 1.409.935 1.559.260

De algemene giften zijn ten opzichte van 2015 met ongeveer 6,4% gestegen.

In 2015 werd de opbrengst van verkoop goederen (brutowinst) onder baten uit eigen fondsenwerving geboekt.  

In 2016 wordt deze opbrengst bij diverse opbrengsten geboekt. Deze opbrengst is voor het jaar 2015 aangepast. 

Baten uit acties van derden  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2016 2016 2015

  €  € €

Projectbijdrage EO Metterdaad  0 0 5.000

Bijdragen GZB aan Lange termijn uitzendingen  15.000 15.000 45.900

Bijdragen Kerk in Actie aan Lange termijn uitzendingen  50.000 50.000 45.000

  65.000 65.000 95.900

Baten uit beleggingen  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2016 2016 2015

  €  € €

Dividend, rente  10.053 15.000 13.886

Ongerealiseerde koersverschillen  2.438 0 3.872

  12.491 15.000 17.758

Overige baten  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2016 2016 2015

  €  € €

Diverse opbrengsten  1.208 1.500 5.995

Baten On Track uitzendingen  1.431 4.000 4.318

  2.639 5.500 10.313

In 2015 werd de opbrengst van verkoop goederen (brutowinst) onder baten uit eigen fondsenwerving geboekt.  

In 2016 wordt deze opbrengst bij diverse opbrengsten geboekt. Deze opbrengst is voor het jaar 2015 aangepast.

LASTEN

Bestedingen aan de doelstelling  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2016 2016 2015

  €  € €

Voorlichting en bewustwording  92.606 92.742 79.448

Lange termijn uitzendingen  1.281.878 1.097.513 1.196.849

Korte termijn uitzendingen  33.581 63.992 74.232

Projectondersteuning buitenland  80.538 48.827 212.739

  1.488.603 1.303.074 1.563.268

Jaarverslag 2016 | Volledige jaarrekening
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Voorlichting en bewustwording  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2016 2016 2015

  €  € €

Periodiek Dienen  19.131 21.000 18.305

Publiciteitskosten  6.250 6.000 8.700

Kosten advertenties  10.584 10.500 1.645

Kosten evenementen en presentaties  7.628 7.000 3.279

Uitvoeringskosten  49.013 48.242 47.519

Totaal besteed aan Voorlichting en bewustwording  92.606 92.742 79.448

Zie Toelichting op de uitvoeringskosten over 2016 op pagina 42-43.

Lange termijn uitzendingen  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2016 2016 2015

  €  € €

Persoonlijke uitkeringen  432.447 410.000 433.239

Verzekeringen  290.386 220.000 210.220

Overige voorzieningen  258.726 236.000 263.815

Begeleiding gastlandorganisaties  26.386 25.000 25.799

Publiciteitskosten TC’s  14.382 14.000 19.957

Kosten Interserve Internationaal  36.260 30.000 31.851

Diverse kosten  71.252 15.000 61.905

Uitvoeringskosten  152.039 147.513 150.063

Totaal besteed aan Lange termijn uitzendingen  1.281.878 1.097.513 1.196.849

Zie Toelichting op de uitvoeringskosten over 2016 op pagina 42-43. Het saldo van de uitvoeringskosten volgens  

de verdeelstaat en de in rekening gebrachte begeleidingskosten komen ten laste van de kantoorexploitatie.

Korte termijn uitzendingen  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2016 2016 2015

  €  € €

Kosten voor levensonderhoud  0 4.000 4.668

Overige kosten  10.545 31.000 40.847

Uitvoeringskosten  23.036 28.992 28.717

Totaal besteed aan Korte termijn uitzendingen  33.581 63.992 74.232

Zie Toelichting op de uitvoeringskosten over 2016 op pagina 42-43. Uitvoeringskosten gemaakt ten behoeve van  

de korte termijn uitzendingen komen ten laste van de kantoorexploitatie.

Projectondersteuning buitenland  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2016 2016 2015

  €  € €

Ondersteuning projecten  70.744 40.000 203.196

Uitvoeringskosten  9.794 8.827 9.543

Totaal besteed aan Projectondersteuning buitenland  80.538 48.827 212.739

Zie Toelichting op de uitvoeringskosten over 2016 op pagina 42-43. Voor projecten wordt een percentage van 5%  

in rekening gebracht voor de kantoorexploitatie.

Kosten eigen fondsenwerving  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2016 2016 2015

  €  € €

Periodiek Dienen  6.377 7.000 6.101

Direct mail  11.718 12.000 9.898

Telemarketing  6.237 5.000 3.500

Overige kosten fondsenwerving  13.815 11.500 22.302

Uitvoeringskosten  90.475 89.075 86.747

Totaal besteed aan Kosten eigen fondsenwerving  128.622 124.575 128.548

Zie Toelichting op de uitvoeringskosten over 2016 op pagina 42-43.

Kosten beheer en administratie  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2016 2016 2015

  €  € €

Uitvoeringskosten  64.183 67.751 62.160

Totaal besteed aan Kosten beheer en administratie  64.183 67.751 62.160

Zie Toelichting op de uitvoeringskosten over 2016 op pagina 42-43.

Bezoldigingen en financiële relaties bestuurders

Aan bestuurders zijn geen bezoldigingen met inbegrip van pensioenlasten toegekend. Tevens zijn geen  

leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders.
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Specificatie en verdeling van lasten naar bestemming:

 Doelstelling

Bestemming Voorlichting Lange termijn Korte termijn Project-

 en bewust- uitzendingen uitzendingen ondersteuning

Lasten wording   buitenland

 

Besteed aan doelstellingen

Kosten uitzendingen 0 1.115.456 10.545 70.744

Publiciteit en communicatie 43.593 14.382 0 0

Totaal eigen bestedingen 43.593 1.129.838 10.545 70.744

Uitvoeringskosten

Personeelskosten 37.169 123.691 17.055 8.346

Afschrijvingskosten 2.225 3.744 1.401 198

Huisvestingskosten 4.051 6.076 2.025 0

Kantoor- en algemene kosten 5.568 18.529 2.555 1.250

Totaal uitvoeringskosten 49.013 152.040 23.036 9.794

Eindtotaal 92.606 1.281.878 33.581 80.538

Bij de verdeling van de uitvoeringskosten over de doelstellingen hanteert Interserve de volgende uitgangspunten:

- Personeels- en kantoorkosten: naar rato van de bestede tijd van de kantoormedewerkers aan de doelstelling.

- Afschrijvings- en huisvestingskosten: naar rato van het aantal werkplekken per doelstelling.

Toelichting op de uitvoeringskosten over 2016
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Werving baten Totaal

  

 Fondsen- Beheer en

 werving administratie Werkelijk 2016 Begroot 2016 Werkelijk 2015

 0 0 1.196.745 1.011.000 1.275.540

 38.147 0 96.122 94.000 93.687

 38.147 0 1.292.867 1.105.000 1.369.227

 74.074 45.115 305.450 304.500 299.119

 2.267 3.196 13.031 14.500 12.343

 3.038 9.114 24.304 27.500 26.786

 11.096 6.758 45.756 43.900 46.501

 90.475 64.183 388.541 390.400 384.749

 128.622 64.183 1.681.408 1.495.400 1.753.976

Personeelskosten  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2016 2016 2015

  €  € €

Salarissen  190.398 191.000 185.557

Vakantiegeld en vakantiedagen  29.432 30.000 30.195

Premie sociale verzekeringen  36.409 37.500 34.528

Pensioenpremie  21.683 22.000 21.555

Reiskosten woon-werkverkeer  14.846 13.700 15.449

Cursuskosten  2.853 2.000 2.334

Diverse personeelskosten  9.829 8.300 9.502

  305.450 304.500 299.120

Het aantal fte’s bedroeg 5,46.

De bezoldiging van de directeur (0,9 fte) is als volgt:

Brutosalaris  40.619

Vakantiegeld  3.141

Eindejaarsuitkering  3.398

Sociale lasten  7.824

Pensioenlasten  5.073

  60.055
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Afschrijvingen  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2016 2016 2015

  €  € €

Bedrijfsmiddelen  13.031 14.500 12.343

  13.031 14.500 12.343

Zie voor de afschrijvingen de toelichting op de balans per 31 december 2016 onder Materiële vaste activa.

Huisvestingskosten  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2016 2016 2015

  €  € €

Huur en servicekosten  19.871 20.250 19.668

Diversen  4.433 7.250 7.119

  24.304 27.500 26.787

Kantoor en algemene kosten  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2016 2016 2015

  €  € €

Administratie- en advieskosten  10.826 7.600 11.026

Onderhoud hard- en software  8.479 8.000 10.319

Contributies en abonnementen  6.781 6.150 6.047

Dienstreizen staf  6.520 5.000 5.835

Kantoorkosten  6.192 7.000 6.552

Diversen  6.958 10.150 6.722

  45.756 43.900 46.501

Administratiekosten betreffen kosten voor accountantcontrole, advies en loonadministratie.

Contributies zijn betaald aan o.a. NZR, MissieNederland en de Raad voor Financiële Betrouwbaarheid.

Dienstreizen staf betreft zakelijke reizen in zowel binnen- als buitenland.

Onderhoud hard- en software betreft vooral jaarabonnementen van in gebruik zijnde softwarepakketten.

Vastgesteld door het bestuur op 8 mei 2017 te Driebergen.

Dhr. mr. A.S. Zwanepol

Dhr. H. Dekker BSc

Mw. drs. A. de With

Mw. G. den Dikken MA MSc

Dhr. W. J.J. Ester

Dhr. A.J. van Heusden

Mw. dr. A.J. van Ginkel

Mw. dr. P.M. Sonnenberg
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Hoewel Nepal bovenaan hun verlanglijstje 
stond, werd het de Arabische wereld. “We 
kunnen ons daar nu niets meer bij voorstellen. 
We zijn heel erg van de Arabische cultuur 
gaan houden en zouden nergens anders meer 
naartoe willen. De mensen zijn heel gastvrij 
en hebben alle tijd voor je. Alles binnen die 
cultuur is gericht op relaties. En dat past echt 
bij ons.” Aan het woord zijn Johan en Elise*, 
sinds 2005 uitgezonden door Interserve.

Vlak na hun huwelijk kreeg Elise het verlangen 

om voor korte tijd naar een Arabisch land te 

gaan. “Ik deed in die tijd parttime pabo,” vertelt 

ze. “Op de school waar ik werkte hadden we 

een project voor Egypte gedaan. Dat had mij 

heel erg aangesproken. Daarom wilde ik er 

graag een keer naartoe.”

‘Die kans moet je pakken’
“Dat vonden ze bij Interserve niet zo’n 

goed idee”, lacht Johan. Zij adviseerden het 

kersverse echtpaar om samen te gaan. “Elise 

zou anders terugkomen met een indringende 

ervaring die ik dan gemist zou hebben. En dat 

zou voor onze relatie niet goed zijn. Nu had 

ik in die tijd net een vaste baan bij een grote 

sportorganisatie. Maar toen mijn baas, die 

Johan en Elise zijn van de Arabische cultuur gaan houden

“Ik heb Jezus in jou gezien!”

christen was, van onze plannen hoorde zei hij: 

‘Die kans moet je pakken!’”

Aangetrokken tot andere culturen
Johan nam ontslag en kort daarna vertrokken  

ze samen naar Jemen. Niet voor een paar maan-

den, zoals aanvankelijk de bedoeling van Elise 

was, maar voor een jaar. Ze voelden zich er al 

heel snel thuis. “We hebben ons altijd sterk  

aangetrokken gevoeld tot andere culturen.  

En ook het avontuurlijke zit ons allebei in het 

bloed. Het is bijzonder om te zien hoe God dat 

gebruikt. Want zo konden wij de onzekere kan- 

ten van zendingswerk ook als avontuur zien!”

“Dat eerste jaar ervoeren we beiden als zegen. 

We hadden goede contacten met de lokale 

bevolking en ook de taalstudie verliep voors-

poedig. We voelden ons er echt thuis. En dat 

was voor ons de bevestiging dat God ons daar 

ook wilde hebben.”

Definitief naar de Arabische wereld
Toen ze in 2006 weer teruggingen naar  

Nederland, was het voor Johan en Elise  

dan ook duidelijk dat het hierbij niet zou 

blijven. Na een jaar bijbelschool en de nodige 

voorbereidingen, vertrokken ze in 2008 defini- 

tief naar de Arabische wereld. Inmiddels  

hebben ze drie kinderen. Na een aantal jaren  

in Jemen te hebben gewerkt, wonen ze nu in 

een land in Noord-Afrika. Johan is daar direc-

teur van een ontwikkelingsorganisatie. Elise 

leidt het Interserve-team in het land.

Alles wat we doen is belangrijk!
Johan en Elise zijn geen mensen van grootse 

ideeën als het om zending gaat. “We moeten 

vooral voorleven en voordoen wat christen 

zijn voor ons betekent, vertelt Elise. “Datzelfde 

geldt ook in Nederland. Mensen zitten niet te 

wachten op een Bijbeltekst, maar willen bij 

jou zien wat het geloof voor je betekent. De 

Arabische cultuur staat bol van wantrouwen. 

Wij laten de mensen om ons heen zien dat we 

hen we hen wel vertrouwen. Bijvoorbeeld door 

de buren de sleutel van ons huis te geven en te 

vragen of zij een oogje in het zeil willen hou- 

den als we afwezig zijn. Dat doet iets mensen!”

‘Jezus in jou gezien!’
Heel vaak krijgen Johan en Elise positieve 

reacties van de lokale bevolking: ‘Jullie zijn er 

echt voor ons’ of ‘Jullie hebben echt interesse 

voor ons’. Indrukwekkend was de reactie van 

een docente. “Samen met een collega had ik op 

haar school een project met jongeren gedaan. 

Na afloop zei ze tegen me: ‘Ik heb Jezus in jou 

gezien’. Het had haar interesse voor het christe- 

lijk geloof gewekt en kort daarna is ze tot geloof 

gekomen. “Waarom gebeurde dat? Niet omdat 

wij over het evangelie hadden gesproken. Dat 

kon op die school sowieso niet. Nee, zij zag dat 

wij heel anders met jongeren omgingen dan zij 

in haar cultuur gewend was. Niet schreeuwen 

en slaan, maar hen in hun waarde laten. Dat 

raakte haar en maakte haar nieuwsgierig.”

Johan en Elise bezochten eens een project in de 

gevangenis, waar ze een vrouw ontmoetten. Na 

afloop vertelde zij hun: ‘Jullie hebben genade 

gebracht op deze duistere plaats’. “Dat zijn  

bijzondere dingen om te horen”, vertelt Johan.

Tot eer van God
Om hen heen zien ze dat andere organisaties 

het soms heel anders aanpakken. “Christenen 

komen hier om bijvoorbeeld onderwijs te 

geven”, vertelt Johan, “om daarnaast het ‘echte’ 

werk te kunnen doen. Daarmee bedoelen ze 

het doorgeven van het evangelie. Lesgeven is 

voor hen niet meer dan een dekmantel. Maar 

wij geloven niet in een onderscheid tussen  

‘gewoon’ en ‘echt’ werk. Alles wat we doen  

is belangrijk. Dat is ook kenmerkend voor  

de werkwijze van Interserve.” Ik denk dat 

we ervan af moeten te kijken naar het aantal 

mensen dat door ons werk tot Jezus komt.  

Het doel van ons bestaan is dat we leven  

tot eer van God. Daar gaat het om! En dan 

maakt het geen verschil of je in Nederland  

of in Noord-Afrika woont. Die manier van  

leven heeft echte waarde en zal uiteindelijk 

ook effect hebben op onze omgeving.”
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Lasten €

Besteed aan doelstellingen

Voorlichting en bewustwording 85.844

Lange termijn uitzendingen 1.119.361

Korte termijn uitzendingen 38.905

Projectondersteuning buitenland 39.819

Totaal besteed aan doelstellingen 1.283.929

Baten €

Eigen fondsenwerving 1.481.700

Beleggingen 13.000

Overige baten 4.500

Totaal baten 1.499.200

Werving baten €

Kosten eigen fondsenwerving 155.554

Kosten beheer en administratie 65.318

Totaal lasten 1.504.800

Resultaat -5.600
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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  

nummer 41126735.

Giften
NL94 INGB 0001 9423 05

Legaten
Om Interserve Nederland in uw  

wilsbeschikking te gedenken, dient  

u de volgende zin op te nemen: ‘Ik 

legateer vrij van rechten aan Stichting 

Interserve 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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