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Voorwoord
“De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U.” Dit is de eerste 

regel van een bekend lied uit Opwekking. Het spreekt over hoop, verwachting en dankbaarheid. Dat 

gevoel overheerst als ik terug kijk op het jaar 2017. Interserve heeft veel redenen om dankbaar te zijn. 

Ik noem er een paar.

We hebben in 2017 bewust gekozen om met minder initiatieven tegelijk bezig te zijn en ons vooral te 

richten op een van onze kerntaken: het uitzenden van Partners. Een ontwikkeling die ons bezighield 

was het teruglopen van het aantal On Trackers. Het is mooi om te zien dat de neerwaartse trend is 

doorbroken. Er is weer een toenemende interesse voor het On Track programma en dit leidt tot nieu-

we uitzendingen.

Gedurende de eerste helft van 2017 is het functioneren van het kantoorteam geëvalueerd. Dit  

proces werd gefaciliteerd door een oud-Partner. Met behulp van de “StrengthsFinder” test is in  

kaart gebracht wat ieders unieke bijdrage is aan het team. Dat heeft veel inzicht gegeven. Staf en 

directie zijn hiermee concreet aan de slag gegaan en dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen  

in de teamstructuur en de interne communicatie.

We hebben in 2017 zwarte cijfers kunnen schrijven. Het bleef spannend tot het laatste moment,  

maar na een aantal jaren van tekorten konden we het afgelopen jaar met een positief exploitatie- 

saldo afronden. Dit is niet vanzelfsprekend en dat zijn we ons terdege bewust. 

Er zijn uiteraard meer dingen te noemen, maar daar leest u over in de rest van het jaarverslag. 

Tijdens ons jaarlijkse bestuursweekend hebben we de internationale directeur van Interserve,  

Bijoy Koshi, kunnen ontmoeten. Van hem hoorden we wat er speelt in het grotere geheel van  

Interserve wereldwijd en wat zijn visie is voor de organisatie. Deze context is belangrijk. Tijdens  

de bestuursvergaderingen spreken we regelmatig over de ontwikkelingen in zending en hoe  

Interserve Nederland hierop zou moeten inspelen. We hebben daar nog geen pasklare antwoorden 

voor en zullen dit in 2018 verder uitwerken.

Er gebeurt veel en de ontwikkelingen om ons heen gaan snel. Als medewerkers, vrijwilligers en  

Partners mogen we ons gemotiveerd inzetten en zijn we ons bewust van onze afhankelijkheid  

van God en van elkaar.

Namens het bestuur van Interserve Nederland,

René Zwanepol

Voorzitter
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Interserve Nederland maakt deel uit van de 
internationale zendingsorganisatie Interserve 
Internationaal die christenprofessionals 
uitzendt naar Azië en de Arabische wereld. In 
woord en werk getuigen ongeveer 750 Inter-
serve-Partners van hun geloof in Jezus Chris-
tus. De visie van Interserve Internationaal is: 
“Lives and communities 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 
zelfstandigheid 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”.

Jaarverslag 2017 | Bestuurs- en directieverslag

thuisfrontcommissie om te bespreken hoe 

het tekort kan worden weggewerkt. De te 

nemen maatregelen zijn benoemd in onze 

Financieel-administratieve Regeling (FAR). 

Daarnaast zet de fondsenwerver zich actief  

in om de Partnerfondsen te versterken en  

de thuisfrontcommissies te adviseren. Dit 

gebeurt in het kader van het in 2015 inge- 

voerde beleid omtrent gezamenlijke  

fondsenwerving.

• Tegenvallende giften voor de kantoor- 

exploitatie. De trends in fondsenwerving 

geven aan dat het werven voor een alge-

meen doel moeilijker en kostbaarder wordt. 

Desondanks denken we de inkomsten te 

kunnen verhogen via professionele  

fondsenwerving en het nieuwe beleid  

van gezamenlijke fondsenwerving.

• Een conflict met een Partner omtrent onze 

zorgplicht. Mocht een dergelijk risico zich 

voordoen, dan kan dat een impact hebben op 

het werven van nieuwe Partners en fondsen. 

Om dit te voorkomen en/of te beperken zijn 

er protocollen en interne regelingen (zoals 

de FAR) opgesteld met Partners waarin 

maatregelen staan vermeld indien deze  

risico’s zich voordoen. We zijn dankbaar  

dat het afgelopen jaar is verlopen zonder 

conflicten met Partners of grote crises.

• Stijgende exploitatiekosten. Kosten worden 

beheerst door een strak budget te hanteren 

dat goed gemonitord wordt via maande- 

lijkse rapportages. Mocht er desondanks een 

tegenvaller zijn, dan kan een beroep worden 

gedaan op de continuïteitsreserve. 

• Op basis van bovenstaande risicoanalyse 

heeft het bestuur vastgesteld dat de  

continuïteitsreserve een omvang moet heb-

ben van minimaal € 125.000 en maximaal  

€ 250.000.

• Het bestuur gaat zich in 2018 verder profes-

sionaliseren in haar toezichthoudende taak 

door enkele verbeteringen door te voeren 

in haar beleid, protocollen, rapportages en 

toezicht op de naleving ervan.

Meerjarenbeleidsplan 2015-2018
Interserve Nederland baseert haar activiteiten 

op een meerjarenbeleidsplan. Het jaar 2017 

was het derde jaar van het meerjarenbeleids- 

plan 2015-2018. In dit meerjarenbeleidsplan 

zijn de volgende strategische keuzen gemaakt:

1. De kerk (in Nederland) dienen die deel-

neemt aan Gods missie onder Aziaten en 

Arabieren;

2. Versterken van een discipling community;

3. Versterken van de interne organisatie.

Na een grondige tussentijdse evaluatie van het 

vierjarenbeleidsplan in het eerste kwartaal van 

2017 is beslo-ten om te focussen op één speer-

punt: het uitzenden van Partners en de impact 

daarvan op de zendende kerk. De speerpunten 

‘de kerk (in Nederland) dienen die deelneemt 

aan Gods missie onder Aziaten en Arabieren’ 

en ‘versterken van een discipling community’ 

vloeien hieruit voort en zullen indirect via 

de uitgezonden Partners aan de orde komen.  

Vanuit onze holistische visie op zending willen 

we Partners erop voorbereiden om levenslang 

getuige (discipel van Jezus) te zijn en te  

streven naar wederkerigheid in de relatie met 

hun uitzendende gemeente. We willen de 

uitzending zodanig inzetten dat gemeente en 

Partner van elkaar leren. Daarbij functioneren 

onze Partners en hun thuisfrontcommissies als 

Interserve wil haar missie gestalte geven door 

het uitzenden van christenprofessionals. Deze 

zgn. Interserve-Partners getuigen in woord en 

werk van hun geloof onder de kansarmen uit 

Azië en de Arabische Wereld. Onze strategie 

is dus voornamelijk gericht op het werven, 

voorbereiden en uitzenden van Partners. We 

geloven dat het uitzenden van Partners effec-

tief is om de kansarmen in Azië en de Ara-

bische Wereld te bereiken met het evangelie. 

Onze visie op zending is holistisch. We spreken 

daarom ook van integral mission. Ons uitein-

delijke doel is discipelschap. Zending is voor 

ons een levensstijl waarin we als discipelen 

van Jezus anderen inspireren om ook een 

discipel van Hem te worden, zodat dit zichtbaar 

wordt in alle aspecten van het leven. Juist daar-

om vinden we het uitoefenen van het beroep 

zo belangrijk, omdat je door je werk heen kunt 

laten zien hoe je volgeling van Jezus bent en 

anderen daarmee kunt dienen.

Risicoanalyse
Elk jaar evalueert het bestuur de risico’s van 

Interserve om daarmee de minimale omvang 

van de continuïteitsreserve te bepalen. De 

voornaamste risico’s voor Interserve zijn:

• Een langdurig negatief saldo in een Part-

nerfonds. Om dit te voorkomen verstrekt de 

administrateur maandelijkse rapportages, 

zodat tijdig kan worden ingegrepen. Zodra 

een fonds negatief is, nemen de uitzend-

coördinatoren contact op met de betreffende 
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bruggenhoofd naar de gemeente, zodat er in de 

zendende kerk meer aandacht zal zijn voor de 

impact van zending. 

Terugblik 2017
Met dankbaarheid kijken we terug naar 2017. 

We hebben wederom ervaren dat God trouw is:

• In totaal waren er 52 Partners uitgezonden 

of in voorbereiding. Het aantal Partners is 

daarmee stabiel gebleven ten opzichte van 

vorig jaar. Vijf Partners keerden terug in 2017, 

drie nieuwe Partners werden uitgezonden. 

En momenteel bereiden vijf nieuwe kandi-

daten zich voor op uitzending. We bidden 

voor meer Partners in 2018 zodat we kunnen 

doorgroeien naar 60 Partners.

• Tezamen met zo’n 700 andere Interserve- 

Partners vanuit de hele wereld mogen we  

het goede nieuws van Jezus in woord en daad 

verkondigen in Azië en de Arabische Wereld. 

In het hoofdstuk ‘De impact van onze Partners’ 

kunt u een aantal verhalen lezen waaruit 

blijkt dat God aan het werk is en hoe mensen 

veranderen.

• Na enkele jaren van afname is in 2017 het 

aantal On Trackers gegroeid. Die groei zet 

zich door in 2018. Dit jaar hopen we 15 On 

Trackers uit te zenden. Met de huidige sollici-

tanten en kandidaten lijkt dat te lukken.

• Er werden drie teamtrips georganiseerd:  

één team kwam vanuit Egypte naar Veenen- 

daal en twee teams vertrokken vanuit  

Nederland naar Jordanië en Irak. Dit laat  

zien dat zending tegenwoordig van overal 

naar overal gaat.

• Het jaar startte met een tussentijdse evalu-

atie van het meerjarenbeleidsplan 2015-2018; 

dit leidde tot een reorganisatie waardoor we 

een sterker en beter gefocust kantoorteam 

zijn geworden.

• We zijn blij met de aandacht van het  

Nederlands Dagblad, MissieNederland en  

de Nederlandse Zendingsraad voor een 

wake-up call voor meer zendelingen in Azië 

en de Arabische Wereld. Directeur Arco de 

Leede heeft benadrukt dat slechts 3% van 

de zendelingen naar dit gebied gaat, terwijl 

er ruim 2,5 miljard1 mensen wonen die het 

Evangelie nog niet gehoord hebben.

• Ten slotte zijn we heel dankbaar dat de kan-

toorexploitatie in 2017 is afgesloten met een 

mooi overschot van € 12.285, na jaren van 

tekorten. De totale baten zijn 1% lager dan 

in 2016. Deze giften bestonden voor 29% uit 

incasso’s en de rest uit eenmalige giften. Het 

streven is om meer structurele giften te ont-

vangen. Evenals in 2016 is 89% van de lasten 

besteed aan de doelstelling. Dit is boven de 

begrote norm van 85%, een mooi resultaat. 

De kosten voor fondsenwerving zijn gedaald 

ten opzichte van 2016 vanwege een uitgestel-

de telemarketingactie. Hiermee komt het 

percentage voor kosten fondsenwerving ten 

opzichte van de totale baten op 7%, hetgeen 

ruim onder de CBF-norm ligt van 25%.

Vooruitblik 2018 en verder
Tijdens de tussentijdse evaluatie bleek dat in 

het meerjarenbeleidsplan de focus te breed 

en de ambitie te hoog was. Dit was een goede 

les om de doelstellingen realistisch te houden. 

Interserve ziet altijd veel mogelijkheden en de 

urgentie in ons werkgebied is dusdanig hoog 

dat we geneigd zijn om steeds meer te willen 

doen. Vandaar dat bestuur en staf besloten 

hebben om in 2018 te focussen op één speer-

punt: het uitzenden van Partners. Dat zal de 

komende jaren de kernactiviteit van Interserve 

Nederland blijven. De focus van het hele kan-

toorteam is gericht op het werven, uitzenden 

en begeleiden van Partners. Fondsenwerving, 

communicatie en administratie zijn hierbij 

nodig als ondersteunende activiteiten. Het doel 

is om eind 2018 60 Partners te hebben.

Tegelijk zien we de wereld veranderen en 

interpreteren we de wereldwijde trends.  

Daarom heeft het bestuur besloten om in  

2018 en 2019 enkele thema’s uit te werken  

met het oog op “Interserve in 2025”. We ver- 

wachten dat zending in toenemende mate 

multicultureel zal worden en van overal naar 

overal zal gaan. Dit stelt ons voor de vraag hoe 

wij mensen met een migratieachtergrond uit 

Azië en de Arabische wereld kunnen bereiken 

én betrekken bij Gods wereldwijde werk. Een 

andere vraag is hoe we jongeren, maar ook 

zakenmensen betrekken bij zending en/of  

hun missionaire impact kunnen stimuleren.
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1 Bron: Joshua Project, https://joshuaproject.net
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Per 31 december 2017 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

Dhr. H. Dekker BSc, penningmeester juni 2015 Soest

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

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

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

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

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

zending.

In 2017 is Mw. A. de With afgetreden als bestuurslid. Met zeven bestuursleden voldoet Interserve nog 

aan het minimum aantal bestuursleden zoals bepaald in de statuten van Interserve. 

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 bestuursleden hebben de volgende hoofd- en nevenfuncties:

• Dhr. Zwanepol is Algemeen Directeur bij TAQA Energy

• Dhr. Ester is Reporting Process Manager bij Stichting Open Doors

• Dhr. Dekker is interim-manager en heeft als nevenfuncties: 

 o Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Jong Leren, Heemstede (2015-heden)

 o Penningmeester Stichting Beheer Christengemeente Soest (2015-heden)

 o Lid Raad van Toezicht en voorzitter Auditcommissie De Passie, Houten (2014-heden)

• Mw. Den Dikken is als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente Drachten

• Mw. Van Ginkel is Senior Multilingual Education Expert bij Multilingual Education Consultancy

• Dhr. Van Heusden is gepensioneerd en nog actief in Stichting Connecting Churches en als voor-

ganger

• Mw. Sonnenberg is predikant in de PKN (Alphen aan den Rijn) en coördinator van het Onder-

zoekscentrum voor Jeugd, Kerk en Cultuur vanwege de Protestants Theologische Universiteit. 

Daarnaast is ze lid van de Generale Raad van Advies van de PKN.

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 2017 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.

Daarnaast ziet het bestuur toe op de richtlijnen en gedragscodes die Interserve hanteert:

• Child Protection Policy (een protocol dat door alle Interserve-entiteiten wordt erkend)

• Klachtenprocedure

• Richtlijn Jaarverslaggeving 650 voor fondsenwervende organisaties

• Beleid kosten en methoden fondsenwerving

• Interne richtlijnen en handleidingen:

 o Financieel-administratieve Regeling (voor Partners en TC’s)

 o Arbeidsvoorwaarden voor stafleden

 o Handboek voor Thuisfrontcommissies 

 o Wegwijzer en Welkom thuis voor Partners

Besproken onderwerpen in 2017
Het bestuur heeft in 2017 vier keer vergaderd. 

Het bestuur heeft zowel een toezichthoudende 

als een visiebepalende rol. De vergaderingen 

bestaan dan ook uit deze twee gedeelten. 

In het toezichthoudende deel bespreekt het 

bestuur de directieverslagen, de financiële 

rapportages en de risico’s. Het bestuur stelt  

ook het jaarverslag en de begroting vast.

In het visiebepalende deel kwamen de volgen-

de onderwerpen aan de orde:

• De tussentijdse evaluatie van het meerjaren-

beleidsplan 2015-2018. Dit leidde onder meer 

tot een reorganisatie van het kantoorteam: 

de drie bestaande teams zijn teruggebracht 

tot één team met zeven aandachtsgebieden.

• Bij de tussentijdse evaluatie werd ook 

besloten om een tweejarenplan op te stellen 

voor 2017 en 2018.

• Met Bijoy Koshi (de internationaal directeur 

van Interserve) werd gesproken over  

zendingstrends en mogelijke toekomstige 

uitzendmodellen.

• De regionaal directeur van Interserve, Chris 

Binder, informeerde het bestuur over de 

ontwikkelingen in zending in Europa waar 

steeds meer aandacht is voor migranten uit 

ons werkgebied die nu in Europa wonen. 

Voor Interserve Nederland betekent dit een 

toenemende rol voor Team Nederland dat  

nu nog uit slechts drie Partners bestaat.

• Missioloog Eleonora Hof discussieerde met 

het bestuur en het kantoorteam over de rol 

van Interserve in zending voor de komende 

jaren. Ook hier was kerk en migratie een 

belangrijk thema.

Jaarverslag 2017 | Bestuurs- en directieverslag Jaarverslag 2017 | Bestuurs- en directieverslag
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Werving van Partners 0,8

Voorbereiding en begeleiding 1,43

Impact zending 0 (0,4 op vrijwillige basis)

Marketing 1,24 (en 0,4 op vrijwillige basis)

Member care (0,9 ondersteund door vriendenkring)

Kantoor 1,08 (en 0,9 op vrijwillige basis)

Directie 0,9

TOTAAL 5,45 (op 1 januari 2017: 5,46)

Staf 
Per 1 januari 2018 zijn er 9 personen (in totaal 5,45 fte) in betaalde dienst, als volgt verdeeld per  

aandachtsgebied:

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

Kerk Nederland betreffende salariëring, salarisverhogingen, inflatiecorrecties, eindejaarsuitkeringen 

en jubileumgratificaties.

• Evaluatie van het functioneren van het 

bestuur en het zoeken naar nieuwe bestuurs-

leden.

• Impact van het werk van Interserve in Neder-

land, vooral door het werk van de uitgezon-

den Partners. Richtlijnen werden gegeven  

om dit toe te passen voor het Jaarplan 2018.

Financiële commissie
De financiële commissie heeft in 2017 eveneens 

vier keer vergaderd ter voorbereiding van de 

bestuursvergaderingen. De commissie heeft 

de financiële rapportages en de jaarrekening 

2016 besproken en adviezen geformuleerd voor 

het bestuur. Daarnaast is besproken hoe het 

financiële toezicht van het bestuur verbeterd 

kan worden aan de hand van ken- en stuurge-

tallen, niet alleen voor de kantoorexploitatie, 

maar ook omtrent begroting en realisatie 

van de Partnerfondsen. Ook zijn het jaarplan 

2018 en de bijbehorende exploitatiebegroting 

besproken.

Directie
De dagelijkse leiding van Interserve is gedele-

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

Leede (Veenendaal). De directeur is verantwoor-

delijk 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 rap-

portage aan het bestuur. De nevenfuncties van 

de heer De Leede bestaan uit een bestuurs- 

functie bij Stichting Al Massira International 

(Engeland) en bij Stichting ACT (Zweden). 

Vrijwilligers
Interserve Nederland kan niet function-

eren zonder vrijwilligers. We zetten deze 

waardevolle mensen in op allerlei taken, 

variërend van heel praktische tot meer 

beleidsmatige. We kennen vier soorten 

vrijwilligers:

• Kantoorvrijwilligers helpen ons met 

praktische klussen zoals adressenad-

ministratie, boekhouding, algemene 

administratieve werkzaamheden en 

giftenadministratie, maar tevens bij het 

ontwikkelen van beleid op het gebied 

van voorlichting en uitzendingen. Dit 

zijn mensen die op regelmatige basis 

een dag(deel) op kantoor zijn. Per 31 

december hadden we 7 kantoor- 

vrijwilligers, met een totaal van 1,7  

fte (in 2016: 2,4).

• De thuisfrontcommissies (TC’s) van de 

diverse uitgezonden Partners leveren 

een onmisbare bijdrage aan het werk 

van Interserve. In totaal zetten 172 TC-

leden zich vrijwillig 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 

selectiecommissie (SC) assisteert de 

coördinatoren Long Track en On Track 

bij het selecteren van nieuwe kandi-

daten. De SC telt vier leden. De Busi-

ness As Mission commissie (kortweg 

BAM-commissie) bestaat uit vijf leden. 

Zij ondersteunt en adviseert de direc-

teur met het oog op de bevordering van 

het concept ‘Business As Mission’, het 

organiseren van BAM Club avonden en 

het uitlenen van startkapitaal aan Inter-

serve BAM’ers. De financiële commissie 

ten slotte adviseert het bestuur over 

zijn financiële verantwoordelijkheden. 

De commissie bestaat uit drie leden. Daar-

naast kunnen bij elke vergadering TC-leden 

aanschuiven om mee te praten over het 

financiële beleid. Hierdoor wordt de advies-

functie van deze commissie versterkt.

• Het ambassadeursnetwerk wordt 

gecoördineerd door een vrijwilliger die on-

geveer vijftien 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.

• Elke maand is er een gebedsgroep waaraan 

doorgaans 10 tot 15 mensen deelnemen. Hier 

wordt gebeden voor de Partners en de kerk in 

ons werkgebied.

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 nieuwsbericht-

en 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 thuisfrontcommissie.

• Presentaties en stands tijdens conferenties, 

beurzen en in gemeenten van onze Partners. 

• Free publicity in de vorm van persberich- 

ten, artikelen in christelijke tijdschriften  

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

van de continuïteitsreserve in 2015 grondig 

herzien. Dit beleid wordt jaarlijks opnieuw 

geëvalueerd. Ook in 2017 is geconcludeerd dat 

de reserve minimaal € 125.000 moet zijn om  

de continuïteit te waarborgen. De reserves 

bestaan verder uit een solidariteitsreserve. 

Deze is in 2017 voor het eerst geboekt vanwege 

een overschot op een Partnerfonds. De solida- 

riteitsreserve is bedoeld om individuele  

Partnerfondsen te ondersteunen. De criteria 

voor ondersteuning worden in 2018 bepaald 

door het bestuur.

De fondsen zijn allemaal bestemmingsfond-

sen waarin bestemde giften voor Partners 

of hun project worden geboekt. Het beleid 

voor Partnerfondsen is dat deze niet negatief 

mogen zijn. De thuisfrontcommissies van de 

Partners hebben een inspanningsverplichting 

om de fondsen te werven, omdat zij primair 

de verantwoordelijkheid dragen. In het kader 

van gezamenlijke fondsenwerving onder- 

steunt Interserve de thuisfrontcommissies  

bij deze taak.

Interserve hanteert een strikt beleggingsbeleid 

waarin geen ruimte is voor risicovolle beleg-

gingen. De gelden worden alleen belegd in 

spaarrekeningen, deposito’s en Nederlandse 

Staatsobligaties. Om het risico te spreiden 

worden deze beleggingen gedaan bij diverse 

banken.

Beleid kosten en methoden fondsenwerving
Interserve Nederland hanteert een flexibel 

beleid ten aanzien van de kosten voor fond-

senwerving. 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 

gestimuleerd. Interserve gebruikt social media, 

telemarketing, evenementen en direct mails 

voor het werven van fondsen. Indien deze 

bestemd zijn voor uitzendingen worden eerst 

de gemaakte kosten afgetrokken.

Lidmaatschappen en samenwerkingsverbanden
Interserve Nederland werkt samen met de 

volgende organisaties:

• Als deelnemer van de Nederlandse  

Zendingsraad (NZR), het landelijk platform 

voor protestantse en oudkatholieke kerken 

en organisaties op het terrein van zending  

en evangelisatie. 

• Als deelnemer van 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 2017 betrokken bij twee  

uitzendingen.

• ICCO & Kerk in Actie was in 2017 betrokken 

bij drie uitzendingen.

• Deputaten Buitenlandse Zending en Depu-

taten Diaconaat van de Christelijk Gerefor-

meerde Kerken (CGK) is indirect betrokken 

bij enkele uitzendingen.

• De Verre Naasten (DVN) is het Instituut voor 

Zending, Hulpverlening en Training van de 

Gereformeer-de 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 ven-

nootschapsbelasting. Ook is de stichting niet 

btw-plichtig.

Statuten
Er vond in 2017 geen statutenwijziging plaats.

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 routinecontrole 

in 2016 heeft de Belastingdienst bevestigd dat 

Interserve met recht de ANBI-status heeft. 

Hierdoor is een gift voor de gever aftrekbaar 

voor de inkomstenbelasting. Tevens zijn over 

ontvangen giften of nalatenschappen door de 

stichting 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 Fondsen- 

werving (CBF). Erkende goede doelen weten 

wat ze willen bereiken, hebben hun organi- 

satie op orde en vertellen daar open en be-

grijpelijk over. Door het instellen van een 

onafhankelijk (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. Eens in de drie jaar toetst 

het CBF erkende goede doelen opnieuw. Er 

kunnen ook tussentijds controles plaatsvinden. 
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Aziza groeide op in Soedan. Tot milities  
haar dorp aanvielen. Ze plunderden het vee, 
verbrandden hun huizen, doodden de man-
nen en verkrachtten de meisjes. “Het waren 
de gruwelijkste momenten in mijn leven. Ze 
deden me besluiten te vluchten naar Egypte”, 
vertelt ze. “Daar had ik aanvankelijk een  
stabiel leven tot er iets vreselijks gebeurde.  

In mijn buurt ontplofte een gasfles. Ik liep 
zeer ernstige brandwonden op in mijn gezicht 
en op mijn lichaam.”

“Als de kerk van Fred niet op mijn weg was 

gekomen, was ik nog steeds ernstig verminkt ge-

weest. Zij hebben me liefdevol opgevangen en 

hulp geboden. Ze stelden zelfs geld beschikbaar 

Fred vertelt over zijn werk in Egypte

“Soedanese vluchtelingen hebben mij ver-
rijkt én slapeloze nachten bezorgd”

voor een operatie. Daardoor was transplantatie 

van mijn gezicht en handen mogelijk. Hoewel dit 

al twee jaar geleden is, kan ik er nog steeds voor 

steun terecht. Deze buitengewone hulp heeft 

een wezenlijk verschil gemaakt in mijn leven.”

Meer dan het gewone
Meer dan het gewone doen. Dat is wat het leven 

van Interserve Partner Fred kenmerkt. Hij weet 

nog goed dat Aziza op zijn weg kwam. “Na de 

gasflesexplosie was meteen duidelijk dat de 

overlevingskans van de meeste slachtoffers  

vrijwel nihil was. Daarom koos onze kerk ervoor 

de beste medische zorg voor hen te zoeken, 

hoewel we daar beslist het geld niet voor had-

den. Maar onze Heer voorzag in veel hulp van 

mensen uit de hele wereld. Zo konden we alle 

rekeningen betalen.”

 

Fred werd in 2011 voorganger van een gemeente 

in Cairo. Onderdeel daarvan was een Soedanese 

gemeenschap met zo’n 200 leden. Ze hadden 

een eigen voorganger, dominee Yousef. In dat 

jaar begon de Soedanese regering zware mili-

taire aanvallen uit te voeren op het Nuba- 

gebergte. Daardoor nam de stroom vluchtelin-

gen naar Cairo aanzienlijk toe. “Onze gemeente 

groeide met bijna 200 leden per jaar en telt nu 

1100 Soedanese vluchtelingen,” vertelt Fred.  

“Al die mensen kwamen berooid uit Soedan.  

Dus besloten dominee Yousef en ik dat we  

voor hen moesten zorgen.”

Blijvende hulp
“Sinds het gasflesincident bieden we in 

onze kerk blijvend medische hulp aan onze 

Soedanese broeders en zusters in urgente situ-

aties. Vaak komen ze al heel ongezond in Egypte 

aan. Na jaren van oorlog, ondervoeding en 

slechte persoonlijke zorg. Bovendien hebben ze 

geen geld en zijn ze onverzekerd. Afgelopen jaar 

betaalden we voor honderden doktersbezoeken 

en medicijnen en voor zo’n 60 belangrijke oper-

aties. Dat doen we in de eerste plaats voor onze 

eigen gemeenteleden. Maar ook voor mensen 

die niet tot onze kerk behoren. Bij sommigen 

heeft dat hun hart geopend voor het evange-

lie: ‘Jullie christenen zorgen voor elkaar en 

zelfs voor anderen zonder dat je naar iemands 

godsdienst vraagt.’ Zo werd een aantal van hen 

volgeling van Jezus en werden zij gedoopt.”

 

De Heer heeft voorzien
Op een gegeven moment werd ook het probleem 

van onderwijs steeds nijpender. “De gevluchte 

kinderen hebben vaak jaren onderwijs gemist”, 

vertelt Fred. “Op Egyptische scholen kunnen ze 

door hun achterstand niet terecht. Bovendien 

zouden ze daar enorm gediscrimineerd worden. 

Op straat krijgen Soedanese kinderen vaak 

stenen naar hun hoofd en worden uitgeschol- 

den voor slaaf.  

Op een dag kwam een aantal ouders daarom 

met de vraag: ‘Kan jullie kerk niet een school be-

ginnen?’ De hoop zonk me in de schoenen. Een 

school beginnen doe je niet zomaar! Onder de 

Soedanese vluchtelingen waren genoeg prima 

onderwijzers. Dat was dus niet het probleem. 

Onze grote zorg was het geld. Maar ook daarin 

heeft de Heer wonderlijk voorzien. Nu hebben 

we een schooltje met 150 leerlingen.”

 

“Toen ik in 1988 met mijn gezin voor het eerst 

naar Egypte vloog dacht ik te gaan werken 

onder Egyptenaren. Ik hoopte er de kerk te gaan 

ondersteunen. Ik had er toen geen enkel ver-

moeden van hoe diep ik betrok zou raken bij de 

Soedanese vluchtelingen in dit land. Maar de 

Soedanezen zijn minstens een even belangrijk 

onderdeel van mijn leven geworden. Ze hebben 

mij verrijkt én slapeloze nachten bezorgd.  

Misschien heeft de Heer mij juist hiervoor  

wel naar Egypte gebracht.”
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2017 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 leest u een 
aantal hoogtepunten van 2017.

Interserve schrijft zwarte cijfers
De afgelopen jaren eindigde onze kantoor- 

exploitatie met verlies. Hoewel we de  

uitgaven wisten te beperken, slaagden we 

er telkens niet in voldoende inkomsten te 

werven. Dit jaar konden we echter afsluiten 

met een positief resultaat van € 12.285. We 

zijn dankbaar voor een donateur die ons de 

komende vijf jaar met € 20.000 per jaar wil 

ondersteunen. Daarnaast hebben we enkele 

christenzakenlieden bereid gevonden om te 

investeren in ons plan om de komende jaren 

het aantal uitzendingen te laten groeien. De 

meesten van hen hebben een toezegging 

gedaan voor meerdere jaren, wat in deze  

tijd heel bijzonder is.

Groeiende belangstelling voor het On Track 
programma
Het afgelopen jaar zagen we een groeiende 

belangstelling voor ons On Track programma. 

Dit bleek al tijdens de drie informatieavonden 

‘Ontdek Interserve’ die goed werden bezocht. 

Met de komst van Lisette Bonk, onze nieuwe 

coördinator werving & promotie, heeft de 

werving van On Trackers een extra impuls  

gekregen. In oktober presenteerde zij een 

plan van aanpak om onze doelgroep te 

benaderen. Verder werden de contacten met 

de Christelijke Hogeschool Ede uitgebreid. 

Zo werden we in december uitgenodigd voor 

de stagemarkt van de CHE-opleiding Social 

Work. Dit leverde zoveel enthousiaste reacties 

op dat in 2018 nader onderzoek zal worden 

gedaan naar een permanente samenwerking.

Aandacht voor kinderen van zendingswerkers 
Veel Interserve-Partners gaan met kinderen 

naar het buitenland. Dat brengt specifieke 

voorbereiding en zorg met zich mee, zowel 

voor als tijdens de uitzending en na terugkeer. 

Oud-Partner Adriënne Strengholt is sinds  

mei een dag in de week werkzaam als TCK- 

coördinator2.  Adriënne heeft zelf jarenlang 

met haar gezin in het Midden-Oosten  

gewoond en heeft in die periode mensen uit 

verschillende landen bijgestaan op het gebied 

van opvoeding en onderwijs. Op deze manier 

hopen we extra aandacht te geven aan de  

zorg voor de kinderen van onze Partners.

Egyptische christenen helpen lokale kerken in
Veenendaal
In januari kregen we bezoek van zes Egyp-

tenaren uit de Kasr El Doubara Evangelical 

Church in Caïro. Zij kwamen enkele lokale 

kerken in Veenendaal steunen in het bereiken 

van Syriërs. Het was in meerdere opzichten 

een bijzondere ervaring:

• Het team bezocht zo’n 20 Syrische gezinnen 

om hen te ontmoeten en te bemoedigen.

• Veel Syriërs werden uitgenodigd voor de Al 

Massira cursus, een soort Alphacursus voor 

moslims. Deze ging kort daarna van start met 

15 deelnemers.

• Verschillende kerken in Veenendaal werden 
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zich bewust van zending in Nederland en 

kregen passie voor Arabisch sprekende  

moslims in hun stad.

Stilteretraites
Onze Member Care coördinator Annieke van 

Dijk organiseerde ook dit jaar diverse stilte-

retraites voor zendingswerkers. De behoefte 

aan dergelijke retraites neemt nog steeds toe. 

Eén retraitant ontdekte hoe creativiteit haar 

kan helpen in haar gebed. Zij gaf de volgende 

feedback: “Hartelijk dank voor je begeleiding 

en je tijd! Ik heb enorm genoten van deze 

retraite. Ik heb nieuwe manieren geleerd om 

met God te ‘connecten’ en om te bidden. Ik wil 

proberen om ieder jaar tijd apart te zetten om 

op retraite te gaan.”

Grote variëteit aan bijeenkomsten
Door het jaar heen organiseerde Interserve 

diverse bijeenkomsten:

• Tweemaal kwam de Business-as-Mission 

Club bijeen, met telkens 25 tot 30 onder-

nemers die meer wilden horen over de 

ongeveer 50 BAM’ers die Interserve wereld-

wijd heeft uitgezonden. Ook werden zij 

uitgedaagd om hun christen-zijn gestalte  

te geven binnen hun eigen bedrijf.

• In maart hielp Interserve bij de organisatie 

van een congres om het BAM-concept te 

promoten onder christen-ondernemers uit 

Nederland en Engeland.

• Interserve Team Nederland organiseerde een 

inspiratiedag om teruggekeerde zendings- 

werkers te stimuleren voor werk onder 

migranten in Nederland die afkomstig zijn uit 

Azië of de Arabische wereld. Daarnaast heeft 

Team Nederland drie teambijeenkomsten 

gehouden voor de drie aangesloten Partners 

en enkele belangstellenden. De focus lag op 

training, bemoediging en gebed.

• De drie informatieavonden ‘Ontdek Inter-

serve’ werden goed bezocht door gemiddeld 

15 à 20 personen.

• Er werden twee bijeenkomsten gehouden 

voor Partners die op verlof zijn, één in juli  

en één in december.

• Bij de ouderochtend in november waren  

20 ouders van onze Partners en On Trackers 

aanwezig.

2TCK staat voor: Third Culture Kid. Deze kinderen groeien in het buitenland op maar worden niet helemaal onderdeel van de cultuur 

van hun gastland. Omdat ze buiten het vaderland van hun ouders opgroeien, zijn ze ook daar niet helemaal thuis. Ze hebben daardoor 

een derde cultuur, een mengeling van de andere twee culturen.
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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 meer dan alleen het evangelie met woor-
den uitleggen. 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 de praktijk van elke dag. 
Interserve wil meebouwen aan een rechtvaar-
dige maatschappij waarin mensen naar elkaar 
omzien, eerlijk zijn en werken aan vertrouwen. 
Een maatschappij die respectvol omgaat met de 
schepping, zodat deze niet wordt uitgebuit maar 
zorgvuldig beheerd met het oog op toekomstige 
generaties. Dit vraagt om gedragsverandering. 
Daarom oefenen onze Partners niet alleen hun 
beroep uit, maar  investeren zij in duurzame re-
laties. Ze richten zich vooral op de meest kwets-
baren, ongeacht hun religieuze achtergrond, om 
hun zelfredzaamheid te vergroten.

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 heb-
ben 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. 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 ook in de 
persoonlijke contacten die zij hebben binnen en 
buiten hun werk. En hun uitzending heeft zelfs 
een positief effect op hun meelevende gemeen-
te in Nederland.
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Leren van de lokale kerk

Rianne is leider van het Interserve-team in 

Nepal. Ook zij zag God aan het werk in het 

afgelopen jaar.

“De Interserve-conferentie in Nepal was in 

2017 heel bijzonder. Er was een On Tracker die 

wel geloofde maar nog geen levende relatie 

met God had. Die kreeg ze pas toen ze op een 

christelijke school in Nepal kwam te werken. 

Ze woonde bij een Long Track echtpaar van  

Interserve. Elke avond had ze heel veel vragen. 

Na drie maanden zei ze: ‘Ja, ik wil bij Jezus 

horen.’ Tijdens onze conferentie werd ze ger-

aakt door de boodschap van dominee Robert 

Karthak. Hij was een van de eerste Nepalese 

predikanten die ongeveer zestig jaar geleden 

uit buurland India naar Nepal waren gekomen. 

Ds. Karthak was getuige van de opwekking in 

1966, toen de Heilige Geest veel mensen aan-

raakte. En zestig jaar later gebruikte God hem 

om een jonge vrouw aan te raken.”

Omzien naar elkaar

Interserve-Partners Harm en Marja vertellen 

hoe hun organisatie heeft geholpen om de  

zelfredzaamheid van lokale dorpsgemeen-

schappen te vergroten.

“Vorig jaar hebben we een grote bijeenkomst 

gehouden in een arme regio in het centrum van 

het land. Vertegenwoordigers van 40 project-

dorpen waren aanwezig om te laten zien wat 

ze hebben bereikt op het gebied van onder-

linge hulp. 

Sociale voorzieningen zoals kinderbijslag, 

AOW, studiefinanciering of uitkeringen bij 

arbeidsongeschiktheid zijn hier afwezig maar 

ook onbetaalbaar. Ook een basisgezondheids-

verzekering ontbreekt. Daarom is omzien naar 

elkaar voor veel mensen van levensbelang. 

Vanuit de boeddhistische traditie is er in veel 

dorpen al een vorm van onderlinge hulp. Wij 

hebben in ons project voortgebouwd op die 

traditionele vorm van omzien naar elkaar. We 

zijn er namelijk van overtuigd dat het beter 

is om een maximale inzet te vragen van de 

lokale bevolking. Zo maak je gebruik van hun 

eigen capaciteiten en doe je een beroep op hun 

eigen verantwoordelijkheid. Dit is beter voor 

de waardigheid van mensen zoals God hen 

bedoeld heeft.   

We hebben dorpscomités getraind om een 

fonds te beheren waaruit microkredieten 

verstrekt kunnen worden. Met de rente op de 

microkredieten kan gratis sociale zorg worden 

gegeven. Met gepaste trots presenteerden  

de dorpscomités hoe zij hulp kunnen geven  

bij ziekte en overlijden, hoe zij ouderen  

begeleiden én financiële steun bieden aan  

studenten. Ieder dorp heeft zelf vastgesteld  

wat de noden zijn en hoe groot de financiële 

bijdrage is voor iedere categorie van sociale 

zorg. We bidden dat deze praktische hulp een 

heenwijzing is naar Jezus. In geloof zien we uit 

naar meer. Dat levens en gemeenschappen tot 

verandering komen door de ontmoeting met 

Jezus Christus.”

Een betere werkomgeving

Sarong en Naomie werken als leerkracht op de 

kleuterschool Children of Joy in Phnom Penh, 

de hoofdstad van Cambodja. In de afgelopen 

jaren zijn zij goede vrienden geworden van 

Interserve-Partners Marco en Pauline. 

Het werken op de kleuterschool heeft een grote 

verandering gebracht in het leven van Sarong 

en Naomi. Toen zij in 2014 trouwden verhuis-

den ze al snel naar Phnom Penh. Sarong legt 

uit: “In deze tijd hadden we veel problemen, 

maar we zetten door en werkten hard om ons 

gezin te onderhouden.” Naomie vond een baan 

in een van de vele kledingfabrieken. Sarong: 

“Dit was een zware tijd voor ons. Nooit was er 

voldoende geld omdat we schulden moesten 

afbetalen. Daarnaast heb ik al jarenlang  

problemen met mijn gezondheid. Veel van  

ons geld ging op aan medicijnen.” 

In deze periode leerden zij Marco en Pau-

line kennen. Die boden Naomie een baan als 

leerkracht aan. Ook Sarong werkt inmiddels 

op de kleuterschool. Hun leven is nog steeds 

verre van eenvoudig. Ze wonen met hun twee 

kinderen en Naomie’s moeder in een kamertje 

van 4 bij 4 meter in het midden van een arme 

fabrieksarbeiderswijk. Naomie’s vader is een 

aantal maanden geleden plotseling overleden, 

er zijn nog geregeld geldzorgen en Sarongs 

gezondheid is nog steeds zwak.

Ondanks alles is Naomie dankbaar voor de 

veranderingen in hun leven: “Het werken in 

de fabriek was erg vermoeiend, ik maakte 

lange werkdagen van 13 uur per dag. Ik leerde 

er weinig en had maar weinig tijd met God en 

mijn gezin. Ik heb wel eens tegen God gezegd 

dat ik leerkracht wilde worden. Zo kon ik de 

kinderen in de wijk helpen en het evangelie 

met hen delen. God heeft hierin voorzien! Ik 

ben erg blij met mijn baan als leerkracht. Ook 

al heb ik het nog steeds moeilijk, ik blijf God 

dienen.”

Sarong vertelt: “Wij zijn God enorm dankbaar 

voor de baan die Hij ons heeft gegeven. Als 

leerkracht groei ik in kennis en heb ik meer tijd 

met God. Het samenwerken als team op school 

maakt me nederig en eerlijk. Door mijn werk 

bouw ik allerlei relaties op. Zo kan ik God op 

verschillende manieren dienen.”
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Een betrouwbare partner

Interserve-Partner Johan werkt voor ontwik- 

kelingsorganisatie ACT in Noord-Afrika.  In  

het zuiden van het land, waar het altijd erg 

warm en droog is, is ACT actief in plattelands- 

ontwikkeling. Een van de onderdelen daarvan 

is dat zij een samenwerking is aangegaan met 

verschillende boeren voor het aanleggen en 

onderhouden van een ondergronds  

irrigatiesysteem. Een voordeel hiervan is  

dat er minder water verloren gaat door  

verdamping vanwege de hitte.

Een van de boeren vertelt dat er in de afge-

lopen vijf jaar veel organisaties langs zijn ge-

weest in hun dorp. Ze wilden graag horen wat 

de dorpelingen nodig hadden en deden allerlei 

beloften. Helaas maakten ze die beloften niet 

waar.

“ACT is de eerste en enige organisatie die echt 

doét wat ze zegt! Jullie gaven ons tijd om onze 

ideeën te delen, onze dromen om het land van 

onze voorvaders te verbeteren, om het land 

weer groen te zien worden. Nadat jullie ons 

hadden geleerd hoe we het systeem moesten 

gebruiken, kwamen jullie regelmatig kijken of 

het werk goed werd gedaan. We zien nu het 

resultaat als we kijken naar onze bomen, de 

watertank, de groei van nieuwe planten, de 

bescherming van ons land. Het was veel werk, 

maar God heeft ons gezegend!”

Een veilige plek om trauma’s te verwerken

Het is dinsdagmiddag. De theekopjes staan 

klaar. Langzaam komen de Syrische en Irakese 

vluchtelingvrouwen binnendruppelen voor 

de kunst- en theemiddag die Interserve Part-

ner Anne organiseert. “We begroeten elkaar 

enthousiast met kussen en omhelzingen. Of 

we nu schilderen of haken, elke keer genieten 

we van het samen-zijn. Van het delen van onze 

levens, van het meegebrachte lekkers, van het 

samen ontspannen door creatief bezig te zijn. 

Er wordt gepraat over van alles en nog wat: 

over God, kinderen, make-up, wát deze vrou-

wen ook maar op hun hart hebben. De onze-

kerheid over de toekomst is voor iedereen het 

moeilijkst. Ze hebben hier in Turkije onderdak 

gevonden, maar kunnen ze ooit weer terug 

naar hun thuisland Syrië of Irak?” 

Inmiddels heeft zich een vast groepje vrouwen 

gevormd dat deze kunst- en theemiddagen 

bezoekt. “We zijn dankbaar dat ze zich hier 

thuis en veilig voelen”, vertelt Anne. “Als één 

van de deelneemsters op een middag met een 

blauw oog aan komt zetten vertrouwt ze ons 

genoeg om erover te durven praten. We vieren 

samen verjaardagen en verschillende vrou-

wen vertellen ons dat ze zich ontspannen en 

gelukkig voelen bij de groep. En dat ze ons zo 

dankbaar zijn dat wij dit voor hen willen doen.

Bid voor deze kostbare groep vrouwen. Dat ze, 

zolang ze in ons leven zijn, Gods onvoorwaar-

delijke liefde voor hen mogen proeven.”

Naast deze middag leidt Anne ook een zoge-

naamde Journey Group (‘levensreisgroep’). 

Deze is bedoeld om Turkse vrouwen te helpen 

trauma’s en wonden uit het verleden te ver- 

werken. “In Turkije heeft ongeveer 85% van de 

vrouwen te maken met seksueel misbruik. Ook 

emotioneel en fysiek misbruik is wijdverspreid 

en onderdeel van traditionele opvoedtech- 

nieken”, vertelt Anne.

Op deze Journey Group worden vrouwen 

aangemoedigd met hun wonden aan de slag te 

gaan en ze in het licht te brengen. Zo wordt het 

mogelijk om bevrijding en innerlijke genezing 

te ontvangen. 

Geloofsverdieping leidt tot een beter leven

Siebe is theoloog en coördineert cursussen 

voor voorgangers en leken in Bangladesh.  Een 

van de cursussen heet ‘Following Jesus’. Deze 

cursus wordt door de kerken gebruikt om hun 

tieners toe te rusten. Daarmee hopen ze te 

voorkomen dat zij op latere leeftijd zullen af-

dwalen. Veel christenjongeren raken verslaafd 

aan drugs, trouwen met een moslimmeisje of 

lopen tegen andere problemen aan.

Siebe vertelt: “Paul (14) deed ook de cursus 

‘Following Jesus’. Aan het eind gaf hij zijn ge-

tuigenis. Eigenlijk had hij de cursus helemaal 

niet willen doen. Het was vooral zijn voor- 

ganger geweest die hem ertoe had aangezet 

met de woorden: ‘Jij hebt deze cursus echt 

nodig.’

Paul speelde op zondag meestal voetbal en 

kwam nooit naar de kerk. Aarzelend gaf hij zich 

toch op voor de cursus. Daar ontdekte hij wat 

het werkelijk betekent om Jezus te volgen. En 

dat niet alleen, hij gaf zijn leven aan Jezus en 

volgde Hem nu echt, vertelde hij. Paul was zo 

dankbaar dat hij de cursus had gedaan.

Als groepsleider voel ik mij bevoorrecht dat  

ik hierbij betrokken ben geweest.”
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Gedragsverandering door mentorgesprekken

Interserve-Partner Simon werkt in Mongolië. 

Hij heeft veel mentorgesprekken met jonge 

christenen. Een van hen vertelt wat het contact 

met Simon voor hem betekent.

“Ik ben Angoosh en ik ben 28 jaar oud. Ik werk 

voltijds in mijn kerk in Ulaanbaatar. Vorig jaar 

overleed mijn vader aan kanker. Hij was nog 

maar 56 jaar. Zijn familieleden konden niet 

accepteren dat hij een christelijke begrafenis 

wilde. Zij zetten mijn moeder en mij onder 

zware druk om tóch de boeddhistische ceremo-

nie te volgen. Maar we hebben biddend stand-

gehouden en uiteindelijk gaven ze toe. Simon 

is de enige met wie ik mijn diepste gedachten 

en gevoelens kan delen. Het was een zegen 

met hem te kunnen praten over mijn vader, die 

bijna zijn hele leven alcoholist was, maar in 

2015 tot geloof kwam.

We praten samen ook over wat in mijn den-

ken en doen moet veranderen, en dragen dat 

aan God op. Een voorbeeld: vroeger keek ik 

veel porno. Ik moet daaraan nog steeds actief 

weerstand bieden, maar ik ben er geen slaaf 

meer van. Als ik me echt richt op het behagen 

van God in plaats van het bevredigen van mijn 

Een biddend en meelevend thuisfront

Interserve-Partner Elien ervaarde veel steun 

van haar thuisfront tijdens een moeilijke  

periode in haar leven.

“In 2016 was ik vanwege borstkanker lange tijd 

voor behandeling in Nederland, Ik miste mijn 

vrienden, collega’s en Partners van Interserve 

in Pakistan.  Ik was zo dankbaar toen ik eind 

2016 weer terug kon naar Pakistan. Ook in 2017 

was ik weer voor langere tijd in Nederland. 

Deze keer omdat het wachten op een nieuw 

visum langer duurde dan verwacht. Maar deze 

lange periodes in Nederland zijn heel kost-

baar geweest. In die tijd is de relatie met mijn 

zendende gemeente enorm gegroeid. Ik heb 

in de periode dat ik ziek was ontzettend veel 

medeleven ervaren vanuit de gemeente. Veel 

kaarten, veel bezoekjes en veel e-mails. Een 

vrouw uit de gemeente reed elke keer met me 

naar het ziekenhuis als ik weer een chemo-

kuur moest krijgen. En het belangrijkste was 

de voorbede die ik zo sterk ervaren heb. God 

heeft me de vrede gegeven die elk verstand te 

boven gaat, zoals dat in Filippenzen 4 staat. 

Nu ik weer voor een nieuwe periode terug ben 

in Pakistan (met een visum voor twee jaar!) is 

het zo goed te weten dat er een biddende en 

meelevende gemeente achter me staat. Ik  

ben dankbaar voor die steun die door alle  

moeilijkheden zo gegroeid is. Zo mag ik  

weer dienstbaar zijn in Pakistan.”

Bouwen aan wederzijds begrip

In het najaar van 2017 gaf Interserve-Partner Wilbert een inleidende cursus protestantisme. De 26 

ingeschreven studenten hadden allerlei achtergronden: protestants, katholiek, orthodox, maar ook 

moslim. Dit leidde tot levendige discussies over de inzichten van Maarten Luther, Johannes Calvijn, 

John Wesley en anderen. Een sjiitische studente deed altijd heel betrokken mee. Na afloop van de 

cursus ontving Wilbert het volgende mailtje van haar: “Ondanks het feit dat ik een islamitische ach-

tergrond heb, vond ik het een goede en belangrijke ervaring om over het christelijke geloof te leren. 

Het ging mij er niet om kritiek te leveren, maar juist te kijken naar de positieve kant en naar wat wij 

gemeenschappelijk hebben. Ik geloof dat de Reformatie een grote stap in de richting van de waar- 

heid was. Dit was mijn laatste semester en ik vond dit een van de meest interessante cursussen die  

ik gevolgd heb.”

eigen verlangens, geeft dat vrijheid. Dat heb ik 

ervaren. ‘Het fundament van je leven is vrijheid 

in Christus, niet slavernij,’ zegt Simon vaak. Het 

bemoedigt me zo samen met iemand te kunnen 

optrekken en voor die dingen te bidden.”
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Verloskundige Renske vertelt over haar werk in Pakistan

“We werken hard om de moeder- en kindsterfte 

terug te dringen” 

Het is zes uur ’s middags. Met z’n vijven 
komen ze de kleine verloskamer van Tank 
binnenvallen, een hoog-zwangere vrouw 
met in haar kielzog moeder, schoonmoeder 
en twee tantes. Een paar kinderen klemmen 
zich angstvallig vast aan hun boerka’s. In één 
oogopslag ziet de verpleeghulp dat de vrouw 
aan het eind van haar latijn is. Ze belt Renske, 
de verloskundige, die nu ruim drie jaar in dit 
christelijke ziekenhuis in Pakistan werkt. Het 
is het enige in de wijde omgeving waar goede 
moeder-en kindzorg plaatsvindt.

De aanstaande moeder heeft eerst elders 

aan een infuus gelegen om de bevalling op te 

wekken, zonder resultaat. Uiteindelijk is ze 

weggestuurd met de mededeling: “Ga maar 

naar het missiehuis”. De hulpverlener had  

blijkbaar geen zin in overwerk en wilde op 

tijd thuis zijn. Als Renske binnenkomt, drom-

men de vrouwen om haar heen. Ze trekken 

aan haar kleding en roepen om het hardst: 

”Echo! Operatie! Vacuüm!” Sommigen aaien 

Renske onder haar kin, een manier om hun 

woorden kracht bij te zetten.

Keizersnede
De verpleeghulp sommeert de dames te ver-

trekken. Ondertussen schat Renske de situatie 

in, terwijl door de kierende deur de tantes nog 

wat laatste instructies geven. “Zo beginnen 

bevallingen hier regelmatig”, vertelt Renske, 

“maar ik heb geleerd om rustig te blij- 

ven. De meeste vrouwen zijn jammer 

genoeg al te laat. Soms is de baarmoeder  

gescheurd en het kind al overleden. Zeker 30% 

van alle bevallingen in ons ziekenhuis eindigt 

in een keizersnede. De moeder- en kindsterfte 

in het land behoort tot de hoogste ter wereld.

De oorzaken hiervan zijn divers. Ongecon-

troleerde suikerziekte en hoge bloeddruk 

komen hier veel voor, maar ook zwanger-

schapsvergiftiging en nabloedingen.” In  

het ziekenhuis wordt hard gewerkt om deze 

cijfers terug dringen. Het afgelopen jaar von-

den er maar liefst 1241 bevallingen plaats en 

stierven er vijf vrouwen, wat voor Pakistaanse 

begrippen laag is.

Waakzaam
“De werkomstandigheden zijn wel zwaar”, 

vertelt Renske. “We hebben hier hooguit vijf 

uur elektriciteit per dag. Als we een keizer-

snede uitvoeren, moeten we de generator 

gebruiken. Een ander probleem is de  

geïsoleerde ligging. ’s Nachts zijn de wegen 

afgesloten, omdat de kans op aanslagen dan 

groot is. Toch ben ik niet bang. Ik ga niet 

ongesluierd naar buiten en ben voor 130% 

gehoorzaam aan de politie. We gaan alleen  

op pad met hun toestemming. Waakzaamheid  

is mijn tweede natuur geworden.” 

Waakzaamheid is ook geboden als het gaat 

om het christelijk geloof. Het is in Pakistan 

niet toegestaan te evangeliseren, maar ruimte 

om je geloof te beleven is er gelukkig wel. 

“Elke dag beginnen we in het ziekenhuis met 

gebed, in de kapel, maar ook op de zalen. De 

schoonmaaksters stoppen dan met werken en 

luisteren stil mee”, vertelt Renske.

Kinderverzorging
Eén van de grootste veranderingen is de 

nieuwe zuigelingenkamer. Hier kunnen 

baby’s rustig bijkomen van de bevalling en 

worden zieke kindjes verpleegd. De kersverse 

moeders krijgen er lessen in kinderverzorging 

en hygiëne. “We leren hen om een baby in 

bad te doen en een luier te verwisselen. In 

deze streek zijn vrouwen gewend om baby’s 

heel strak in te bakeren. Daardoor komt de 

eerste kleverige ontlasting in de doeken  

terecht, wat niet zo hygiënisch is. Daarom 

geven we de moeders vijf luiertjes mee. Ook 

laten we filmpjes zien over borstvoeding en 

het herkennen van ziektes. Aan aanstaan- 

de moeders delen we kraampakketjes uit 

met een steriel scheermesje om tetanus 

te voorkomen. Want de navelstreng wordt 

thuis nogal eens doorgesneden met een vies 

keukenmes. Ook hebben we een immunisa-

tieprogramma tegen polio. Dit is één van de 

drie regio’s in de wereld waar deze ziekte nog 

voorkomt. We hopen de ziekte hiermee verder 

terug te dringen.”

Onderwijs
In het ziekenhuis zijn maar twee geregis-

treerde verpleegsters. “Eén van mijn belang- 

rijkste taken is het geven van onderwijs”, ver-

telt Renske. “Alle verpleeghulpen zijn hier in-

tern opgeleid. Zeker 90% van de vrouwen in 

het gebied is ongeletterd en de meesten van 

hen hebben nooit onderwijs gehad. Vrouwen 

leven in kleine gemeenschappen, waar oma’s 

wil wet is. Veranderingen gaan langzaam. 

Ik ben al blij als vrouwen terugkomen voor 

controle of hun zwangere vriendin hierheen 

sturen.”

“Dit jaar is er hier een gezonde vierling 

geboren”, vertelt Renske enthousiast. ”We 

hebben nog steeds contact met de moeder, 

maar ook met haar vriendinnen. Ze vraagt 

regelmatig of ik voor haar wil bidden en komt 

ook terug voor controles. Het zijn kleine re-

sultaten, maar ik ben er heel blij mee. Verder 

hoop ik dat de vrouwen die hier een training 

hebben gevolgd dit aan hun dochters zullen 

doorgeven als die later moeten bevallen. Over 

twee jaar zit mijn taak in dit ziekenhuis hier 

erop. Het zou prachtig zijn als het ziekenhuis 

blijft bestaan en de mensen gaan toepassen 

wat ze hier hebben geleerd.”
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Volledige jaarrekening

ACTIVA  2017  2016

 €  €  €  €

Materiële vaste activa  20.131  31.708  

       

 

Vorderingen en overlopende activa 87.649  82.924  

Effecten 116.334  107.044  

Liquide middelen 1.185.175  1.136.778  

  1.389.158  1.326.746

      

  1.409.289  1.358.454

PASSIVA  2017  2016

   €    €

Reserves en fondsen      

Reserves      

Continuïteitsreserve  175.478  129.643  

 Solidariteitsreserve  9.923  0

 

Fondsen    

Bestemmingsfondsen  945.477  968.679

  1.130.878  1.098.322

Voorzieningen  139.763  141.938

Kortlopende schulden  138.648  118.194

    

  1.409.289  1.358.454

Balans per 31 december 2017
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  Werkelijk Begroot Werkelijk 

  2017 2017 2016

  € € €

BATEN

Baten van particulieren  1.141.542 996.700 1.157.327

Baten van bedrijven  104.421 108.000 106.872

Baten van kerken  187.481 190.000 199.411

Baten van andere organisaties zonder winststreven  183.285 187.000 170.814

Som van de geworven baten  1.616.729 1.481.700 1.634.424

Baten als tegenprestatie voor de levering van diensten  3.585 3.000 1.431

Overige baten  1.681 1.500 1.208   

    

Som der baten  1.621.995 1.486.200 1.637.063

LASTEN

   

Besteed aan doelstellingen

Voorlichting en bewustwording  88.027 85.844 92.606

Lange termijn uitzendingen  1.195.073 1.119.360 1.281.878

Korte termijn uitzendingen  31.524 38.905 33.581

Projectondersteuning buitenland  112.912 39.819 80.538

  1.427.536 1.283.928 1.488.603

Wervingskosten baten  111.107 155.554 128.622

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie  67.138 65.188 64.054

Som der lasten  1.605.781 1.504.670 1.681.279

Saldo voor financiële baten en lasten  16.214 -18.470 -44.216

Saldo financiële baten en lasten  16.342 12.870 12.362

Saldo van baten en lasten  32.556 -5.600 -31.854

Staat van baten en lasten over 2017
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Resultaatbestemming

Het resultaat is als volgt verwerkt:

  Werkelijk Begroot Werkelijk  

  2017 2017 2016

  € € €

Toevoeging c.q. onttrekking aan:

Continuïteitsreserve  45.835 -5.600 17.876

Solidariteitsreserve  9.923  0

Afgesloten Partnerfondsen  -16.209  23.432

Afgesloten On Track fondsen  -2.197  22

Opleidingsfonds Partners  -1.847  3.932

Lange termijnuitzendingen  -5.437  -92.783

Korte termijnuitzendingen  -795  2.156

Projectondersteuning buitenland  3.283  13.511

  32.556 -5.600 -31.854
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  2017  2016

 € € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat  32.556  -31.854

 

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 12.981  13.031

Mutatie voorzieningen -2.175  7.864

  10.806  20.895

Veranderingen in werkkapitaal

Vorderingen -4.725  84.091

Kortlopende schulden 20.454  22.341

  15.729  106.432

Kasstroom uit operationele activiteiten  59.091  95.473

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Investeringen in MVA -1.404  -3.969

Investeringen in financiële vaste activa 0  0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -1.404  -3.969

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Koersresultaat beleggingen en verkoop -9.290  -2.438

Kasstroom uit financieringsactiviteiten  -9.290  -2.438

Netto kasstroom in 2017  48.397  89.066

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per 1 januari  1.136.778  1.047.712

Mutatie boekjaar  48.397  89.066

Stand per 31 december  1.185.175  1.136.778

Kasstroomoverzicht 2017
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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 organisaties, 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 mede in verband met de 

vernieuwde Richtlijn 650.

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 bedragen een vast percentage van de 

verkrijgingsprijs. 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 opge-

nomen.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen 

tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 

tegen de geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in 

mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald 

op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Effecten

Effecten worden gewaardeerd tegen actuele waarde per 

balansdatum, waarbij zowel ongerealiseerde als gereali-

seerde waardeveranderingen direct in de staat van baten 

en lasten worden verwerkt.

Continuïteitsreserve

Doel van de continuïteitsreserve is het waarborgen  

van de continuïteit van de bedrijfsvoering. In 2015 heeft 

het bestuur besloten dat de omvang van de continuïteits-

reserve minimaal € 125.000 dient te zijn. Het streefdoel  

is echter € 250.000. Dit is bepaald op basis van een risico- 

analyse. De continuïteitsreserve wordt gevoed door het 

saldo van de kantoorexploitatie, de saldi van het  

bestemmingsfonds Afgesloten Partnerfondsen na  

3 jaar en de niet-actieve On Track fondsen.

Solidariteitsreserve

Het doel van de solidariteitsreserve is om individuele 

Partnerfondsen te steunen. De reserve wordt opgebouwd 

uit overschotten van Partnerfondsen. Voor Partners die 

vóór 2015 zijn uitgezonden geldt dat het saldo van het 

betreffende Partnerfonds hoger moet zijn dan 150% van het 

jaarbudget voordat een overschot wordt overgeboekt naar 

de solidariteitsreserve. Voor Partners die na 2014 zijn uitge-

zonden geldt dat het saldo van het betreffende Partnerfonds 

hoger moet zijn dan 100% van het jaarbudget voordat een 

overschot wordt overgeboekt naar de solidariteitsreserve. 

Dit wordt bij de vernieuwing van de uitzendovereenkomst 

vastgesteld. Daarnaast kunnen dotaties uit het Afgesloten 

Partnerfonds in deze reserve worden geboekt. Het bestuur 

beslist jaarlijks over de bestemming.

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 

bestemmingsfonds. De bestemmingsfondsen zijn onder-

scheiden naar de te onderkennen doelstellingen.  

De stichting heeft de volgende doelstellingen gedefinieerd:
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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 onder- 

steund vanuit de eigen gemeente c.q. achterban.

Het fonds wordt gemuteerd op basis van werkelijke kosten 

en inkomsten. De werkelijke kosten in het boekjaar betref-

fen het in het boekjaar aan de Partner betaalde bedrag in 

het kader van de uitzending. 

Bij het vernieuwen van de uitzendovereenkomst wordt 

gekeken wat het saldo van het Partnerfonds is. Wanneer 

dit hoger is dan 150% van het jaarbudget voor Partners 

die vóór het jaar 2015 zijn uitgezonden of  100% van 

het jaarbudget voor Partners die na het jaar 2014  zijn 

uitgezonden wordt het meerdere in de solidariteitsreserve 

geboekt. Het bestuur beslist jaarlijks wat er uit de  

solidariteitsreserve besteed wordt.

In het boekjaar 2017 is er voor het eerst een mutatie 

gedaan ten gunste van de solidariteitsreserve.

Korte termijn uitzendingen

In het kader van het On Track programma zendt Inter-

serve 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. 

Afgesloten Partnerfondsen

Nadat Partners zich na een uitzending weer 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. 

Afgesloten On Track fondsen

Nadat On Trackers weer terug zijn in Nederland blijft het 

fonds beschikbaar voor een eventuele nieuwe uitzending.

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.

Projectondersteuning buitenland

Interserve ondersteunt projecten en (buitenlandse) per-

sonen die nauw verbonden zijn met de doelstelling van In-

terserve. Deze ondersteuning is vooral van financiële aard.

Voorzieningen

Het opgebouwde bedrag is bedoeld om Partner(s)  

bij definitieve terugkeer een bijdrage te geven in de  

vestigingskosten. De jaarlijkse wederinpassingspremie  

is afhankelijk van de gezinssamenstelling. De voorziening 

is opgenomen tegen de nominale waarde en heeft voor-

namelijk een duurzaam karakter.

Schulden op korte termijn

De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen 

tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 

de geamortiseerde kostprijs en hebben een looptijd korter 

dan een jaar.

Grondslagen van resultaatbepaling

De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van 

de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering 

en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 

hebben. 

Baten van particulieren, bedrijven en kerken 

Donaties en giften van particulieren, bedrijven en kerken 

worden als baten verantwoord in het jaar dat ze ontvan-

gen worden. De opbrengsten uit hoofde van nalatenschap-

pen zijn verantwoord in het boekjaar waarin de omvang 

betrouwbaar kan worden vastgesteld. De omvang van op-

brengsten uit hoofde van nalatenschappen kan betrouw- 

baar worden vastgesteld als, op grond van het stadium 

waarin de afhandeling van de nalatenschap zich bevindt, 

een betrouwbare schatting van de ontvangst kan worden 

gemaakt. Hiervan is in ieder geval sprake bij ontvangst 

van de akte van verdeling.

Baten van andere organisaties zonder winststreven

Donaties en giften van andere organisaties zonder winst-

streven worden als baten verantwoord in het jaar dat ze 

ontvangen worden, behalve als informatie bekend is dat 

ze op een andere periode betrekking hebben. Project- 

toekenningen van andere organisaties zonder winst- 

streven worden als baten verantwoord in het jaar dat  

de besteding plaatsvindt.

Overige baten

De overige baten worden opgenomen op het moment 

dat er een betrouwbare schatting van de opbrengst kan 

worden gemaakt.

Personeelskosten

De aan het pensioenfonds te betalen premie wordt als last 

in de staat van baten en lasten verantwoord en, voor zover 

de aan het pensioenfonds te betalen premie nog niet is 

voldaan, wordt deze als verplichting op de balans opge-

nomen. De stichting heeft geen verplichting tot het doen 

van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij 

het pensioenfonds, anders dan het voldoen van toekom-

stig hogere premiebijdragen. Om deze reden worden de op 

een periode betrekking hebbende premiebijdragen in die 

periode ten laste van het resultaat gebracht.

Stichting Interserve Nederland heeft voor de medewerkers 

een pensioenregeling getroffen. Deze pensioenregeling is 

ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Pensioen- 

fonds Zorg en Welzijn (PFZW). De over het boekjaar 

verschuldigde premies zijn als kosten verantwoord. Voor 

per balansdatum nog niet betaalde premies wordt een 

reservering opgenomen. Aangezien deze verplichtingen 

kortlopend zijn, zijn deze gewaardeerd tegen de nominale 

waarde. De risico’s van loonontwikkeling, prijsindexatie, 

beleggingsrendement op het fondsvermogen leiden 

mogelijk tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse 

bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico’s komen niet 

tot uitdrukking in een opgenomen voorziening. In geval 

van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds heeft de 

stichting geen verplichting tot het voldoen van aanvullen-

de bijdragen anders dan hogere toekomstige premies.

Momenteel is sprake van een tekort in het pensioenfonds 

PFZW. Het fonds heeft een dekkingsgraad van 101,1% 

ultimo 2017 (2016: 90,1%). PFZW heeft in maart 2017 een 

geactualiseerd herstelplan ingediend uitgaande van de 

financiële situatie ultimo 2016. Volgens dat plan kan PFZW 

in het jaar 2026 voldoen aan de wettelijke eisen voor de 

reserves. De dekkingsgraad die PFZW dan bereikt moet 

hebben bedraagt 124,3%. Ieder jaar wordt het plan  

geactualiseerd en ter goedkeuring voorgelegd aan DNB.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte 

methode.
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Toelichting op de balans per 31 december 2017

ACTIVA

Materiële vaste activa Automatisering Website Overige Totaal

 €  €  €  €

Aanschafwaarde per 1 januari 2017 56.217 2.178 12.426 70.821

Gecumuleerde afschrijvingen 1 januari 2017 -31.007 -1.198 -6.908 -39.113

Boekwaarde per 1 januari 2017 25.210 980 5.518 31.708

Investeringen 1.404  0 0 1.404

Afschrijvingen -10.060 -436 -2.485 -12.981

Afschrijving desinvesteringen 0 0 0 0

Mutaties boekjaar -8.656 -436 -2.485 -11.577

Aanschafwaarde per 31 december 2017 57.621 2.178 12.426 72.225

Gecumuleerde afschrijvingen -41.067 -1.634  -9.393 -52.094

Boekwaarde per 31 december 2017 16.554 544 3.033 20.131

Investeringen zijn besteed aan nieuwe computers.

Vorderingen en overlopende activa   2017 2016

   €  €

Vooruitbetaalde kosten Partners   52.960 52.542

Overige vooruitbetaalde kosten   11.782 9.475

Rekening courant Interserve Internationaal   14.199 12.719

Nog te ontvangen rente   1.198 3.991

Overige vorderingen   7.510 4.197

   87.649 82.924

Effecten

   2017 2016

Overzicht mutaties effecten    €  € 

Stand per 1 januari   107.044 104.606

Koersresultaat   9.290 2.438

Balanswaarde effecten per 31 december   116.334 107.044
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Liquide middelen   2017 2016

   €  €

Kas   867 1.498

Lopende betaalrekening   98.284 98.480

Overige bankrekeningen   1.076.036 1.028.006

Banksaldi TC’s   9.988 8.794

   1.185.175 1.136.778

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

beleggingen te voorkomen.

De gemiddelde renteopbrengst van de gelden was ca 0,13 %.
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PASSIVA

Reserves en fondsen   2017 2016

   €  €

Continuïteitsreserve

Saldo per 1 januari   129.643 111.767

Resultaatbestemming kantoorexploitatie   12.285 -13.548

Resultaatbestemming uit verschillende fondsen   33.550 31.424

Saldo per 31 december   175.478 129.643

Solidariteitsreserve   2017 2016

   €  €

Saldo per 1 januari   0 0

Overschot van Bestemmingsfonds Lange termijn uitzendingen  9.923 0 

Resultaatbestemming uit verschillende fondsen   9.923 0

Voor Partners die vóór 2015 zijn uitgezonden geldt dat het saldo van het betreffende Partnerfonds hoger moet zijn dan  

150% van het jaarbudget voordat een overschot wordt overgeboekt naar de solidariteitsreserve. Voor Partners die na 2014 

zijn uitgezonden geldt dat het saldo van het betreffende Partnerfonds hoger moet zijn dan 100% van het jaarbudget voordat 

een overschot wordt overgeboekt naar de solidariteitsreserve. Dit wordt bij de vernieuwing van de uitzendovereenkomst 

vastgesteld.

In 2017 bleek het saldo van één Partnerfonds hoger te zijn dan 150% van het jaarbudget. Dit bedrag is overgeboekt naar de 

solidariteitsreserve.
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 Saldo per    Saldo per 31

 1 januari   Toevoeging/ december 

Bestemmingsfondsen	 2017	 Baten	 Bestedingen	 onttrekking	 2017
  €  €  €  € €

 Lange termijn uitzendingen 726.225 1.221.391 1.198.651 -28.177  1 720.788

 Korte termijn uitzendingen 3.990 7.826 8.617 -4 2 3.195

 Afgesloten Partnerfondsen 128.408 0 0 -16.209 3 112.199

 Afgesloten On Track fondsen 3.164 0 0 -2.197 4 967

 Opleiding Partners 49.331 0 0 -1.847 5 47.484

 Projectondersteuning buitenland 57.561 106.076 107.754 4.961 6 60.844

  968.679 1.335.293 1.315.022 -43.473 945.477

1) Dit bedrag bestaat uit een overboeking van € 15.252 naar bestemmingsfonds Afgesloten Partnerfondsen, een overboeking van € 9.923 naar de  

solidariteitsreserve, een overboeking van € 4.961 naar bestemmingsfonds Projectondersteuning buitenland, een overboeking van € 2.000 naar de 

continuïteitsreserve  als bijdrage van een thuisfrontcommissie aan het tekort over 2014, een overboeking van € 2.112 van bestemmingsfonds Afgesloten  

On Track fondsen en een overboeking van € 1.847 van het  bestemmingsfonds Opleiding Partners.

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

3) Dit bedrag bestaat uit een overboeking van € 31.461 naar de continuïteitsreserve en een toevoeging van € 15.252 vanuit het bestemmingsfonds Lange 

termijn uitzendingen.

4) Dit bedrag bestaat uit een overboeking van € 2.112 naar het bestemmingsfonds Lange termijn uitzendingen, een overboeking van € 89 naar de  

continuïteitsreserve en een overboeking van € 4 van het bestemmingsfonds Korte termijn uitzendingen.

5) Dit bedrag is het saldo van toevoegingen in het opleidingsfonds (€ 12.938) minus opleidingskosten (€ 19.440) en plus afgesloten opleidingsfondsen  

(€ 4.655) van teruggekeerde Partners. Het saldo van € 1.847 is overgeboekt naar het bestemmingsfonds Lange termijn uitzendingen.

6) Dit bedrag is overgeboekt van bestemmingsfonds Lange termijn uitzendingen.
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Voorzieningen   2017 2016

   €  €

Wederinpassingsvoorziening

Saldo per 1 januari   141.938  134.074  

Bij: Dotatie   20.470  21.450  

Af: Uitkering   22.645  13.586  

Saldo per 31 december   139.763   141.938  

Kortlopende schulden   2017 2016

   €  €

Crediteuren   40.751 34.329

Opgebouwde vakantie- en overuren personeel   25.157 18.875

Schulden inzake belastingen   19.424 16.366

Overige kortlopende schulden   53.316 48.624

Saldo per 31 december   138.648 118.194

Van de overige kortlopende schulden is € 36.058 voor kosten ten behoeve van diverse Partnerfondsen, € 15.682 voor 

overige kosten en € 1.575 voor vooruitontvangen bedragen On Track programma.

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.

Interserve heeft uitzendovereenkomsten met de Partners afgesloten waarvan de verplichtingen voorwaardelijk zijn.  Eén 

voorwaarde is dat de thuisfrontcommissie ervoor zorgt 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 2017

  Werkelijk Begroot Werkelijk  

Kengetallen  2017 2017 2016

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

Bestedingsratio t.o.v. lasten  89% 85% 89%

Totale bestedingen wervingskosten baten als %  

van de geworven baten  7% 10% 8%

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

BATEN

Toelichting Baten naar bestemming  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2017 2017 2016

  €  € €

Giften, donaties en schenkingen algemeen  281.436 286.000 273.961

Giften, donaties en schenkingen  

Lange termijn uitzendingen  1.221.391 1.145.700 1.259.320

Giften, donaties en schenkingen  

Korte termijn uitzendingen  7.826 20.000 12.731

Giften, donaties en schenkingen 

Projectondersteuning buitenland  106.076 30.000 88.412

  1.616.729 1.481.700 1.634.424

Bovenstaande giften bestaan uit 29% automatische incasso’s.

Toelichting Baten naar herkomst donateur

Baten van particulieren  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2017 2017 2016

  €  € €

Nalatenschappen  1.600 0 0

Giften van particulieren  1.139.942 996.700 1.157.327

  1.141.542 996.700 1.157.327
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Baten van andere organisaties zonder winststreven  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2017 2017 2016

  €  € €

Projectbijdrage EO Metterdaad   10.000 10.000 5.000

Bijdragen GZB aan Lange termijn uitzendingen  7.500 7.500 15.000

Bijdragen Kerk in Actie aan Lange termijn uitzendingen  22.500 22.500 50.000

Bijdragen De Verre Naasten aan Lange termijn uitzendingen 15.000 15.000 15.000

Bijdragen diverse stichtingen en fondsen  128.285 132.000 85.814

  183.285 187.000 170.814

Baten als tegenprestatie voor de levering van diensten  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2017 2017 2016

  €  € €

Baten	On	Track	uitzendingen	 	 4.375	 3.700	 2.443
Kosten	On	Track	 	 -790	 -700	 -1.012
	 	 3.585	 3.000	 1.431

Overige baten  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2017 2017 2016

  €  € €

Diverse opbrengsten  1.681 1.500 1.208

  

LASTEN

Bestedingen aan de doelstelling  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2017 2017 2016

  €  € €

Voorlichting en bewustwording  88.027 85.844 92.606 

Lange termijn uitzendingen  1.195.073 1.119.360 1.281.878

Korte termijn uitzendingen  31.524 38.905 33.581

Projectondersteuning buitenland  112.912 39.819 80.538

  1.427.536 1.283.928 1.488.603
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Voorlichting en bewustwording  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2017 2017 2016

  €  € €

Periodiek Dienen  17.135 12.965 19.131

Publiciteitskosten  4.381 5.000 6.250

Kosten advertenties  3.555 10.000 10.584

Kosten evenementen en presentaties  4.718 7.000 7.628

Uitvoeringskosten  58.238 50.879 49.013

  88.027 85.844 92.606

Zie Toelichting op de uitvoeringskosten over 2017 op pagina 44-45.

Lange termijn uitzendingen  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2017 2017 2016

  €  € €

Persoonlijke uitkeringen  437.422 430.000 432.447

Verzekeringen  224.708 220.000 290.386

Overige voorzieningen  250.285 236.000 258.726

Begeleiding gastlandorganisaties  22.530 20.000 26.386

Publiciteitskosten TC’s  13.008 10.000 14.382

Kosten Interserve Internationaal  34.152 34.000 36.260

Diverse kosten  50.293 15.000 71.252 

Uitvoeringskosten  162.675 154.360 152.039

  1.195.073 1.119.360 1.281.878

Zie Toelichting op de uitvoeringskosten over 2017 op pagina 44-45. 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

  2017 2017 2016

  €  € €

Kosten voor levensonderhoud  0 0 0

Overige kosten  8.617 20.000 10.545

Uitvoeringskosten  22.907 18.905 23.036

  31.524 38.905 33.581

Zie Toelichting op de uitvoeringskosten over 2017 op pagina 44-45. Uitvoeringskosten gemaakt ten behoeve  

van de korte termijn uitzendingen komen ten laste van de kantoorexploitatie.
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Projectondersteuning buitenland  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2017 2017 2016

  €  € €

Ondersteuning projecten  102.896 30.000 70.744

Uitvoeringskosten  10.016 9.819 9.794

  112.912 39.819 80.538

Zie Toelichting op de uitvoeringskosten over 2017 op pagina 44-45. Voor projecten wordt een percentage van  

5% in rekening gebracht voor de kantoorexploitatie.

Wervingskosten baten  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2017 2017 2016

  €  € €

Periodiek Dienen  5.712 7.500 6.377

Direct mail  14.200 12.000 11718 

Telemarketing  0 0 6237

Overige kosten fondsenwerving  2.056 23.235 13.815

Uitvoeringskosten  89.139 112.819 90.475

  111.107 155.554 128.622

Zie Toelichting op de uitvoeringskosten over 2017 op pagina 44-45.

Kosten beheer en administratie  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2017 2017 2016

  €  € €

Uitvoeringskosten  67.138 65.188 64.183

  67.138 65.188 64.183

Zie Toelichting op de uitvoeringskosten over 2017 op pagina 44-45.

Saldo financiële baten en lasten  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2017 2017 2016

  €  € €

Dividend  6.062 6000 6062

Rente  1.197 7.000 3.991

Ongerealiseerde koersverschillen  9.291 0 2.438

Kosten van beleggingen  -208 -130 -129

  16.342 12.870 12.362

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 1.019.390  8.617 102.896 

Publiciteit en communicatie 29.789  13.008  0 0

Totaal eigen bestedingen 29.789 1.032.398 8.617 102.896

Uitvoeringskosten

Personeelskosten 44.959 131.000 16.855 8.438

Afschrijvingskosten 1.688 3.770 1.187 181

Huisvestingskosten 4.151 6.226 2.076 0

Kantoor- en algemene kosten 7.440 21.679 2.789 1.397

Totaal uitvoeringskosten 58.238 162.675 22.907 10.016

Eindtotaal 88.027  1.195.073  31.524  112.912

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 2017

Werving baten Totaal

  

 Fondsen- Beheer en

 werving administratie Werkelijk 2017 Begroot 2017 Werkelijk 2016

 0 0 1.130.903 1.005.000 1.196.745

 21.968  0 64.765 87.700 96.122

 21.968 0 1.195.668 1.092.700 1.292.867

 71.882 46.240 319.374 320.400 305.450

 2.248 3.907 12.981 14.250 13.031

 3.113 9.339 24.905 28.000 24.304

 11.896 7.652 52.853 49.320 45.627

 89.139 67.138 410.113 411.970 388.412

 111.107  67.138  1.605.781 1.504.670 1.681.279

Personeelskosten  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2017 2017 2016

  €  € €

Salarissen  196.262 199.000 190.398

Extern personeel  6.691 0 0

Vakantiegeld en vakantiedagen  32.004 34.000 29.432

Premie sociale verzekeringen  36.410 35.980 36.409

Pensioenpremie  22.427 27.520 21.683

Reiskosten woon-werkverkeer  15.184 14.600 14.846

Cursuskosten  2.589 2.000 2.853

Diverse personeelskosten  7.807 7.300 9.829

  319.374 320.400 305.450

Het aantal fte’s bedroeg 5,45.
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De bezoldiging van de directeur (0,9 fte) is als volgt:

Brutosalaris  41.191

Vakantiegeld  3.269

Eindejaarsuitkering  3.419

Sociale lasten  7.761

Pensioenlasten  5.209

  60.849
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Afschrijvingen  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2017 2017 2016

  €  € €

Bedrijfsmiddelen  12.981 14.250 13.031

  12.981 14.250 13.031

Zie voor de afschrijvingen de toelichting op de balans per 31 december 2017 onder Materiële vaste activa.

Huisvestingskosten  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2017 2017 2016

  €  € €

Huur en servicekosten  19.871 20.500 19.871

Diversen  5.034 7.500 4.433

  24.905 28.000 24.304

Kantoor en algemene kosten  Werkelijk Begroot Werkelijk

  2017 2017 2016

  €  € €

Administratie- en advieskosten  10.194 8.750 10.826

Onderhoud hard- en software  10.367 8.000 8.479

Contributies en abonnementen  7.286 7.000 6.781

Dienstreizen staf  6.118 6.000 6.520

Kantoorkosten  5.513 7.300 6.192

Diversen  13.375 12.270 6.958

  52.853 49.320 45.756

Administratiekosten betreffen kosten voor accountantcontrole, advies en loonadministratie.

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

Contributies zijn betaald aan o.a. NZR, MissieNederland en CBF.

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

Bij Diversen is in 2017 € 2.108 koersverlies betaald doordat de Amerikaanse dollar is gedaald ten opzichte van de euro.  

In 2016 was er een koerswinst van € 4.557.

Vastgesteld door het bestuur op 14 mei 2018 te Driebergen-Rijsenburg.

Dhr. mr. A.S. Zwanepol

Dhr. H. Dekker BSc

Mw. G. den Dikken MA MSc

Dhr. W. J.J. Ester

Mw. dr. A.J. van Ginkel

Dhr. A.J. van Heusden

Mw. dr. P.M. Sonnenberg
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Marijke heeft het liever niet over zichzelf.  
Alle vooruitgang die wordt geboekt onder 
gehandicapte kinderen is te danken aan de 
medewerkers die in de verschillende centra 
werken, vindt ze. “Als zij niet open zouden 
staan voor advies en bereid zouden zijn te 
veranderen gebeurde er niets.” 

Marijke werkt sinds 2004 in een Noord- 

Afrikaans moslimland met verstandelijk 

beperkte kinderen van wie sommige ernstig 

of meervoudig gehandicapt zijn. “Toen ik 

met dit werk begon, was er in dit land maar 

weinig kennis over kinderen met een verstan-

delijke beperking. Er waren wel centra waar 

ze werden opgevangen, maar het personeel 

ondernam nauwelijks iets met hen. Als er al 

iets gebeurde, was het gericht op leren lezen 

en schrijven. Want daarvoor zitten kinderen 

op school, vinden de mensen hier.”

Marijke werkt met gehandicapte kinderen in Noord-Afrika

“Kinderen hebben ruimte nodig om  

zich te ontwikkelen”

Net als iedereen
In veel moslimlanden werden gehandicapte 

kinderen nogal eens gezien als straf van 

God. “Ouders schaamden zich ervoor dat ze 

zo’n kind gekregen hadden”, vertelt Marijke. 

“Met alle gevolgen van dien. Ze hielden hun 

kind bijvoorbeeld binnen. Gelukkig is dit 

langzamerhand veranderd. Maar nu wil men 

per se dat deze kinderen net als iedereen 

een diploma krijgen en trouwen. Eigenlijk 

accepteren ze het kind niet zoals het is. Ik heb 

kinderen ontmoet die naar school gingen en 

er niets leerden. Toch gingen ze elk jaar over 

en aan het eind kregen ze zelfs een diploma. 

Want met een papiertje ben je pas iemand.”

 “Als ouders hun kind aanmelden bij een  

instelling voor gehandicapten willen ze dat 

het eerst leert lopen en praten. Ook groeps-

leiders hebben vaak weinig kennis over de 

ontwikkeling van een kind. Ze kiezen doelen 

die ze zelf belangrijk vinden en slaan soms 

belangrijke tussenstappen over. 

Ik zeg wel eens tegen mijn cursisten: ‘Alle 

kinderen in de hele wereld volgen dezelfde 

ontwikkeling. Eerst gaan ze rollen en zit- 

ten, dan kruipen en lopen. Zo heeft God de 

mensen geschapen. Waarom slaan jullie  

de beginfase over? 

Montessori-methode
Marijke bezoekt wekelijks ongeveer zes pro-

jecten voor verstandelijk beperkte kinderen, 

zowel in de stad als op het platteland. Tijdens 

haar visites observeert ze de klassen en advi-

seert ze de groepsleiders over de begeleiding 

van de kinderen. “Het belangrijkste”, vindt 

Marijke, “is de scholing of bijscholing van 

leerkrachten. Zij moeten het gaan doen, niet 

ik. Maar dat is niet eenvoudig. Het personeel 

moet op een totaal andere manier gaan 

werken dan ze op school geleerd hebben.”

De meeste onderwijsmethoden in het land 

zijn gericht op het vergaren van kennis door 

dingen uit het hoofd te leren. Maar kinderen 

met een verstandelijke beperking leren  

juist het beste door te doen en te ervaren. 

Daar-om heeft Marijke een nieuw onder-

wijsprogramma ontwikkeld op basis van de 

Montessori-methode. “Deze methode sluit 

perfect aan bij de leerbehoeften en mogelijk- 

heden van deze groep kinderen”, vertelt ze 

enthousiast. “Vier instellingen stappen nu 

over op deze methode met de klassen die 

er geschikt voor zijn. Het is compleet nieuw 

voor de groepsleiders om gericht te zijn op 

de ontwikkeling van kinderen en met een 

gestructureerd programma te werken. Maar ze 

pakken het heel goed op.” Het is de bedoeling 

dat ze op hun beurt anderen gaan begeleiden 

en zo doorgeven wat ze geleerd hebben. 

“Niet alleen het personeel, ook de ouders 

moeten mee veranderen”, vertelt Marijke.  

“De meeste kinderen die één van onze centra 

binnenkomen zijn totaal ongeorganiseerd. 

Thuis is er nauwelijks regelmaat of structuur. 

Bij ons komen ze in een geordend systeem 

terecht. Alleen daardoor al zien we hun ge-

drag veranderen. In onze centra proberen we 

ouders te leren hun kinderen te begrijpen en 

duidelijk te maken hoe ze het best gedijen.”

Creatieve ontwikkeling
Marijke is trots op de teams waarmee ze 

werkt. “Er is gelukkig geen project meer waar 

de kinderen de hele dag niets doen. Overal 

wordt lekker gewerkt. En er is steeds meer 

aandacht voor creatieve ontwikkeling. Een 

mooi voorbeeld is Yousef. Toen hij hier kwam 

tekende hij mensen als een hoofd met benen 

eraan. Na negen maanden was hij in staat om 

een priester te tekenen, compleet met hoed 

en bril. Dat had hij geleerd door pal voor de 

leerkracht te gaan staan en uitgebreid haar 

gezicht te observeren. Vroeger had ze hem 

direct naar z’n stoel teruggestuurd, omdat ze 

niet begreep wat hij aan het doen was. Maar 

nu krijgt hij volop de ruimte. En zijn ouders 

zijn apetrots op hem. Dat is toch prachtig!”
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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

Jaarverslag 2017 | Colofon

Begroting 2018

Lasten €

Besteed aan doelstellingen

Voorlichting en bewustwording 93.309

Lange termijn uitzendingen 1.073.388

Korte termijn uitzendingen 49.642

Projectondersteuning buitenland 40.215

Totaal besteed aan doelstellingen 1.256.554

Baten €

Baten werving 1.460.000

Beleggingen 8.500

Overige baten 7.500

Totaal baten 1.476.000

Werving baten €

Wervingskosten baten 166.713

Kosten beheer en administratie 67.783

Totaal lasten 1.491.050

Resultaat -15.050
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