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VOORWOORD
Dankbaar presenteren wij u het jaarverslag 2017. Een voorspoedig jaar, waarin IFES groeide in het
aantal medewerkers en toenam in impact.
Studenten begeleiden in een belangrijke levensfase geeft ons veel voldoening. Niet alleen bestuurlijke ondersteuning aan de verenigingen, maar juist ook het persoonlijke gesprek en de aanwezigheid bij belangrijke momenten in hun ontwikkeling zijn belangrijk.
Het bestuur van IFES gebruikt graag beelden om hun missie verder vorm te geven. Tijdens de studiedag werd de keuken gebruikt om daarin metaforen te vinden voor het werken met studenten.
Een bestuurslid koos de soeppan als metafoor. De soep wordt daarin zorgvuldig bereid. Stapsgewijs worden steeds meer ingrediënten toegevoegd, de kruiden brengen de soep op smaak. Dit lijkt
nietig maar heeft grote impact.
Zo willen we ons opstellen. Bescheiden maar impactvol. Dankzij het Evangelie dat we in ons dragen. We zijn dankbaar dat we dit mogen doen.
Soli Deo Gloria
W.H.C. Verboom
Directeur
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ALGEMEEN
Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
Dit is het jaarverslag 2017 van Vereniging IFES-Nederland. De organisatie staat ingeschreven in het
handelsregister onder de statutaire naam VERENIGING IFES-NEDERLAND. IFES is gevestigd in Veenendaal.
Doelstelling
De doelstelling en grondslag van Vereniging IFES-Nederland is als volgt in de statuten beschreven:

Artikel 1.2.2
De doelstelling van IFES-Nederland is het stimuleren en toerusten van de studenten in de ledengroepen:
A.		om van de Heer Jezus Christus te getuigen;
B. om gestalte te geven aan hun roeping in kerk en samenleving;
C. om elkaar onderling te dienen en te steunen.
Een en ander in navolging van de wereldwijde visie van IFES World:

“to see students built into communities of disciples,
transformed by the gospel impacting the university,
the church and the society for the glory of Christ.”
Visie
Waarom bestaat IFES?
IFES gelooft dat gepassioneerde christenstudenten in deze wereld blijvend verschil kunnen maken.
Hoe wil IFES dit doel bereiken?
IFES wil gepassioneerd en oprecht betrokken met studenten optrekken.
Wat doet IFES dan?
IFES dient door studenten toe te rusten, aan te moedigen, en mee te helpen.
Statutenwijziging
Gedurende het verslagjaar zijn de statuten gewijzigd. Op 30 augustus zijn deze definitief vastgesteld.
Internationaal en uniek
IFES-Nederland is aangesloten bij de IFES World. IFES staat voor International Fellowship of Evangelical Students, en is actief in ruim 170 landen. Wat IFES-Nederland uniek maakt binnen de wereldwijde IFES is dat er zoveel verschillende soorten verenigingen, met hun eigen karakters en doelstellingen, verbonden zijn.
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Samenstelling van het bestuur en de directie
Bestuur
•
•
•
•
•
•
•
•

Harry Raaphorst (voorzitter)
Roel Lammers (secretaris) (aangetreden april 2017)
Richard Ruitenburg (penningmeester)
Diana van der Stelt-Scheele
Thom Hubers
Lydia van der Weij (aangetreden april 2017)
Jan Willem Nijhuis (aangetreden april 2017)
Bram van Riezen (afgetreden april 2017)

Directie
De samenstelling van de directie bestaat per 31 december 2017 uit
Dhr. W.H.C. Verboom (directeur)
Management Team
Wilfried Verboom
Reinald de Groot
Joel de Vries

Personeel
Seniors
Het team van seniors is per 1 september uitgebreid met Reinald de Groot en Joël de Vries. Dit
omdat het team is gegroeid en er vraag was naar meer leidinggevenden binnen de organisatie.
Het afgelopen jaar hebben we alle landelijke taken uit het pakket gehaald van de huidige seniors.
Op deze manier konden zij zich meer gaan focussen op het begeleiden van de studentenwerkers.
In het pakket van Joel de Vries zit nu:
• Veritas
• Ministry partner development (MPD) training
• Invalpool studentenwerkers
• Passion Week
• Denker
• Conferenties
• Leiderschapsprogramma
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Samenstelling 2017

Senior Studentenwerkers:
Anneriet Boonen
Cees Griffioen
Reinald de Groot
Guido van der Neut
Francina de Pater
Joel de Vries
Studentenwerkers
Arno van den Berg (in dienst 1 september 2017)
Corné Berkheij
Corine Broer
Frederik Boersema
Eveline Buist Laseur
Bas van Dieren (in dienst 1 september 2017)
Nicole Dogterom
Frank Duijzer
Richard Folkersma
Daniel Kiewiet
Nelleke Kruijmer
Laurens van Lavieren
Rieke Lindeboom
Bart van Nes
Bram van Putten (uit dienst 30 juni 2017)
Arjan Scheele
Michelle Smit (in dienst 1 november 2017)
Jan Joost Snoek
Hendrik Timmer
Albert Veenstra (in dienst 1 september 2017)
Marc Verkerk
Remco van Vliet
Maarten Vogelaar
Joel de Vries
Wim Warnar
Jenn West
Sjoerd van der Wielen
Alinda Willemsen
Liselot Zuur – van Delden

Kantoor Medewerkers
Reinald de Groot (financieel)
Kristian Haverkamp (fondswerver) (uit
dienst 31 augustus 2017)
Annemieke Brehler (secretariaat)
David Reitsma (uit dienst 31 augustus 2017)
Matthijs Vos (communicatie) (in dienst 28
augustus 2017)
Vrijwilligers
Gedurende het verslagjaar 2017 hebben
vrijwilligers zich ingezet voor verschillende
projecten. Voor deze inzet willen wij hen
allemaal hartelijk bedanken.
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ACTIVITEITEN
Inleiding
Het studentenwerk bij de plaatselijke verenigingen bestaat voor het grootste gedeelte uit coaching van de besturen, kringleiders, aanwezigheid, pastoraat en stimuleren van missionaire initiatieven als Student Alpha, Mission weeks, Veritas en ISM. Het begeleiden van de kringleiders vindt
plaats door aanwezig te zijn op de verenigingsavonden.

Nederlandse verenigingen
Regio Noord Oost
Groningen
In 2017 ontstond er een vacature voor het IFES-werk
doordat Frederik Boersema uit Groningen landelijk
coördinator Passionweeks werd. Nicole Dogterom ondersteunde tijdelijk de verenigingen. Albert Veenstra
kon voor 2 dagen worden aangesteld en zal de vier
verenigingen (ATV, CSFR, Ichthus en GSV) in 2018 in de
beperkt beschikbare tijd, zoveel mogelijk dienen met
gebed, toerusting en een luisterend oor. De eerste periode zal gebruikt worden voor oriëntatie en kennismaking. Tevens is de wens dat meer Groningse
alumni en kerken financieel bij het werk van IFES betrokken worden. Hierdoor kan er meer tijd
beschikbaar worden gemaakt voor de 500 studenten aangesloten bij een IFES-vereniging. Verder
zullen naar verwachting de twee Gereformeerde Studentenverenigingen ATV (HBO-studenten) en
GSV (WO-studenten) gaan fuseren. Dit proces wordt waar mogelijk door IFES ondersteund. Bijvoorbeeld in het bevragen van de besturen op welke identiteit en inhoud de gefuseerde vereniging
zich wil laten voorstaan, namelijk als een plek waar studenten genieten van hun studententijd en
worden toegerust in de navolging van Jezus Christus.
Zwolle
Corine Broer is werkzaam voor studentenvereniging Ichthus. Ze geeft daar coaching aan het bestuur en aan de kringleiders. Leden van de vereniging komen ook regelmatig langs voor een luisterend oor of advies. Er lopen themakringen waarbij Corine de kring over Missionair zijn leidt. Afgelopen jaar is er een Passionweek geweest. Een week waarbij studenten van de 3 christelijke
verenigingen in Zwolle zich inzetten om het evangelie te delen met hun medestudenten. In deze
week komen er sprekers naar de campus om een lezing te houden over een thema als: ‘God en lijden in de wereld’. Er is meer aandacht voor missionair werk en deze lijn willen we ook doorzetten.
Daarnaast willen we ook meer samenwerking met Navigators, andere studentenorganisaties en
kerken in Zwolle zoeken.
Deventer
Corine Broer is als studentenwerker betrokken bij de vereniging Pro Deo. Ze ondersteunt het bestuur en denkt mee met thema’s die binnen de vereniging langs komen. Zo heeft ze een lezing
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gegeven op het bezinningsweekend over eensgezind zijn en in het introweekend heeft ze een Bijbelstudie gehouden met de nieuwe leden. Ze denkt ook mee met de Bijbelstudiecommissie over
de opzet en speciale thema-avonden.
Enschede
In Enschede vond begin van het jaar een Bijbelleesproject plaats. Deze werd aangestuurd door studentenwerker Bram van Putten in samenwerking met het Studentepastoraat. Studenten vanuit de
IFES-verenigingen samen met het netwerk van Studentenpastoraat konden met studiegenoten 4
avonden de Bijbel lezen. De opkomst was teleurstellend en niet alle avonden gingen door. Dit wordt
mede veroorzaakt door de al volle programma’s van de studentenverenigingen en dat de drempel
om een studiegenoot mee te nemen naar een christelijke activiteit hoog is. Sinds de zomer 2017 is er
een vacature die tijdelijk wordt ingevuld door Arno van den Berg. De vacature is moeilijk te vervullen.
Onze hoop en ons gebedspunt is dat er toch een geschikte kandidaat gevonden wordt.
Wageningen
Sjoerd van der Wielen is in Wageningen werkzaam bij de verenigingen VGSW, C.S.F.R. en Ichthus.
Naast het algemene studentenwerk begeleidt hij studenten in het voeren van vraaggesprekken
over zingeving op de campus. De samenwerking met plaatselijke kerken is door het organiseren
van gezamenlijke activiteiten gegroeid. Zo vond er een avond plaats met 150 studenten van de vier
verenigingen, waar een aantal reeds afgestudeerde studenten vertelden over hun transitie naar
het werkende leven en voor welke dilemma’s zij kwamen te staan. In 2018 zal opnieuw een Passionweek worden georganiseerd. Sjoerd zal dit team begeleiden. Ook wordt in samenwerking met
lokale kerken de IFES-transitiecursus georganiseerd voor alumni en MSc-studenten. Het doel is om
daarnaast de voorzitters van de IFES-verenigingen intensiever te begeleiden.

Dronten
Cees Griffioen is contactpersoon voor Ichthus Dronten. De samenwerking met IFES groeide onder
de besturen Dogterom en van Veen. In vergelijking met eerdere jaren werd er meer toerusting
gegeven aan de besturen en kringleiders. De vereniging wil in 2018 gaan meewerken aan fondswerving om zo ook medeverantwoordelijkheid te nemen voor de financiering van het werk.
Ede
Rieke Lindeboom werkt voor de studentenvereniging Ichthus Ede. Ze coacht daar het bestuur en
traint de kringleiders. Leden van de vereniging komen regelmatig langs voor een luisterend oor
of advies. Daarnaast leidt Rieke, in samenwerking met Jantine Stam van Dichterbij Herstel, een
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gespreksgroep met vijf studentes die worstelen met seksualiteit / pornoverslaving. Deze jonge
vrouwen mochten groeien in inzicht van de bron van hun worstelingen en herstel hierin. Ministry-gebed is ook een terugkerend onderdeel van het werk. De komende tijd gaan we mentoraat
introduceren in Ede. Waarbij studenten in elkaar investeren om zo te groeien in geloof en levenshouding. Er wordt hierin ook gezocht naar samenwerking met oud-leden en kerken in Ede.

Regio Randstad
In mei was de Europese studentenconferentie in Duitsland, waar
veel studenten uit de Randstad
aanwezig waren. Door de inspirerende verhalen die ze daar gehoord hebben, is er in verschillende steden, waaronder Delft en
Utrecht, een team ontstaan die vol
enthousiasme missie-weken gaan
organiseren. Met de weken hopen
we veel niet-christelijke studenten
te bereiken. Ook in Amsterdam is
er een klein team dat de mogelijkheid van een missie-dag onderzoekt.
In Rotterdam is voor het eerst ook een Veritas-forum team ontstaan, net als in de andere steden
in de Randstad waar dit mooie concept al jaren vorm krijgt. Er was een mooi eerste forum in Rotterdam.
Soms zien we dat bestuursleden van studentenverenigingen een burn-out krijgen. In Delft gebeurde dat afgelopen jaar bij een vereniging. Dat maakt maar weer al te duidelijk hoe kwetsbaar studenten zijn en hoeveel er op ze afkomt. In Leiden is de studentenwerker gestopt wegens
verhuizing en is er een opvolger aangenomen. Ook in Rotterdam is een collega gestopt wegens
promoveren in de VS en is er een nieuwe collega begonnen. In Leiden is na diverse gesprekken en
ALV’s een ‘convenant’ getekend door de twee IFES-verenigingen, naar het model van Delft. Hierin
is grondig uitgewerkt wat de rechten en plichten van elke partij zijn. Ook zijn er afspraken gemaakt
over inzet voor fondswerving en inspraak bij het werven van een nieuwe studentenwerker. Dit
neemt een hoop onduidelijkheid en vragen weg bij de IFES-studenten. Er zijn in de eerste helft
van het jaar enkele ‘aandeelhoudersbijeenkomsten’ geweest. Dit zijn bijeenkomsten met mensen
die financieel betrokken willen zijn bij het plaatselijke IFES-werk. Bijvoorbeeld in januari in Delft
was er een mooie avond waarbij studenten, ondernemers, alumni en hoogleraren met elkaar in
gesprek gingen. De avond kreeg als thema hoe christelijke studenten zich kunnen voorbereiden
op de ‘echte’ wereld.
Een aantal van onze verenigingen in de Randstad heeft licht dalende ledenaantallen, andere blijven stabiel.
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Internationaal Studentenwerk
IFES Europa
IFES Nederland is rijk en goed georganiseerd in vergelijking tot de andere landen in Europa. We hebben er
dan ook voor gekozen om diep te investeren in Europa.
Verschillende collega’s leveren hun bijdrage aan IFES
Europa door te investeren in de jonge stafleden door
middel van het Young-Staff Network. Hiermee wordt
IFES van onderuit opgebouwd. Cees is lid van het IFES
Europa team en coacht de jonge stafleden.
Dit jaar is Francina ook lid geworden van het IFES Europa team. Zij is verantwoordelijk geworden voor ISM
(International Student Ministry) in Europa.

ISM Nederland
Activiteiten
IFES-Nederland heeft sinds november 10 studentenwerkers die betrokken zijn bij internationaal
studentenwerk. Er is contact met 15 werkgroepen voor internationaal studentenwerk verspreid
over het hele land. In april zijn op de algemene ledenvergadering voor het eerst twee internationale groepen aspirantlid geworden van IFES-Nederland, namelijk Christian Union (Utrecht) en LIFE
(Wageningen). In het hele land worden activiteiten voor internationale studenten georganiseerd,
te weten Bijbelstudies, I-cafés, culturele avonden, host family en eat & meet projecten met Nederlandse studenten of leden van betrokken kerken. Het heeft ook in 2017 weer voorzien in de behoefte aan sociale contacten van veel internationale studenten. Er zijn vriendschappen ontstaan.
Internationale studenten zijn gegroeid in hun geloof of hebben voor het eerst kennisgemaakt
met het christelijk geloof. Heel bemoedigend zijn elke keer weer de verhalen van internationale
studenten die hier in Nederland tot geloof komen. Een mooi voorbeeld hiervan is een student uit
Zweden dit jaar in Leiden. Hij had een klik met de bijbelkringleider tijdens de introductiemarkt
en besloot ondanks zijn antipathieën tegen het christelijk geloof de Bijbelstudie te gaan volgen
en kwam tot geloof! Zoals hij het zelf zei: “Mijn wereld staat op zijn kop, maar voor het eerst heb ik
onvoorwaardelijke liefde en vrede ervaren.”
Het internationale traineeprogramma van IFES-Nederland telde begin 2017 11 trainees in 5 steden. De tweede helft van 2017 begonnen we maar liefst met 19 trainees, ook in 5 steden (11
uit Groningen!). Zij waren zeer gemotiveerd en hebben zowel lokaal als landelijk taken op zich
genomen. In januari, juni en oktober hebben we drie trainingsdagen met hen gehad. Daarnaast
werden ze regelmatig 1 op 1 gecoacht door onze studentenwerkers.
Do it!
Er werden in 2017 twee Do it’s georganiseerd. Do it! op 11 februari ging over het Evangelie vanuit
het perspectief van eer-schaamte culturen, waartoe twee derde van de wereldbevolking behoort
en ook veel van de internationale studenten waar wij contact mee hebben. De dag in Utrecht
werd door zo’n 30 deelnemers bezocht.
Do it! op 9 december had als thema: Think home – helping students to prepare for returning tot
heir home culture. Hoofdspreker ds. Niek Tramper sprak over het onderzoek wat hij onder terug-
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gekeerde Chinese studenten heeft gedaan die tot geloof waren gekomen in Nederland en welke
lessen we hieruit kunnen leren over hoe we hen beter kunnen voorbereiden op terugkeer. Deze
dag werd ook door zo’n 30 deelnemers bezocht.
Retreat
In april organiseerde IFES-Nederland een Spring Retreat voor internationale studenten met het
thema ‘Jesus is!? The Teacher, The Lord & The Savior’. De retreat werd door zo’n 70 mensen bezocht. De spreker was Litouwse PhD student Theologie Stepas Ribokas. De preken werden verwerkt in kleine family groups die gedurende de hele retreat hetzelfde bleven. Hierdoor kon een
mooie band ontstaan en diepgang in de gesprekken. Er waren ook weer diverse workshops, bv.
over hoe Jezus degene is die ware shalom geeft en hoe je Hem heel concreet kunt uitnodigen in
je leven. De laatste was tevens de drukst bezochte workshop van de retreat! Ook deze keer waren
er weer een aantal (Moslim) vluchtelingen aanwezig op de retreat. Een aantal waren vorig jaar
ook geweest. Toen aan één van werd gevraagd wat maakte dat hij dit jaar weer kwam zei hij een
beetje verbaasd: “Natuurlijk kom ik weer, hier zijn mijn vrienden!” Bijzonder om samen met hen
de Bijbel te bestuderen en voor hen te mogen bidden.
Visie 2018
Ook in 2018 wil IFES-Nederland doorgaan met het stimuleren van internationaal studentenwerk.
Door middel van de inzet van lokale studentenwerkers en trainees zullen de internationale werkgroepen worden ondersteund. Ook zullen zij lokale studentenverenigingen en kerken enthousiasmeren om te participeren in het werk. Landelijk zullen er weer twee Do it!’s worden gehouden
ter toerusting van de lokale groepen. Daarnaast zal er in 2018 weer een retreat worden gepland.
IFES-Nederland wil zich dit jaar focussen op hoger opgeleide vluchtelingen in studentleeftijd en kijken wat deze doelgroep nodig heeft. Zo zullen medewerkers van IFES-Nederland dit jaar een cursus
helpen ontwikkelen die inzet op de bouwstenen voor duurzaam geluk. De eerste pilot staat gepland
in februari in Utrecht en na een evaluatie zal deze cursus in andere steden worden gegeven.
ISM Europa
Tijdens Pasen vond De Europese IFES conferentie Presence plaats. Het
was een mooie gelegenheid om het internationaal studentenwerk te
promoten. Verschillende van onze staf zijn daar aanwezig geweest.
Daarnaast is het Europese netwerk voor internationaal studentenwerk
dit jaar één keer bij elkaar gekomen, in november in Marburg Duitsland.
Het was de grootste groep ooit, maar liefst 22 mensen uit 11 verschillende landen kwamen bij elkaar voor uitwisseling, training en bemoediging. We dachten na over hoe
we verschillende types Europese studenten het best kunnen bereiken met het Evangelie. Het was
erg leuk om dit te doen met mensen uit verschillende delen van Europa.
Vanaf september is Francina de Pater toegetreden tot het IFES Europe Regional Team in de functie
van International Student Ministry Coordinator. Doel is om de verschillende projecten in Europa te
begeleiden. Op dit moment zijn er in 14 landen mensen aan het werk in het internationaal studentenwerk via ons Interaction Program. (Ex-)studenten kunnen voor één of meerdere jaren worden
uitgezonden om mee te helpen het internationaal studentenwerk op te zetten in een (ander) land.
Verder proberen we juist ook lokale initiatieven te initiëren en te helpen groeien in landen waar
nog (bijna) niets is. Er wordt gewerkt aan een ISM handbook om zo alle geleerde lessen te verzamelen en deze weer met anderen te kunnen delen. Ook wordt er weer een Europese trainingsconferentie voorbereid: Global Impact. Deze conferentie zal komend jaar in Polen worden gehouden.
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Conferenties
ESEC – European Student Evangelism Conference
Van 8 tot 13 april 2017 vond de Europese Paasconferentie van IFES-Europa plaats, waar we samen
kwamen in Duitsland met 1700 studenten uit bijna 50 landen. Vanuit Nederland hebben we deze
conferentie bezocht in plaats van onze eigen jaarlijkse Live it! te organiseren. We waren er met ongeveer 200 deelnemers. Het thema was Presence – over de aanwezigheid van God op de campus
en hoe wij daar aanwezig mogen zijn. Er lag veel nadruk op missionair actief zijn in de studentenwereld. Het meest bijzondere was voor de meeste studenten de ontmoeting met christelijke
studenten uit andere landen. Vooral de grote verschillen met de Nederlandse, vaak naar binnen
gerichte, studentencultuur maakten indruk. Er kwamen veel ideeën voorbij om daar zelf ook mee
aan de slag te gaan. Met name het idee van de Passion Weeks sloeg bij veel aanwezigen aan. Door
dit enthousiasme is er in 2018 een grote groei te zien in het aantal steden waar er een Passion
Week georganiseerd wordt. In 2020 zal de volgende ESEC plaatsvinden.
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Read it!
Hoe is het om in een sloppenwijk je hoofd boven water
te moeten houden?
Met deze vraag confronteerden we bijna 400 studenten op de eerste avond van de Read it!-conferentie.
Het thema was ‘Recht. Doen.’. Aan de hand van Jesaja
raakten we onder de indruk van Gods hart voor Gerechtigheid. De deelnemers (veelal kringleiders, maar ook
kringcoaches en kringleden) werd een beleving meegeven door middel van een Poverty Simulation, waarbij
we simuleerden dat ze in groepjes een arm gezin op
de Filippijnen vormden. Eén student zei na afloop over
deze ervaring:
“Erg intensief, maar ook mooi om samen mee te maken. Het gaf
echt een idee wat het is om in een hopeloze situatie te zitten, waar
je niet zomaar uitkomt en dat je dan soms keuzes maakt die je eigenlijk niet wil maken.”.
Daarnaast was er veel aandacht voor de praktijk: groepen deelnemers gingen Doetinchem in om vrijwilligerswerk te doen, anderen
oefenden met het diepgaand bestuderen van de Bijbel en weer anderen oefenden met het coachen van een kringleider. We kijken terug op een geslaagde conferentie.
Lead it!
De (aankomend) bestuurders van de verenigingen zijn op de Lead it! toegerust om hun verenigingen leiding te geven. Het thema was Van hier naar daar. Aan de hand van goede lezingen, praktische workshops, maar vooral ook door actieve teambuilding zijn we een weekend met elkaar aan
de slag geweest. Er was zoals gewoonlijk ook veel tijd voor netwerken en voor het uitwisselen van
ervaringen.
Conferenties algemeen
Met Read it! 2017 is er een verandering ingezet in de structuur en organisatie van de conferenties
met als doel deze professioneler, adaptief aan de diversiteit van de deelnemers en meer praktijkgericht te maken. Een belangrijke verandering was de invoering van Trackgroepjes, waarbij een groot
deel van het leerproces binnen één vast groepje gebeurde. Andere voorbeelden waren de inzet op
beleving en de invoering van een vast presentatieteam. In 2018 hopen we deze drie speerpunten nog
meer vorm te kunnen geven op Live it! en Read it!.
Veritas-forum
In 2017 heeft het Veritas-forum een uitdagende
doelstelling in het vizier gehad: meer fora en meer
bezoekers in alle studentensteden en de continuïteit in commissies blijven waarborgen. In een tijdspan van drie jaar (eindigend in 2019/2020) stellen
we ons ten doel om minimaal 26 fora per jaar te or-
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ganiseren. De eerste stap
naar deze ambitieuze
doelstelling is 14 fora voor
het seizoen 2017/2018.
In 2016 was er al gestart
met een meer persoonlijke begeleiding van de
lokale teamleiders.
In 2017 zijn, na het afscheid van Gerrit Benschop, Corné Berkheij en
Daniël Kiewiet in dienst
gekomen. Door uitbreiding van het Veritas-team is er meer slagkracht om de commissies intensiever te coachen en te
werken aan lokale relaties. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen via negen fora afgelopen jaar. Het is
nog niet de beoogde groei, maar er is hard gewerkt aan een solide basis om van daaruit gestaag
door te blijven groeien. In het najaar is Rieke Lindeboom in dienst gekomen als teamleider van
het Veritas-forum en sinds november 2017 versterkt Maaike Verbruggen het team nog verder als
nationaal coördinator. Daniël Kiewiet heeft per 1-1-2018 een andere functie binnen IFES. Rieke en
Maaike bouwen beiden hun persoonlijke financiële achterban op, voor de helft van de aanstelling,
zodat dit project in de toekomst gecontinueerd kan worden.
In februari 2017 stond het Veritas-forum in Leiden gepland met Gert-Jan Segers (ChristenUnie)
en Arjen Lubach (Tv-presentator, schrijver) met als thema: ‘Geloven, dat doe je maar thuis!’ over de
plek van godsdienst in de samenleving. Dit forum trok een hoog aantal bezoekers: 900 personen.
De eerdere locatie kon het aantal belangstellende niet huisvesten en er werd uitgeweken naar de
Pieterskerk. Een flinke uitdaging voor de commissie en de nieuwe coördinatoren. Het debat kreeg
ook de nodige media-aandacht (o.a. Trouw, Het Nederlands Dagblad en het Leidsch Dagblad).
Naast dit forum zijn er o.a. fora geweest in Utrecht, Enschede, Rotterdam, Eindhoven, Tilburg ,
Nijmegen en Middelburg. Zowel Utrecht, Enschede als Eindhoven kozen voor een thema rondom
religie en geweld, o.a. met Gert-Jan Geling, Welmoet Boender, Mounir Samuel en Rasit Bal. Rotterdam had een succesvol eerste forum met als titel: ‘What about suffering’ met Ruut Veenhoven
en Emanuel Rutten. Deze enthousiaste en professionele commissie heeft het Veritas-forum goed
op de kaart gezet in de havenstad. Andere thema’s waren: ‘Doemdenken of hoop schenken?’, ‘The
pressure to perform’, ‘Be Happy: Exploring our desire for happiness’ en ‘The Perfect Storm: What
makes for a successful life?’.
Verder groeien in 2018
Met het versterkte team en de heldere doelstelling over het aantal fora en de kwaliteit daarvan,
blijft het Veritas-forum ook in 2018 inzetten op groei en stabiliteit voor de evenementen en de
ondersteuning van de lokale commissies. Het doel is in elke universiteitsstad, maar ook in enkele
HBO-steden, twee kwalitatief goede fora per jaar neer te zetten. In 2018 wordt Ede voor het eerst
als HBO-stad toegevoegd aan de Veritas-lijst en lopen er ook initiatieven in Den Haag. Zo zien we
dat de roep om goed na te denken over belangrijke vragen in het leven vanuit alle studenten naar
voren komt. Door de uitbreiding van het team en de samenwerking met verschillende organisaties
wordt het draagvlak en het bereik van het Veritas-forum verder vergroot.

15

f

o

t

o

p

a

g

i

n

a

Projecten
Passionweek
Een Passionweek is een week van events op de universiteit en/of hogeschool die open zijn voor
iedereen, onafhankelijk van overtuigingen of geloof. Hierbij wordt ingegaan op vragen die er onder
studenten zijn over het leven, geloof en God. Meestal wordt dit gedaan tijdens lunchtalks of avondlezingen/activiteiten georganiseerd door christelijke studenten. Hierbij wordt een gratis lunch aangeboden en in de avond gratis taart of eten. De vragen worden belicht vanuit een christelijke perspectief, waarbij ruimte wordt geboden voor een open dialoog. Het doel van deze Passionweeks is
om niet Christelijke studenten in hun eigen omgeving in contact te brengen met het geloof.

Visie
De eerste Passionweek werd 5 jaar geleden voor het eerst in Groningen gehouden. Daarna kwam
er elk jaar een extra plaats bij waar het gehouden werd. In 2017 heeft er een Passionweek plaats
gevonden in Groningen, Zwolle, Leiden en Wageningen. Door de groei afgelopen jaren en zeker de
groei die er in 2018 nog plaats gaat vinden (minstens 3 nieuwe steden), was het noodzakelijk om
te gaan professionaliseren en meer tijd te hebben voor het verder uitrollen van dit project. Frederik
Boersma is vanaf september 2017 aangesteld om zich te ontfermen over de verdere ontwikkelingen van de Passionweeks. Onze droom is dat er elk jaar minstens één nieuwe studentenstad is
die met dit concept bezig gaat. Zodat we op deze manier zowel christelijke studenten uitdagen
tot een diepere bezinning op persoonlijk geloof door hierover in gesprek te gaan in een publieke
setting, als mensen die Jezus niet kennen een kans geven om met Hem in aanraking te komen.
Wat is er gebeurd?
Door de jaren heen zien we dat in alle plaatsen waar een Passionweek plaatsvinden een steeds
groter percentage niet-christenen langskomt. Dit zorgt ervoor dat de gesprekken veel gevarieerder
en interessanter worden. Daarnaast waren er bij de Passionweeks in 2017 meer dan 1000 bezoekers, een duidelijke stijging in vergelijking met de jaren daarvoor.
Vragen die bij de verschillende weken onder andere naar voren kwamen waren:
Waar is God in een wereld met lijden?
Wat is de relevantie van God in deze wereld?
Wat is het doel van het leven? Is er maar één weg naar God?
Is God een partypooper?
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Naar aanleiding van deze en andere lezingen of activiteiten kwamen er interessante en boeiende
gesprekken opgang. Een aantal zijn doorgezet doormiddel van de Alphacursus of één op één gesprekken. Een groeipunt voor komend jaar is de follow-up nog beter inbedden in de Passionweek
zelf. Dat ging niet in elke stad even goed. Maar ondanks dat mogen we terugkijken op een mooi
jaar met veel mooie ontmoetingen, die tot op heden nog steeds plaats vinden. En zeker ook mooi
om te zien dat in Wageningen waar voor het eerst een Passionweek plaatsvond al direct 65 man
per lunchtalk langs kwam. Zoveel dat mensen op de grond moesten zitten omdat er te weinig
ruimte was. Dit schept hoge verwachtingen voor Utrecht, Delft en Eindhoven waar in 2018 voor het
eerst een Passionweek zal plaatsvinden.
Vluchtelingen met hoog
potentieel
In september zijn we
gestart met een nieuw
project, een maatjesproject waarbij Nederlandse studenten als maatje
gekoppeld worden aan
(aankomende) studenten die als vluchteling
naar Nederland gekomen zijn. De maatjes zijn
helemaal thuis in de onderwijs- en studentenwereld en helpen de vluchtelingstudent hierin wegwijs de worden. Dit contact helpt de vluchtelingstudent in oriëntatie op studiemogelijkheden, de ontwikkeling van zijn/
haar Nederlandse taal en de opbouw van een betekenisvol sociaal netwerk. Cruciale stappen in
een succesvolle integratie, met hoog potentieel.
We zijn dit project gestart in 4 steden: Rotterdam, Eindhoven, Amsterdam en Groningen. De eerste weken stonden vooral in het teken van projectplannen uitwerken en het zoeken en inwerken
van 2 nieuwe collega’s voor de uitvoering van het project in Amsterdam en Groningen. Daarna is
veel energie gestoken in netwerken, werving en selectie van studenten. Mooi om te zien hoe bijvoorbeeld sommige verenigingsbesturen enthousiast meededen in de werving en dat een aantal
vluchtelingenorganisaties lokaal graag willen samenwerken. 2018 zal beginnen met de eerste
trainings- en matchingsactiviteiten en in dat jaar zal het project ook echt in de praktijk zichtbaar
worden.
IFES wordt in dit project ondersteund door het Oranje Fonds en het VSBfonds.

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor
zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich
inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij,
De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds
de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds. Zie: www.oranjefonds.nl/vrienden

18

VSBfonds
VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen
die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm
van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds
wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek
krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar
het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

Informatie over directie en Bestuur
Taak en werkwijze directie
De directiefunctie wordt sinds 2015 vervuld door de heer W.H.C. Verboom. Veel taken van het bestuur zijn naar hem gemandateerd. Tijdens bestuurlijk overleg legt hij verantwoording af van zijn
werkzaamheden en de voorgang van de ontwikkelingen.
Taak en werkwijze bestuur
Het bestuur houdt toezicht op het werk van de directeur en oefent de toegekende taken uit die bij
wet en statuut zijn bepaald. In de huidige situatie betreft dat het waarnemen van de directietaken
door de heer Verboom, Het bestuur vergadert acht keer per jaar. Daar komen onder meer aan de
orde de financiële ontwikkelingen Jaarverslagen, rapportage van directie, nieuwe ontwikkelingen
e.d.
Bezoldigings- en vergoedingenbeleid
Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Uitsluitend reiskosten en direct voor IFES gemaakte
kosten kunnen gedeclareerd worden. Eenzelfde regeling geldt ook voor de vrijwilligers/trainees. De
directeur is in loondienst bij de vereniging.
Aangetreden
Roel Lammers		
Jan-Willem Nijhuis
Lydia van der Weij

april 2017
april 2017
april 2017

Afgetreden
Bram van Riezen

april 2017

De relevante nevenfuncties van de leden van het bestuur, de directie en het toezichthoudende
orgaan
Harry Raaphorst - voorzitter
Eigenaar Pascal Solutions IT service en consultancy
Aandeelhouder Solcon Internetdiensten
Voorzitter DND Foundation
Kerkenraad Visnet Harderwijk
Stichting GlobalRize Wezep
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Roel Lammers
Hoofdredacteur multidisciplinair wetenschappelijk tijdschrift Radix (geloof, wetenschap en
samenleving)
Richard Ruitenburg - penningmeester
Commissiewerk bij kerk (Kruispunt Amersfoort) – bijbelkringcommissie en ‘vrijwilligersloket’
Thom Hubers – secretaris (student)
Co-founder SD-Insights BV
DGA Squirrel Square Holding BV & Smart Driving Technologies BV
Eigenaar Webstudio Thom Hubers/Treeseas
Kringcoach C.S.R. Delft
Diana van der Stelt – algemeen bestuurslid
Trinity Softeware Center BV - DGA
Maxim Nyansa IT Solutions Foundation Ghana - Secretaris en directeur
Stichting Climbing the Right Tree - Secretaris
Lid strategisch audit committee Ministerie van Buitenlandse Zaken
Lid Raad van Advies Flashboys BV en Wizzle BV blockchain oplossingen
Lid Raad van Toezicht Bartiméus / lid audit committee van deze Raad van Toezicht
Lydia van der Weij - algemeen bestuurslid (student)
Ichthus Nijmegen – Diverse taken en functies
Jan Willem Nijhuis - algemeen bestuurslid (student)
Lid C.S.V. Alpha te Enschede
Kantoor organisatie
Het doel van de kantoororganisatie is het dienen van de studentenwerkers, zodat hun werk zo
goed als mogelijk gedaan kan worden. Het kantoor ondersteunt de organisatie op de volgende
gebieden:
• Financiën
• Secretariaat
• Communicatie
• ICT
• Personeelszaken

Financiën
Financieel gezien hebben we een rustig jaar gehad. Er zijn geen zorgen geweest om de liquiditeit.
De onderstaande weeffouten zullen enerzijds een impact hebben (investering in MPD training),
maar zullen op langere termijn effect moeten hebben in een stabielere inkomstenstroom.
Een aantal jaren geleden is besloten om iedereen persoonlijk te laten fondsenwerven. Dit systeem
werkt goed, financieel zijn we weer boven water. Toch troffen we een aantal weeffouten aan:
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•

Startende collega’s ervaren het als te zwaar om naast hun normale taken als studentenwerker
ook de persoonlijke fondsenwerving op te starten.
• Er zijn te veel collega’s met kleine contracten.
• We zien ongewenste gaten in het studentenwerk als collega’s vertrekken of ziek worden.
Om deze weeffouten op te lossen is het volgende besloten:
• De minimale aanstelling is 16 uur.
• Een startende collega krijgt 3 maanden vrijstelling van werk om fondsen te werven. Tijdens
deze 3 maanden verwachten we dat er 8 uur aan fondsen geworven moet worden. Lukt dat niet
zal het MT beslissen of een contract gegeven kan worden.
• Tijdens de 3 maanden vrijstelling wordt het werk verricht door een inval-studentenwerker. Dit
is een studentenwerker die geheel of gedeeltelijk bij de invalpool werkt. De belangrijkste taak
voor deze invaller is de aanwezigheid bij de verenigingen.
• Tijdens de 3 maanden wordt een intensief programma geboden op fondsenwervingsgebied.
De eerste groep studentenwerkers heeft deze pilot doorlopen. De tweede groep start in de tweede
week van januari. Op dit moment kunnen we nog niet concluderen of deze pilot succesvol is.
Bij Reinald de Groot ontstond er ruimte in zijn takenpakket waardoor hij ingehuurd kon worden
door Navigators om hen bij te staan. Annemieke Brehler, de secretaresse, neemt steeds meer
werkzaamheden over.
Het aantal Werknemers breidt sterk uit. De afgelopen jaren mochten we een groei zien van 23 naar
41 werknemers. Dit vraagt om een goede begeleiding maar ook om meer financiële stabiliteit.

Baten en Lasten
De staat van baten en lasten over 2017 sluit met een negatief saldo van € 26.319.
De begroting 2017 sloot met een negatief saldo van € 6.000.
Voornaamste oorzaak voor het niet behalen van de begroting zijn lagere donaties voor algemeen
met ruim € 50.000 t.o.v. de begroting. Dit wordt voor een gedeelte gecompenseerd door hogere
donaties voor bestemde giften met ongeveer € 15.000 t.o.v. begroot. Het tweede halfjaar was er
geen fondswerver en dit heeft o.a. geleid tot lagere donaties.
Daarnaast zijn de personeelskosten ongeveer € 10.000 lager dan begroot doordat er geen fondswerver in dienst was het tweede halfjaar. Tot slot zijn de huisvestingskosten en algemene kosten
ongeveer € 5.000 lager dan begroot.
Besteding aan doelstelling bedroeg voor 2017 79,3% van de totale baten. Begroot 74,9%.
Besteding aan doelstelling bedroeg voor 2017 77,0% van de totale lasten. Begroot 74,4%.
Lasten wervingskosten bedroeg voor 2017 11,2% van de geworven baten. Begroot 11,41%.
In 2018 zullen de gewenste financiële doelstellingen voor de komende jaren worden bepaald en
vastgelegd:
De begroting van 2018 is ambitieus. De baten stijgen met 20%. Deze stijging is als volgt opgebouwd.
- In 2018 zal de volgende uitbetaling komen voor het project vluchtelingen (5%)
- In 2018 zal de volgende uitbetaling komen voor het project Veritas Forum (2%)
- In 2018 wordt de Live It! gehouden. Deze werd in 2017 niet gehouden. (3%)
- We verwachten in 2018 een groei in de fondsenwervingsdoelstelling vanwege de toename
van het aantal studentenwerkers (3%)
- De target van de fondsenwerver is dit jaar ook meegenomen (3%)
- We verwachten ook dit jaar weer en groot project binnen te halen (4%)
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Denker
IFES is een drukke organisatie. We hebben het druk, er is namelijk veel vraag naar onze hulpverlening. Stil staan, nadenken en contemplatie kan er dan makkelijk bij inschieten. Er is vraag naar
extra ondersteuning voor de studentenwerkers en de organisatie om nog meer ruimte te creëren
voor reflectie. Per 1 augustus hebben we daarom een Denker aangesteld die actief gaat denken
over onze werkzaamheden en waar wel als organisatie heen gaan.

CBF-keurmerk
Het afgelopen jaar heeft het bestuur veel nagedacht over de bestuurlijke setting en de wijze waarop men wil besturen. Dit heeft geleid tot nieuw handelen dat vastgelegd is in een aantal beleidsstukken. De planning & controle cyclus is beschreven, de verhouding bestuur – directie is opnieuw
geformuleerd en de kern- en stuurgetallen in combinatie met de bestuurlijke agenda zijn opnieuw
vastgesteld. Uiteindelijk zijn ook de statuten en het huishoudelijk reglement gewijzigd en door de
ALV vastgesteld, waardoor deze ook nu weer eigentijds zijn. Nu alles op orde zal, na oplevering van
de jaarstukken van 2018, het CBF-keurmerk worden aangevraagd.

Communicatie
Huisstijl/ Website
In 2017 is geïnvesteerd in de nieuwe huisstijl en de website. Dit project is naar alle tevredenheid
afgerond.
Belanghebbenden
Actieve IFES donateurs ontvangen naar eigen keuze informatie over IFES. De actieve donateur
wordt geselecteerd op basis van laatst gegeven donatie aan IFES. Deze selectie wordt gedaan via
een CRM-systeem. Wanneer zij hiermee instemmen zullen zij post ontvangen van IFES. Ook op
social media is IFES actief.
Middelen
Vier keer per jaar verstuurd IFES haar eigen blad genaamd Trefpunt. In dit blad staan de laatste
updates over IFES die belangrijk zijn voor haar donateurs. Ook zal er per keer aandacht worden
besteed aan een ander onderwerp. Op deze manier kan zal de organisatie inzichtelijk blijven voor
haar achterban en kan er tegelijkertijd informatie worden verschaft over wat ons bezighoudt binnen de organisatie. De studentenwerkers schrijven zelf elk kwartaal een persoonlijke nieuwsbrief.
Op deze manier blijven de persoonlijke donateurs op de hoogte van de studentenwerker. Via social
media worden korte updates geplaatst over IFES-Nederland en hieraan gerelateerde zaken.

Toekomstparagraaf
Hermitage
Het aantal studenten waar IFES voor mag zorgen is op dit moment 3000. Dat is mooi en daar zijn
we dankbaar voor. Tegelijkertijd beseffen we dat er in Nederland 600.000 studenten zijn en we
dus voor heel veel studenten nog niet zorgen. IFES is een missionaire organisatie en wil graag het
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Evangelie verspreiden onder alle studenten, niet alleen onder de christelijke studenten. Daarnaast
zien we een sterke groei van het aantal buitenlandse studenten, waardoor het aantal collega’s bij
ISM sterk toeneemt.
Een aantal jaren geleden is in Amsterdam onder leiding van Maarten Vogelaar een project gestart
om te bezien hoe IFES een aanbod kan genereren voor niet christelijke studenten. Dit project is
succesvol en wordt nu ook door andere partijen ondersteunt.
Het komende jaar wil IFES een derde tak gaan ontwikkelen. Naast het werk bij de Nederlandse
studenten en de buitenlandse studenten, wil IFES dit jaar ook een aanbod gaan formuleren voor
hen die daarbuiten vallen. De werktitel voor dit project is Hermitage.
Daarnaast zullen we de verschillende takken duidelijker gaan onderscheiden om de aansturing
overzichtelijk te houden. De nieuwe tak heeft op dit moment de werktitel hermitage 3. De titel
refereert naar de derde tak die we willen gaan slaan.
Het zal een zoektocht worden naar wat wel en niet werkt. Er bestaat nog geen systeem wat wij
over kunnen nemen. Elke nieuwe plek heeft zijn eigen eigenschappen waar we rekening mee
moeten houden.
Klachtenregeling
De #metoo heeft ervoor gezorgd dat we dit jaar ons zijn gaan focussen op onze eigen klachtenregeling. Het komende jaar willen we deze gaan bezien en zo nodig bijstellen. Een goede communicatie hierover naar alle partijen is van groot belang.
Huisvesting
De huidige kantoorlocatie is een tijdelijke. Het is te voorzien dat IFES in 2018 een nieuw onderkomen zal krijgen.
Betrokkenheid
De maatschappij blijft zich ontwikkelen en de organisatie van IFES is daar nog niet op alle fronten
in meegegaan. Commitment aan een organisatie wordt door personen niet meer voor langere tijd
gegeven. Hierdoor ontstaan langzamerhand haarscheurtjes in de betrokkenheid bij IFES zoals die
nu is vormgegeven. Nieuwe vormen van betrokkenheid zullen moeten worden onderzocht. Hierbij
zullen de Raad van Advies, het Comité van Aanbeveling maar ook de verenigingsstructuur, de Studentenraad en de InterActieDagen tegen het licht moeten worden gehouden.

Risicoparagraaf
Strategie
Steeds minder mensen noemen zichzelf een christen. Deze maatschappelijke ontwikkeling is een
mogelijke bedreiging. IFES wil Christelijke studenten ondersteunen, als het aantal afneemt, zal
IFES daar rekening mee moeten houden. Een overzicht van het aantal studenten die onder IFES
vallen en de ontwikkeling daarin zal gemaakt worden. Hieruit zullen beleidsvoornemens worden
geformuleerd.
Door de ontwikkelingen in het onderwijs gaan minder studenten op kamers. De deelname aan
de studentenverenigingen wordt daardoor lager. IFES wil ook de thuiswonende studenten ondersteunen. Hierop zal beleid moeten worden gemaakt.
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Zowel betrokkenheid als commitment aan de organisatie IFES verandert. Nederland verandert en
IFES zal daarin mee moeten bewegen. Dat betekent dat er nieuwe vormen moeten worden gezocht voor de betrokkenheid bij de organisatie. Deze is van levensbelang voor IFES omdat de mate
van betrokkenheid de vitaliteit bepaalt. Daarnaast is de wijze waarop vrijwilligers worden ingezet
bij IFES niet meer van deze tijd. Ook hierin ligt een grote uitdaging. IFES zal het komende jaar een
werkgroep instellen die hier onderzoek naar gaat doen.
Veel wat IFES doet ligt onder een vergrootglas. We leven als organisatie in een glazenhuis. Dat
zijn we ons bewust. Daarnaast komen we op voor ethische thema’s. Deze twee elementen zorgen
ervoor dat reputatieschade op de loer ligt. Goede begeleiding en instructie van medewerkers is
van belang. Mediatraining en een mediacode moeten ervoor zorgen dat eventuele negatieve gevolgen van reputatieschade beperkt blijven en het liefst voorkomen worden. Komend jaar zal met
name veel aandacht worden besteed aan de klachtenregeling, zowel intern als extern.
Financiële positie
De financiële positie van IFES is fragiel, omdat de reserves te klein zijn. Er moet worden gebouwd
aan het vergroten van de reserves. De reserves zijn op dit moment voldoende voor de kleine risico’s. Grotere risico’s moeten opgevangen kunnen worden. Daarom is in 2015 afgesproken om in
minimaal 10 jaar (tot 2025) de reserves te laten groeien tot verantwoorde grootte. Daarnaast steunt
IFES op te weinig donateurs. We streven ernaar om het aantal donateurs te laten groeien waardoor
een breder draagvlak kan worden gecreëerd.
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1. Balans per 31 december 2017

(na voorstel resultaatbestemming)
ACTIVA

2017
€

2016
€

Immateriële vaste activa

43.578

48.310

Materiële vaste activa

11.160

14.011

0

1.991

39.505

4.180

122.075

170.743

216.318

239.235

Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

2
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PASSIVA

Reserves en fondsen
Reserves
Continuiteitsreserve
Fondsen
Bestemmingsfondsen

€

2017
€

€

103.152
103.152

89.744
89.744

12.914

52.641

Voorzieningen
Kortlopende schulden

116.066

2016
€

142.385

6.000

4.000

94.252

92.850

216.318

239.235

3
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2. Staat van baten en lasten over 2017
werkelijk
2017
€

begroot
2017
€

werkelijk
2016
€

570.718
26.112
289.325
886.155

599.500
20.000
300.000
919.500

585.849
19.100
339.068
944.017

0
99
886.254

0
500
920.000

0
923
944.940

363.675
164.509
48.754
49.568
57.643
18.875
703.025

397.159
127.281
51.923
42.885
58.144
12.000
689.392

369.313
118.326
78.520
55.442
52.642
34.042
708.285

99.222

104.902

90.644

Kosten beheer en administratie

110.326

131.706

122.404

Som van de lasten

912.573

926.000

921.333

Saldo van baten en lasten

-26.319

-6.000

23.607

Toevoeging/ontrekking aan:
Bestemmingsfondsen

39.727

36.000

11.282

Toevoeging/onttrekking continuiteitsreserve

13.408

30.000

34.889

BATEN
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Som van de geworven baten
Baten als tegenprestatie voor de levering van
- producten en/of diensten
- Overige baten
Som van de baten
LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Plaatselijk werk onder Nederlandse studenten
Plaatselijk werk onder internationale studenten
Conferenties
Projecten
Veritas
IFES projecten wereldwijd

Wervingskosten

4
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3. Kassstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldmiddelen die gedurende het verslagjaar beschikbaar zijn
gekomen en in het benutten van die geldmiddelen in hetzelfde verslagjaar.

2017
€

2016
€

Totaal baten
Totaal lasten

886.254
912.573

944.940
921.333

Exploitatieresultaalt
Afschrijvingen

-26.319
16.101

23.607
12.086

Cash-flow

-10.218

35.693

Mutaties in:
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Voorzieningen
Kortlopende schulden

1.991
-35.325
2.000
1.402

0
31.857
2.000
44.225

-29.932

78.082

-40.150

113.775

Investeringen in immateriële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa
Af: Verkoop materiële vaste activa

-7.962
-2.056
1.500

-28.019
-16.157
0

Totaal kasstroom uit activiteiten

-8.518

-44.176

Totale kasstroom

-48.668

69.599

Saldo Liquide middelen begin
Totale kasstroom

170.743
-48.668

101.144
69.599

Saldo Liquide middelen eind

122.075

170.743

Kasstroom uit activiteiten

Totaal kasstroom uit activiteiten

Kasstroom uit investeringen

29
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363.675
397.159
369.313

Totaal lasten 2017
Begroot 2017
Werkelijk 2016
164.509
127.281
118.326

20,33%

145.422
3.273
1.994
704
10.787
162.179

44,99%

1.099
178
0
621
432
0
0
2.330

321.816
7.244
4.412
1.557
23.871
358.900

1.328
1.586
0
711
1.150
4.775

48.754
51.923
78.520

17.310
390
237
84
1.284
19.305

2,42%

1.876
5.147
0
12.370
10.056
29.449

Doelstelling
Plaatselijk
Plaatselijk
werk onder werk onder
Nederlandse internationale
studenten
studenten Conferenties
€
€
€

Uitvoeringskosten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Autokosten
Kantoor- en algemene kosten
Totaal uitvoeringskosten

Directe bestedingen
Reiskosten- en overige vergoedingen
Consumpties en materialen
Publiciteit en communicatie
Accommodatiekosten
Overige kosten
Automatiseringskosten
Afdracht giften
Totaal eigen bestedingen

Lasten

Bestemming

€

49.568
42.885
55.442

20.744
467
284
100
1.539
23.134

2,90%

648
1.502
0
280
24.004
0
26.434

Projecten

4. Specificatie en verdeling van lasten naar bestemming

6

57.643
58.144
52.642

43.419
977
595
210
3.221
48.422

6,07%

506
1.624
1.705
2.829
2.557
9.221

18.875
12.000
34.042

0

0,00%

4.968
1.747
12.160
18.875

IFES
projecten
Veritas
wereldwijd
€
€
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9,46%

99.222
104.902
90.644

67.668
1.523
928
327
5.019
75.466

110.326
131.706
122.404

98.927
2.227
1.356
479
7.338
110.326

13,83%

0

Beheer en
Administratie
€
€

23.756
23.756

Fondsenwerving

Werving
Baten

100%

912.573

715.306
16.101
9.807
3.461
53.058
797.733

926.000

724.500
15.000
12.000
3.500
55.500
810.500

6.500
2.000
24.500
25.000
45.500
0
12.000
115.500

begroot 2017
€
€

5.457
15.005
25.461
16.811
39.946
0
12.160
114.840

werkelijk
2017

Totaal

€

921.333

664.306
12.086
10.297
340
66.226
753.255

6.334
6.568
18.021
29.421
44.000
29.692
34.042
168.078

werkelijk
2016
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5. 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.
In verband met de vergelijkbaarheid zijn vergelijkende cijfers over het voorgaande boekjaar waar nodig
geherrubriceerd.
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa betreffen softwarelicenties, ontwikkeling webite en worden gewaardeerd op
verkrijgingsprijs, verminderd met de cummalatieve afschrijvingen.
De afschrijvingen worden gebasseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op
basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen worden gebasseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op
basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde.
Waar nodig wordt rekening gehouden met afwaarderingen wegens incourantheid.
Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen
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.

7
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Bestemmingsfondsen
Vereniging IFES-Nederland ontvangt van gift-en fondsgevers bestemde giften. De
aan het eind van het jaar nog niet bestede bestemde giften zijn opgenomen in bestemmingsfondsen.

Grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan
het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten
Als baten uit eigen fondsenwerving worden de in het verslagjaar ontvangen giften
opgenomen. Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten van fondsen worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Kostentoerekening
De uitvoeringskosten worden naar rato op basis van de medewerkers verdeeld over de doelstellingen,
fondswerving of Beheer en Administratie.

8
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6. Toelichting op de balans per 31 december 2017
ACTIVA

Immateriële vaste activa
Stand per 1 januari
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

2017
€

2016
€

56.835
-8.525
48.310

28.816
0
28.816

7.962
-12.694
-4.732

28.019
-8.525
19.494

64.797
-21.219
43.578

56.835
-8.525
48.310

24.857
-10.846
14.011

8.700
-7.285
1.415

Toelichting immateriële vaste activa
Mutaties boekjaar
Investeringen
Afschrijvingen

Stand per 31 december
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Materiële vaste activa
Stand per 1 januari
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

9
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Toelichting materiële vaste activa

2017
€

2016
€

2.056
-2.150
-3.407
650
-2.851

16.157
-3.561

24.763
-13.603
11.160

24.857
-10.846
14.011

31/12/2017
€

31/12/2016
€

0
0

1.991
1.991

31.250
4.674
3.400
181
39.505

0
1.715
2.309
156
4.180

55.482
66.044
0
549
122.075

73.545
85.889
10.616
693
170.743

Mutaties boekjaar
Investeringen
Aanschafwaarde desinvestering
Afschrijvingen
Afschrijvingen desinvestering

12.596

Stand per 31 december
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Voorraden
Voorraden

Vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen baten
Vooruitbetaalde kosten
Contributies
Overige vorderingen

Liquide middelen
ING rekeningen
ING Spaarrekeningen
Multisafepay rekening
Kas
De liquide middelen zijn vrij opneembaar.
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PASSIVA
Reserves

Continuiteitsreserve
Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming
Saldo per 31 december

2017
€

2016
€

89.744
13.408
103.152

54.855
34.889
89.744

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te
stellen dat ook in de toekomst aan verplichtingen kan worden voldaan.
De grondslag voor de continuïteitsreserve bedraagt maximaal 50 % van de totale personeelskosten.
Fondsen

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfonds Plaatselijk werk Maastricht
Bestemmingsfonds Veritas uitbreiding
Bestemmingsfonds IFES projecten wereldwijd
Bestemmingsfonds Overige

31/12/2017
€

31/12/2016
€

0
0
11.425
1.489
12.914

5.000
36.000
10.550
1.091
52.641

2017
€

2016
€

5.000
17.152
22.152
22.152
0

10.000
17.797
27.797
22.797
5.000

Bestemmingsfonds Plaatselijk werk Maastricht
Saldo per 1 januari
Bij: baten uit giften en donaties
Af: eigen bestedingen en uitvoeringskosten
Saldo per 31 december
* Mag maximaal € 5.000 per jaar onttrokken worden.
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Bestemmingsfonds Veritas uitbreiding
Saldo per 1 januari
Bij: baten uit giften en donaties
Af: eigen bestedingen en uitvoeringskosten
Saldo per 31 december

Bestemmingsfonds IFES projecten wereldwijd
Saldo per 1 januari
Bij: baten uit giften en donaties
Af: eigen bestedingen en uitvoeringskosten
Saldo per 31 december
Bestemmingsfonds Overige
Saldo per 1 januari
Bij: baten uit giften en donaties
Af: eigen bestedingen en uitvoeringskosten
Saldo per 31 december
* Betreft bestemmingsfonds Point en Chinese studenten

2017
€

2016
€

36.000
13.391
49.391
49.391
0

0
36.000
36.000
0
36.000

10.550
19.750
30.300
18.875
11.425

27.034
17.558
44.592
34.042
10.550

1.091
755
1.846
357
1.489

1.315
335
1.650
559
1.091

31/12/2017
€

31/12/2016
€

6.000
6.000

4.000
4.000

2017
€

2016
€

Voorzieningen

Voorziening World Assembly

Voorziening World Assembly
Saldo per 1 januari
4.000
2.000
Bij: dotatie voorziening World Assembly
2.000
2.000
Af: onttrekking aan voorziening
0
0
Saldo per 31 december
6.000
4.000
De voorziening World Assembly bestaat om verwachte kosten te dekken bij deelname aan de W. A.
welke eens in de vier jaar worden gehouden. De dotatie is gebaseerd op de te verwachte kosten van € 8.000.
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Kortlopende schulden
Crediteuren
Vooruit ontvangen baten
SKG krediet
Loonheffing en sociale lasten
Reservering vakantietoeslag
Overige schulden

31/12/2017
€

31/12/2016
€

15.878
35.000
0
14.971
25.650
2.753
94.252

10.162
0
25.651
17.176
21.704
18.157
92.850

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Meerjarige rechten
Ultimo 2017 zijn er van verschillende organisaties zonder winststreven meerjarige toekenningen.
€
5.000
60.000
50.000
15.000
67.000

Bestemming
Algemeen
Maatjesproject Vluchtelingen
Internationale studentenwerk
Nederlandse studentenwerk
Veritas
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7. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017
BATEN

Baten van particulieren
Contributies
Donaties en giften
Som van de baten van particulieren
Giften specificatie:
Giften, donaties en schenkingen
Voor algemeen
Partner Ministry
Plaatselijk werk onder Nederlandse studenten
Plaatselijk werk onder internationale studenten
Conferenties
Projecten
Veritas
IFES projecten wereldwijd

Contributies
Deelnemersbijdragen
Conferenties
Overige activiteiten

Som van de baten

werkelijk
2017
€

begroot
2017
€

werkelijk
2016
€

27.020
543.698
570.718

25.000
574.500
599.500

26.799
559.050
585.849

193.145
277.636
161.327
130.480
3.051
37.517
13.391
19.750
836.297

245.000
305.000
141.500
104.000
7.500
22.000
30.000
17.500
872.500

214.502
295.014
137.739
95.685
13.204
29.179
65.818
17.558
868.699

27.020

25.000

26.799

22.838
99
22.937

22.000
500
22.500

48.519
923
49.442

886.254

920.000

944.940
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Kengetallen
Totale bestedingen aan de doelstelling in %
van de totale baten

Totale bestedingen aan de doelstelling in %
van de totale lasten

Kengetallen
Totale bestedingen wervingskosten als % van
de geworven baten

werkelijk
2017
%

begroot
2017
%

werkelijk
2016
%

79,3

74,9

75,0

77,0

74,4

76,9

11,20

11,41

9,60
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8. Toelichting op de uitvoeringskosten over 2017

Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige personeelskosten

werkelijk
2017
€

begroot
2017
€

werkelijk
2016
€

527.096
113.373
74.837
715.306

532.500
123.000
69.000
724.500

503.241
106.514
54.551
664.306

502.406
39.172
541.578
-13.114
-1.368
527.096

495.000
37.500
532.500
0
0
532.500

479.569
35.631
515.200
0
-11.959
503.241

91.669
21.704
113.373

102.000
21.000
123.000

88.431
18.083
106.514

571
21.780
4.738
30.783
3.731
13.234
74.837

2.000
18.000
8.000
30.000
3.500
7.500
69.000

653
3.630
4.117
30.295
3.577
12.279
54.551

Het gemiddelde aantal werknemers gedurende het
boekjaar 2017 bedroeg 16,2 FTE (2015: 15,8)

Lonen en salarissen
Brutolonen
Vakantiegeld en vakantiedagen
Af: uitgeleend personeel
Af: uitkering UWV

Sociale lasten
Premies sociale verzekeringen
Pensioenpremie

Overige personeelskosten
Arbo en verzekeringen
Inhuur personeel
Deskundigheidsbevordering
Reis- en verblijfskosten
Telefoonkostenvergoeding
Diversen
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Directiebeloning 2017
Naam

W.H.C. Verboom

Functie

Directeur

Dienstverband
Aard (looptijd)
Parttime percentage
Periode

Onbepaald
50%
01/01-31/12

Jaarbezolding
Brutosalaris
Vakantiegeld
Sociale lasten
Pensioenlasten
Totaal bezoldiging

38.143
3.062
7.004
3.570
51.779

Het bestuur ontvangt geen bezoldiging

Afschrijvingen
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

werkelijk
2017
€

begroot
2017
€

werkelijk
2016
€

12.694
3.407
16.101

11.500
3.500
15.000

8.525
3.561
12.086

7.867
1.800
140
9.807

9.200
1.800
1.000
12.000

7.889
1.776
632
10.297

Huisvestingskosten
Huur en servicekosten
Energiekosten
Diversen
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Autokosten
Brandstofkosten
Verzekering
Motorrijtuigenbelasting
Onderhoudskosten
Overige kosten

werkelijk
2017
€

begroot
2017
€

werkelijk
2016
€

581
905
517
1.458
0
3.461

600
1.500
600
500
300
3.500

152
124
37
0
27
340

1.895
1.559
10
2.126
22.572
338
2.023
7.098
0
3.340
3.480
2.684
3.782
2.151

1.500
2.500
500
2.500
25.000
500
1.500
7.500
0
3.500
3.000
2.500
2.000
3.000

1.427
1.570
7
2.182
25.151
453
1.424
8.124
1.606
6.050
3.234
3.021
6.613
5.364

53.058

55.500

66.226

Kantoor- en algemene kosten
Portikosten
Telefoonkosten
Kopieerkosten
Kantoorartikelen
Automatiseringskosten
Abonnementskosten
Verzekeringen
Consumptiekosten
Contributies
Accountantskosten
Salarisadministratie
Bankkosten
Advieskosten
Overige kosten

Vastgesteld door het bestuur op 19 maart 2018
Harry Raaphorst

Thom Hubers

Roel Lammers

Lydia van der Weij

Richard Ruitenburg

Jan Willem Nijhuis

Diana van der Stelt-Scheele
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Overige gegevens
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Overige gegevens
Resultaatbestemming
Het resultaat over 2017 ad negatief € 26.319 is als volgt in de jaarrekening verwerkt:

Resultaatbestemming reserves
Toevoeging c.q. onttrekking aan:
Continuiteitsreserve

13.408

Resultaatbestemming fondsen
Toevoeging c.q. onttrekking aan:
Bestemmingsfonds Plaatselijk werk Maastricht
Bestemmingsfonds Veritas uitbreiding
Bestemmingsfonds IFES projecten wereldwijd
Bestemmingsfonds Overige
Totaal Bestemmingsfondsen

-5.000
-36.000
875
398

Totaal resultaat 2017

-39.727
-26.319
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Plesmanstraat 58C
Kenmerk:
Fake tekst
3905
KZ VEENENDAAL

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Geachte heer/mevouw,

Soluptat
quo magnat
faccae.
Itatiatemped milles pa qui demporest etur? Sitiatem num iume
Aan:
het bestuur
van Vereniging
IFES-Nederland
volorro illupie ndant, es et eos dolorum as int la corro errunt.
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017

Us dolendae et et incte solorectus estium fugiatque pore nonsequ atetur mos dipiste mporum

Ons oordeel
harchil ipsam exere optaspelest est, il inullitem etur aut eum evenit quia sin nos doluptatem ipsus
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Vereniging IFES-Nederland te Veenendaal gecontroleerd.

a eos sum sum re nos et aspe pro verumet rem quia alissimet, cus volut aut ame de nim et etur

maximus,
quiatur
magnim
modiciam opgenomen
eum am esedis
res re magnis
volecea
vendi
des
Naar
ons oordeel
geeft
de in que
dit jaarverslag
jaarrekening
een getrouw
beeld
van
dedoluptat
grootte en de
samenstelling
van
het
vermogen
van
Vereniging
IFES-Nederland
per
31
december
2017
en
van
het
resultaat over
volorer .
2017 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.
cipsunt mintiis invel erum re la sinietur, non rem re occulparumet ilignatur? Atus aditae laborest

De jaarrekening bestaat uit:

quis si doluptatur molende stionseque optatquam si doluptiatior am, cus, aut exeItatur rem auda

1.quede
balans et
peretur
31 december
2017 (met
een balanstotaal
van € 216.318);
poribus
cus con rerchil
intorpore
comnis iuntiore
experiatur mo cum id magnit quo be2.ratus
desimint
staat van
baten
en
lasten
over
2017
(met
een
resultaat
van
€ 26.319
negatief);
en nietur sequis
volupie ndipsunt eni odit as pos et eaquat accat la
sunti cullupi
endipsa
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
ma seque expero cusdae. Ute naturis acea nobis aut ipsus.
toelichtingen.

Evellore
sumons
et oordeel
aute et maximinvel ium cuscimusciet ad miliqui accusapedit, simint am qui tenDe
basis voor
Wij
controle
uitgevoerd
volgens
waaronder
ookexcea
de Nederlandse
derchebben
iliquat onze
enihillabo.
Ugiasped
quiassit
recumhet
quiNederlands
delendem recht,
eum faccabo
rerfero
sam,
controlestandaarden
vallen.
Onze
verantwoordelijkheden
op
grond
hiervan
zijn
beschreven
in
de
sectie
‘Onze
solorest vollor solorrovidenime pliam, vitatiur sollaborem. Aqueniae reic te oditat.
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Ma incitius dolupidem non nectatibus sitatur moluptint idemporro eum nonesto torent, eos ut

aperi
inulpavan
sitVereniging
porecae porere
voloremzoals
alisqui
delent
nobis
seque
accumenis
Wij
zijnantotat
onafhankelijk
IFES-Nederland
vereist
in deutectota
Verordening
inzake
de Onafhankelijkheid
etur
autatur maximen
totation cullam(ViO)
et volore
sint as
eos
doluptat.
van
accountants
bij assurance-opdrachten
en andere
voor
deevellatemo
opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA).
Udae. Ut ipictatur rem res est aut atur acerro et aut mo quod quis dolo initis pratque pre et que

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

verunt que nis uteceribero evel magnimu sciatiur, corro molupit quis quidit aut ex et volorrorum

rem
haritem cum
quia quam
di con reniet
susgecontroleerd
in pliquam voluptata delique nihilla boratur sunt quae.
Ter
vergelijking
opgenomen
informatie
Elecest,
siminctota
pa corum
quis il ipsamtoegepast.
quia plation
porumzijn
faceperatur
sinia numet.
Op
de jaarrekening
2016
is geendolupta
accountantscontrole
Derhalve
de ter vergelijking
opgenomen
bedragen in de staat van baten en lasten en de daaraan gerelateerde toelichtingen, evenals de ter vergelijking
opgenomen bedragen in de mutatieoverzichten niet gecontroleerd.
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
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uit:
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis
van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in
overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming
met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. In dit kader is het bestuur
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de vereniging in staat is om haar werkzaamheden
in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vereniging
te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur
moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar
activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is
uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens
onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten
of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van
invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze
controleverklaring.
Was getekend te Sliedrecht, 19 maart 2018.
WITh accountants B.V.
Drs. J. Snoei RA

Bijlage.
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2017 van Vereniging IFES-Nederland
Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften
en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:











het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat
als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de vereniging;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens
het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten.
Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in
onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de
toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen
of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een vereniging haar continuïteit niet langer kan
handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen;
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over
de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.

Bijlagen
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Vereniging IFES-Nederland, Veenendaal

Begroting voor 2018

begroot
2018
€

werkelijk
2017
€

begroot
2017
€

Som van de geworven baten
Baten als tegenprestatie voor de levering van

1.078.750
500

886.155
99

919.500
500

Som van de baten

1.079.250

886.254

920.000

Besteed aan doelstellingen

810.973

703.025

689.392

Wervingskosten

108.766

99.222

104.902

Kosten Beheer en administratie

115.511

110.326

131.706

1.035.250

912.573

926.000

44.000

-26.319

-6.000

0

39.727

36.000

44.000

13.408

30.000

Baten

Lasten

Som der lasten
Resultaat voor bestemming
Toevoeging c.q. onttrekking aan:
Bestemmingsfondsen
Toevoeging/onttrekking continuiteitsreserve
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