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VOORWOORD
‘Waar haal ik de kracht vandaan’ was het thema dat in 2018 werd behandeld. Een uitroep van
veel studenten. Veel burn- out klachten komen we tegen. De maatschappij put hen uit. Wie
verstrekt de studenten een luisterend oor, een geruststellend gebaar een bemoediging. De
studentenwerkers van IFES-Nederland mochten dit doen. We stonden voor de studenten klaar.
Dankbaar presenteren we u het jaarverslag 2018. Veel werk is verricht onder de studenten.
Een zeer noodzakelijk werk. IFES-Nederland groeit en dat niet alleen onder de Nederlandse
studenten. Juist het werk onder de buitenlandse studenten, onze gasten, neemt toe. Er is veel
vraag naar maar ook een verlangen naar rust en de Nederlandse gezelligheid.
Om woorden door te geven leggen we ons oor te luister bij het Woord dat we van onze God
ontvingen. Daar putten we uit, daar halen wij onze kracht vandaan om het werk telkens
weer te doen. Daarnaast luisteren we naar hen die ons voor zijn gegaan. Die met hun gaven
en talenten aan anderen wilden vertellen wat hun drijft. Regelmatig luisteren we naar Bach.
Muzikaal vertelt en verbeeldt hij het Evangelie en vertelt ons de kunst van het professioneel
overbrengen van het Woord.
Das Wort ward Fleisch und wohnet in der Welt,
das Licht der Welt bestrahlt den Kreis der Erden,
der große Gottessohn
verläßt des Himmels Thron,
und seiner Majestät gefällt,
ein kleines Menschenkind zu werden.
Bedenkt doch diesen Tausch, wer nur gedenken kann;
Der König wird ein Untertan,
der Herr erscheinet als ein Knecht
und wird dem menschlichen Geschlecht
- o süßes Wort in aller Ohren! zu Trost und Heil geboren
BWV 40 - J.S. Bach

W.H.C. Verboom
Directeur
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ALGEMEEN
Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
Dit is het jaarverslag 2018 van Vereniging IFES-Nederland. De organisatie staat ingeschreven in
het handelsregister onder de statutaire naam VERENIGING IFES-NEDERLAND. IFES-Nederland
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-Nederland?
IFES-Nederland gelooft dat gepassioneerde christenstudenten in deze wereld blijvend verschil
kunnen maken.
Hoe wil IFES-Nederland dit doel bereiken?
IFES-Nederland wil gepassioneerd en oprecht betrokken met studenten optrekken.
Wat doet IFES-Nederland dan?
IFES-Nederland dient door studenten toe te rusten, aan te moedigen, en mee te helpen.

Statutenwijziging
Gedurende het verslagjaar zijn de statuten niet gewijzigd.

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.
IFES is een organisatie die van onderaf werkt. Dit werkt door tot in IFES World. IFES World wil
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een ondersteunende en faciliterende rol hebben voor alle aangesloten IFES-organisaties. Dat
houdt in dat IFES World geen invloed heeft op het werk in Nederland.

ANBI
IFES-Nederland is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals bedoeld in artikel 32,
eerste lid, onderdeel 3 van de Successiewet 1958. Hierdoor is de gift voor de gever aftrekbaar
voor de inkomstenbelasting. Tevens zijn over ontvangen giften of nalatenschappen door de
stichting geen schenking- of successierechten verschuldigd.
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Samenstelling van het bestuur en de directie
Bestuur
• Harry Raaphorst (voorzitter)
• Roel Lammers (secretaris)
• Richard Ruitenburg (penningmeester)
• Diana van der Stelt-Scheele
• Lydia van der Weij
• Jan Willem Nijhuis
• Floris Wagenaar (aangetreden april 2018)
• Thom Hubers (afgetreden april 2018)
Aangetreden bestuursleden
• Floris Wagenaar (april 2018)
Afgetreden
• Thom Hubers (april 2018)
Directie
De samenstelling van de directie bestaat per 31 december 2018 uit
• Dhr. W.H.C. Verboom (directeur)
Managementteam
• Wilfried Verboom
• Reinald de Groot
• Joel de Vries

Informatie over directie en Bestuur
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.
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.
Bezoldigings- en vergoedingenbeleid bestuur
Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Uitsluitend reiskosten en direct voor IFESNederland gemaakte kosten kunnen gedeclareerd worden. Eenzelfde regeling geldt ook voor
de vrijwilligers/trainees. De directeur is in loondienst bij de vereniging.
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Bezoldigings- en vergoedingenbeleid directie
Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte
van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd.
De laatste evaluatie was op 14 november 2018.
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt IFESNederland de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties
(zie www.goededoelennederland.nl).
De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen.
De weging van de situatie bij IFES-Nederland vond plaats door het bestuur. Dit leidde tot een
zogenaamde BSD-score van 375 punten met een maximaal jaarinkomen van EUR 53.511
(0.5 FTE/12 mnd).
De voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevante werkelijke jaarinkomens van
de directie bedroegen voor W.H.C. Verboom in 2018 EUR 42.734 (0.5 FTE/12 mnd). Deze
beloningen bleven binnen de geldende maxima.
Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen, de
pensioencompensatie en de overige beloningen op termijn bleven voor W.H.C. Verboom
(0.5 FTE/12 mnd.), met een bedrag van 46.849, binnen het in de regeling opgenomen
maximumbedrag van EUR 97.000 (0.5 FTE/12 mnd.) per jaar.
De belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige
beloningen op termijn stonden bovendien in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen.
De hoogte en samenstelling van de bezoldiging worden in de jaarrekening toegelicht in de
toelichting op de staat van baten en lasten.
De relevante nevenfuncties van de leden van het bestuur, de directie
Harry Raaphorst - voorzitter
Eigenaar Pascal Solutions IT service en consultancy
Aandeelhouder Solcon Internetdiensten
Voorzitter DND Foundation
Kerkenraad Visnet Harderwijk
Stichting GlobalRize Wezep
Roel Lammers
Hoofdredacteur multidisciplinair wetenschappelijk tijdschrift Radix (geloof, wetenschap en
samenleving)
Jurist bestuursrechtspraak van de Raad van State
Richard Ruitenburg - penningmeester
Commissiewerk bij kerk (Kruispunt Amersfoort) – bijbelkringcommissie en ‘vrijwilligersloket’
Diana van der Stelt – algemeen bestuurslid
Stichting Climbing the right tree - secretaris en kantoor directeur (parttime, vrijwilliger)
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
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Lydia van der Weij - algemeen bestuurslid (student)
Geen relevante nevenfuncties
Jan Willem Nijhuis - algemeen bestuurslid (student)
Geen relevante nevenfuncties
Floris Wagenaar - algemeen bestuurslid (student)
Algemeen Bestuurslid Reizigersverenging Rover
Tweede Synodaal Oud-Katholieke Kerk in Nederland (namens Den Haag)
Jongerenambassadeur Gemeente Leiden
General Secretary ECPYouth (betaald)
Alle andere functies onbezoldigd.
Wilfried Verboom – directeur
Eigenaar Brevet van Vermogen
Eigenaar Verboom Consultancy

Toezicht
Algemene Leden Vergadering
De ALV houdt toezicht op het reilen en zeilen van de vereniging. Eens per jaar is er een ALV
waarop het bestuur verantwoording aflegt van het gevoerde beleid en de stappen die men
wil zetten in de toekomst.
Financiële Audit commissie
De financiële audit commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur over het
financiële beleid. De begroting, de kwartaalcijfers en de jaarcijfers worden telkens aan deze
commissie voorgelegd. Het bestuur geeft inzicht in de cijfers en gebruikt deze commissie bij
nieuw beleid om te toetsen.

Raad van Advies
IFES Nederland heeft een Raad van Advies. Deze Raad komt eenmaal per jaar bij elkaar en
geeft gevraag en ongevraagd advies over het beleid van IFES. In de Raad van Advies hebben
de volgende personen zitting
prof.dr.ir. Jan H. van Bemmel
Oud-rector magnificus Erasmus Universiteit
dr. ing. Jaap van den Berg
Consultant, voormalig directeur scholengemeenschap Guido de Bres
prof.dr. Lans Bovenberg
Hoogleraar economie aan de Universiteit van Tilburg
drs. Els van Dijk
Directeur Evangelische Hogeschool
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drs. Nynke Dijkstra
Projectmedewerker missionair werk en kerkgroei PKN
drs. Hans Eschbach
Voormalig directeur Evangelisch Werkverband, Emeritus Predikant bij Protestantse Kerk
Nederland
ir. Bert den Hertog
Oud directeur IFES-Nederland
dr. Gert-Jan Huisman
CEO en Partner Anders Invest
prof.dr.ir. Henk Jochemsen
Algemeen directeur Prisma en hoogleraar christelijke filosofie aan de Wageningen Universiteit
drs. Jacco Klok
International manager sales Jongbloed
dr. Alwin Oerlemans
Directeur Institutional Business Development APG
prof.dr.ir. Eric Peels
Hoogleraar aan de Theologische Universiteit Apeldoorn
prof.dr.ir. Egbert Schuurman
Voormalig lid Eerste Kamer ChristenUnie
drs. Gert-Jan Segers
Fractievoorzitter ChristenUnie
dr. Benno van den Toren
Hoogleraar Interculturele theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) te
Groningen
drs. Niek Tramper
Predikant-pastor van de International Reformed Evangelical Fellowship in Delft
Jan Turkenburg
Ondernemer en partner van Promissie
prof.dr. Mees te Velde
Hoogleraar Theologische Universiteit Kampen
ir. Rein Willems
President commissaris bij Essent en de Van Leeuwen Buizen groep. Voormalig presidentdirecteur ShellNederland en voormalig lid Eerste Kamer CDA
drs. Robert Zoutendijk
Lid Raad van bestuur Driestar Educatief
prof.dr. Bernhard Reitsma
Hoogleraar relatie kerk en islam aan de Vrije Universiteit
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Personeel
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
Senior Studentenwerkers
Het team van senior Studentenwerkers is in 2018 gewijzigd. Guido van der Neut is in de zomer
vertrokken bij IFES-Nederland omdat hij predikant werd in de PKN. Per 1 september heeft
Gerrit Knaap de taken van Guido van der Neut overgenomen.
Samenstelling 2018

Senior Studentenwerkers:
Anneriet Boonen
Cees Griffioen
Gerrit Knaap (in dienst 1 juni 2018)
Guide van der Neut (uit dienst 30 april 2018)
Francina de Pater
Joel de Vries
Studentenwerkers
Arno van den Berg (uit dienst 31 mei 2018)
Corné Berkheij (uit dienst 30 juni 2018)
Wim de Boer (in dienst 1 januari 2018)
Corine Broer (in dienst 1 juli 2018, uit dienst 31 december 2018)
Frederik Boersema
Eveline Buist Laseur
Bas van Dieren		
Nicole Dogterom (uit dienst 31 maart 2018)
Richard Folkersma
Laurens van Lavieren
Rieke Lindeboom
Bart van Nes
Arjan Scheele (ZZP-er)
Tim Schrier (in dienst 1 januari 2018)
Michelle Smit (uit dienst 31 oktober 2018)
Jan Joost Snoek
Marieke Sybrandi (in dienst 1 september 2018)
Hendrik Timmer
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Albert Veenstra
Maaike Verbruggen
(in dienst 1 januari 2018)
Marc Verkerk
(uit dienst 31 maart 2018)
Remco van Vliet
(uit dienst 31 december 2018)
Maarten Vogelaar
Sjoerd van der Wielen
Alinda Willemsen
Liselot Zuur – van Delden

Directie
Wilfried Verboom (directeur)
Kantoor Medewerkers
Annemieke Brehler (secretariaat)
Frank Duijzer (fondswerver)
Azad Gajana (schoonmaakster) (in dienst 1 februari 2018)
Reinald de Groot (kantoormanager & financieel manager)
Daniel Kiewiet (beleidsmedewerker staf) (in dienst 31 augustus 2018)
Matthijs Vos (communicatie)
IFES-Internationaal
Nelleke Kruimer (teruggekeerd 30 september 2018)
Jenn West
Vrijwilligers
IFES-Nederland draait voor een groot gedeelte op de vrijwilligers. Zij verzorgen een zeer groot
gedeelte van het werk van IFES-Nederland. Daar zijn we hen dankbaar voor. Dit jaar zijn we
gestart met het kwantificeren van de vrijwilligers uren.
- In 2018 telde IFES-Nederland 333 vrijwilligers
- Deze vrijwilligers besteedden 28.037 uur aan het werk van IFES-Nederland
- Gemiddeld besteed een vrijwilliger 84 uur per jaar aan het werk!
Dit jaar zijn het aantal vrijwilligers opgenomen en tevens het aantal uren dat men besteed aan
IFES. Door aan alle leidinggevenden een vragenlijst voor te leggen is deze inventarisatie tot
stand gekomen. Het aantal activiteiten, het aantal vrijwilligers per activiteit en de gemiddeld
aantal uren per vrijwilliger is gevraagd waarop de berekening is gemaakt.
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Baten en lasten
De staat van baten en lasten over 2018 sluit met een positief saldo van € 56.459. Begroot € 44.000.
De toevoeging aan de bestemmingsfondsen bedroeg in 2018 € 35.251. Begroot nihil.
Toevoeging aan de continuïteitsreserve bedroeg derhalve € 21.208. Begroot € 44.000.
In verband met langdurige vacatures in de steden Groningen en Enschede zijn de geworven
baten in deze steden € 35.000 lager uitgevallen dan begroot. De personeelskosten in deze
steden zijn hierdoor ook € 20.000 lager dan begroot. De verwachting is dat de vacatures in de
loop van 2019 worden ingevuld.
Verder zijn de donaties voor algemene middelen € 30.000 lager dan begroot, maar wel
€ 10.000 hoger dan 2017. In 2019 zal er meer ingezet worden om de donaties voor algemene
middelen te verhogen.
De totale baten zijn met ruim 20% toegenomen t.o.v. 2017 terwijl de lasten zijn gestegen met
11% t.o.v. 2017.
De personeelskosten zijn € 40.000 lager dan begroot en € 20.000 hoger dan 2017. Het aantal
fulltime eenheden is met 1.1 toegenomen ten opzichte van 2017. Daarnaast heeft in 2018,
eenmalig, de detachering € 20.000 meer opgebracht dan begroot en is ruim € 25.000 hoger
dan 2017.
De huisvestingskosten zijn € 3.000 lager dan begroot. In 2018 heeft IFES een nieuw
kantoorpand betrokken, waarvoor geen huur in rekening wordt gebracht. Een besparing van
ruim € 7.500. De kosten voor de verhuizing bedroegen eenmalig € 4.500.
De algemene kosten zijn met € 20.000 toegenomen ten opzichte van 2017. De voornaamste
oorzaken zijn:
- Toename van accountantskosten met ruim € 9.000 omdat in de lasten is opgenomen de
kosten voor de controleverklaring voor de jaren 2017 en 2018. In 2017 waren in de lasten
alleen de beoordelingsverklaring over het jaar 2016 opgenomen.
- Aanvraag CBF-keurmerk in 2018. Kosten bedragen € 3.000 per jaar.
- Toename kosten kantoorartikelen in verband met verhuizing € 3.000
- Toename automatiseringskosten met € 5.000. Hiervan is eenmalig € 3.000 in verband met
verhuizing. Stijging van € 2.000 is het gevolg van toename aantal personeelsleden.
Besteding aan doelstelling bedroeg in 2018 75,5% van de totale baten. Begroot 74,9%. In de
bestuursvergadering van december is de minimale norm bepaald op groter dan 75%.
Besteding aan doelstelling bedroeg in 2018 79,9% van de totale lasten. Begroot 78,3%. In de
bestuursvergadering van december is de minimale norm bepaald op groter dan 75%.
Lasten wervingskosten bedroeg voor 2018 9,0% van de geworven baten. Begroot 10,1%. In de
bestuursvergadering van december is de minimale norm bepaald op kleiner dan 15%.
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Kosten beheer en administratie bedroeg in 2018 10,0% van de geworven baten. Begroot 10,7%.
In de bestuursvergadering van december is de minimale norm bepaald op kleiner dan 15%.
In de begroting van 2019 stijgen de baten met bijna 10% ten opzichte van de gerealiseerde
baten in 2018. In 2019 zal een extra fondswerver worden aangenomen om deze stijging te
kunnen realiseren. Deze stijging is als volgt opgebouwd:
- Verdere uitbouw voor het project vluchtelingen met hoog potentieel (3%)
- Verdere uitbouw voor het project Veritas Forum (2%)
- Toename baten uit algemene middelen (3%)
- Toename baten Nederlandse studentenwerk (2%)

Meerjarenbeleidsplan
Het meerjarenbeleidsplan loopt ten einde. Het plan dat destijds geschreven is door studenten
en medewerkers is behulpzaam gebleken. Daarom is in 2018 een start gemaakt om een nieuw
beleidsplan te schrijven. Dit plan kent een heel andere dynamiek dan gebruikelijk. Schreven
we in het verleden een plan voor 4 jaar. Het plan dat nu ontwikkeld is, houdt rekening met de
snel veranderende omstandigheden. Een plan voor 4 jaar is te weinig dynamisch gebleken.
Met elkaar is een overzicht gemaakt van thema’s die op dit moment spelen. Elk jaar zullen
we de themalijst updaten en daaruit een keuze maken welk thema komend jaar aan bod zal
komen.
In 2018 was het thema ‘Waar haal ik de kracht vandaan’. Burnout, ambitie, vermoeidheid,
stress, ze plegen een grote aanslag op het welbevinden van de studenten. Zowel op de Read
IT als op de Live It stond dit thema centraal.
Daarnaast zijn er een aantal organisatorisch wijzigingen aangebracht. De onderstaande 5
wijzigingen zijn aangebracht. Alleen het CBF-keurmerk heeft nog geen beslag gekregen.
De andere 4 onderwerpen zijn uitgevoerd.
1. Klachtenregeling IFES-Nederland
IFES-Nederland wil te allen tijde integer en transparant handelen in de communicatie
naar buiten toe. Vanuit onze missie en visie is het van belang dat indien er sprake is van
klachten deze op correcte wijze worden afgehandeld en dit proces op goede wijze verloopt.
Opmerkingen en klachten over ons werk en onze communicatie neemt IFES-Nederland hoe
dan ook zeer serieus.

Klachtenafhandeling
Klachten worden zo mogelijk direct telefonisch of schriftelijk afgehandeld, maar uiterlijk
binnen tien werkdagen. Afhankelijk van de inhoud, het onderwerp en de ernst van de klacht
wordt de klacht behandeld door de directe leidinggevende of de directie.
Wanneer de indiener van de klacht niet tevreden is, kan hij/zij dat melden bij de directeur.
Is het antwoord van de directeur niet naar tevredenheid, dan kan hij/zij binnen een
maand na dagtekening een klacht indienen bij het bestuur (bestuur@ifes.nl) of de externe
klachtencommissie, Stichting Gedragscode Leidinggevende (SGL).
SGL heeft een netwerk van professionele Vertrouwenspersonen die een klager kunnen
bijstaan in geval van een klachtenprocedure. Het telefoonnummer is 06-53464403. Voor meer
informatie kunt u terecht op de website van SGL: https://www.sgl-platform.nl/go/wie-zijn-wij/.
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Elke klacht wordt geregistreerd op het daarvoor bestemde klachtenformulier met vermelding
van naam, (e-mail)adres en telefoonnummer van de indiener. Klacht en antwoord zijn altijd
opgenomen in het klachtenregister.
2. Denker
In 2017 is de functie Denker ingesteld. Het invullen van de studiedagen, het samenstellen
van de Bijbelstudies en het vormgeven van de scholing van het personeel is een belangrijk
onderdeel van zijn werkzaamheden. Met elkaar is nagedacht over een jaarthema. Rondom dit
jaarthema zijn de scholingsmomenten vormgegeven en tevens de conferentie ingevuld.
3. Wachter
Ook in 2018 is IFES-Nederland weer snel gegroeid. Het aantal collega’s neemt daarom ook
hard toe. Om deze reden was IFES-Nederland toe aan een wachter. De wachter gaat in zijn
functie personeelsleden begeleiden en coachen. In het kader van de Doctrinal Base en de
DNA van IFES-Nederland gaat de wachter ook gesprekken voeren met aankomende collega’s.
Cees Griffioen is in 2018 gestart in deze functie. In 2019 zal hij verder in deze rol groeien.
4.CBF-keurmerk
In 2018 is het CBF keurmerk aangevraagd. In december is daarvoor een aanmeldingsgesprek
geweest. In 2019 zal de audit plaatsvinden waarna bekend wordt wat er nog verbeterd kan
worden om in aanmerking te komen voor het keurmerk.
5. AVG
Het afgelopen jaar is hard gewerkt om alles te regelen rond AVG. Twee collega’s hebben
trainingen gevolgd bij Missie Nederland. Er is een plan geschreven om te komen tot een
gewaarborgde privacy veiligheid. Aan het einde van 2018 konden we constateren dat het
werk administratief goed voor elkaar is. De grootste uitdaging blijft om het team een hoge
‘awareness’ bij te brengen in het omgaan met data.
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Communicatie
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-Nederland actief.
Middelen
Vier keer per jaar verstuurt IFES-Nederland haar eigen blad genaamd Trefpunt. In dit blad
staan de laatste updates over IFES-Nederland 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.

Beleid kosten en methoden fondsenwerving
IFES-Nederland hanteert een flexibel beleid ten aanzien van de kosten voor fondswerving. Het
bestuur beslist jaarlijks over het te besteden budget. Het ontwikkelen van nieuwe initiatieven
wordt gestimuleerd. IFES-Nederland maakt gebruikt social media, evenementen en direct
mails voor het werven van fondsen.

trefpunt
Nieuwsbrief IFES Nederland

jaargang 28 - nummer 2

DECEMBER 2018

Kerstactie:
Er is tijd nodig

Donateurs
aan het woord

15

Toekomstparagraaf
Hermitage
Het jaar 2018 is gebruikt om een plan te schrijven met als werktitel Hermitage 3. In dit plan
wordt beschreven hoe IFES-Nederland in de toekomst wil gaan werken onder alle studenten
en niet alleen onder de christen studenten. Dit vraagt een grote omslag in denken en
handelen.
Betrokkenheid
De betrokkenheid van de stakeholders en studenten verdient een verbeteringsslag. Daarom is
onder leiding van twee bestuursleden en studenten nagedacht over de betrokkenheid van de
verenigingen en de studenten bij IFES.
Het aanbod van de ‘producten’ van IFES-Nederland verdient aandacht. Ook is nagedacht of de
verenigingsvorm voor alle onderdelen de beste vorm is en hoe dat eventueel aangepast moet
worden.
Bedding
Het werk van IFES-Nederland kan alleen gedaan als het wordt gedragen door gebed. Naast
fondsenwerving is het werven van gebed van groot belang.
Maar ook scholing van het personeel mag als de bedding gezien worden waarin het werk
verricht wordt. Daar zal in 2019 veel aandacht voor zijn door intensieve scholing aan te bieden
onder andere in de vorm van een ‘Summer school’.
Huisvesting
De huidige kantoorlocatie is een tijdelijke. Het is te voorzien dat IFES-Nederland op den duur
een nieuw onderkomen zal krijgen.
Jubileum
IFES-Nederland bestaat in 2019 zestig jaar. En dat mag gevierd worden. Dit wordt in 3 lagen
gedaan. Met het personeel, de studenten en de stakeholders wordt uitgebreid stilgestaan bij
dit jubileum.
Verbinden
IFES-Nederland heeft heel wat te vertellen. Dat wordt te weinig gedaan. Meer aandacht voor
de uitstraling naar de media is van belang. In dat kader zoekt IFES-Nederland een journalist/
praatjesmaker.
Daarnaast wordt er veel naast elkaar gewerkt en te weinig met elkaar. Een poging zal worden
gedaan om meer aansluiting te vinden met andere organisaties. Te denken valt aan Forum C
en de Stichting Christelijke Filosofie
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Risicoparagraaf
Strategie
- Steeds minder mensen noemen zichzelf een christen. Deze maatschappelijke ontwikkeling
is een mogelijke bedreiging. IFES-Nederland wil Christelijke studenten ondersteunen, als
het aantal afneemt, zal IFES-Nederland daar rekening mee moeten houden. IFES wil de
studentenverenigingen daarbij ondersteunen door verder te investeren in PassionWeek en
Veritas Fora.
- Door de ontwikkelingen in het onderwijs gaan minder studenten op kamers. De deelname
aan de studentenverenigingen wordt daardoor lager. IFES-Nederland wil ook de thuiswonende studenten ondersteunen. Daarvoor wordt een aanbod gecreëerd.
- Zowel betrokkenheid als commitment aan de organisatie IFES-Nederland verandert. Nederland verandert en IFES-Nederland 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-Nederland omdat de mate van betrokkenheid de vitaliteit bepaalt. In 2018 is daar beleid opgemaakt. In 2019 zal de ALV daar over stemmen waarna eventueel overgegaan kan worden tot uitvoering.
- Veel wat IFES-Nederland doet ligt onder een vergrootglas. We leven als organisatie in een
glazenhuis. Dat zijn we ons bewust. Dit zorgt 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. Nu de klachtenregeling ingevoerd is, zal dit
verder uitgewerkt moeten worden.
- Het werken bij IFES vraagt specifieke vaardigheden en toewijding. Zeker nu de arbeidsmarkt krapte vertoont, lijkt het steeds lastiger te worden personeelsleden te werven voor
het werk bij IFES.
Financiële positie
De financiële positie van IFES-Nederland 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. De
noodzakelijke geachte omvang van de continuïteitsreserve bedraagt € 300.000. De grondslag
voor de continuïteitsreserve bedraagt maximaal 50 % van de totale personeelskosten.
Daarnaast steunt IFES-Nederland 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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ACTIVITEITEN
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
In Groningen In 2018 fuseerde de twee Gereformeerde Studentenverenigingen ATV (HBOstudenten) en GSV (WO-studenten). Vanaf 1 januari was een nieuwe studentenwerker
(Albert Veenstra) voor 2 dagen beschikbaar om de vier verenigingen (ATV, CSFR, Ichthus
en GSV) te ondersteunen. Na een korte kennismaking sprak Albert op diverse weekenden
en was hij aanwezig bij verenigingsactiviteiten. Zijn werk werd door de besturen positief
gewaardeerd. Teleurstellend waren de resultaten van fondswerving, hierdoor moest de
aanstelling teruggebracht worden tot 1 dag per week. Tevens wordt er gezocht naar een
tweede studentenwerker met de uitdaging wel voor 2 dagen financiering te vinden. Er is veel
tijd geïnvesteerd om de Groningse kerken inhoudelijk en financieel bij het werk van IFESNederland te betrekken. Naast goede gesprekken met predikanten en herkenning over de
uitdagingen heeft dit nog niet geleidt tot een financiële bijdrage vanuit de kerken. In 2019
zetten we dit contact door in de hoop dat het alsnog tot een resultaat zal leiden.
In Zwolle dreigde de komst van een Passionweek niet door te gaan vanwege het ontbreken
van een team. Na de zomer werd er alsnog een team gevonden die in november een mooie
Passionweek organiseerde. Ichthus heeft samen met Navigators Zwolle en Absens Carens
(een GHBO- vereniging) deze week opgezet. Na de Passionweek is er een follow-up gekomen
waarbij 6 studenten verder in gesprek zijn gegaan over geloof en levensvragen. Deze worden
ook uitgenodigd voor de Student Alpha. In 2019 Zal er een nieuwe studentenwerker moeten
worden gevonden na het vertrek van Corine Broer.
Ook in Enschede en Deventer zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe studentenwerkers. In
2018 is de plek in Enschede tijdelijk ingevuld door Arno van de Berg. De vacature blijkt zeer
moeilijk te vervullen. Veel alumni verhuizen direct uit Enschede en de arbeidsmarkt voor
techneuten is goed. Hierdoor is er mogelijk minder animo onder afgestudeerden voor deze
functie. De vacature zal hopelijk in 2019 toch gevuld kunnen worden.
In Wageningen vond in 2018 Share it! ook weer plaats. Hierbij worden geloofsgesprekjes
gevoerd met studenten op de campus. Share it! vind al 3 jaar plaats en in 2019 wordt actief
gekeken hoe hier follow-up aan kan worden gegeven.
Bijzonder voor het collegejaar 2018-2019 in Dronten is dat er 2 van de 3 bestuursleden als
eerstejaars in het bestuur stapten. Dit geeft best de nodige uitdagingen, maar wellicht heeft
juist hun enthousiasme geleidt tot de groei van de vereniging. De inzet voor 2019 is dat de
nieuwe leden snel hun weg vinden en een andere doelstelling is om gebed een grotere plek
te geven.
Voor 2019 is een belangrijk doel om de samenwerking met de kerken in Nijmegen te
verbeteren. Met de CGK/GKV-gemeente zijn er nu gesprekken om hier ook financieel handen
en voeten aan te geven.
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Regio Randstad
In de Randstad was IFES-Nederland in 2018 met 6 stafwerkers aanwezig in 5 steden:
Rotterdam (Bart van Nes & Bas van Dieren), Delft (Tim Schrier & Frank Duijzer), Leiden
(Wim de Boer), Amsterdam (Laurens van Lavieren) en Utrecht. In de laatste stad is met het
vertrek van Guido van der Neut medio 2018 een vacature ontstaan voor de functie van lokaal
stafwerker. De supervisor-taken zijn in de Randstad per 1 September overgenomen door Gerrit
Knaap
IFES-Nederland is in bovenstaande steden actief in én voor 12 verenigingen, zo worden o.a.
besturen gecoacht, lezingen gegeven, kring- en praise-avonden gehouden.
In Delft vond voor het eerst een Passionweek plaats: een groep studenten organiseerde op de
campus interactieve toespraken rond het thema ‘Does God Matter?’ Ongeveer 80 deelnemers
kwamen op de activiteiten af en gingen het gesprek aan over de Bijbel, over God en geloof.
Met 10 mensen werd verder doorgesproken en met een aantal is nog contact.
De studenten in Delft verdiepen zich met elkaar in de Bijbelse visie op leiderschap en
ontwikkelen zo met elkaar hun karakter en vaardigheden “Ik zag Jezus nooit als leider, maar
nu besef ik dat Hij de grootste leider is die er bestaat!”
In Leiden werd op vereniging Ichthus voor de eerste keer een getuigenissenavond gehouden.
Tijdens ministry leerden studenten om voor elkaar te bidden. Een nieuw muziekteam kwam
in actie. Een avond waar studenten in geloof elkaar hebben opgebouwd.
In Amsterdam is met de inzet van Laurens van Lavieren én Maarten Vogelaar in oktober
Amsterdam Deugt gestart. IFES-Nederland is partner van dit nieuwe initiatief, een
beweging die de zoektocht van jongeren naar geloof, liefde van Jezus wil faciliteren.
Studentenvereniging van de toekomst?
Minder zichtbaar naar buiten toe maar met een grote persoonlijke impact waren al die keren
dat een studentwerker een luisterend oor bood, advies gaf, een Bijbeltekst deelde, bad voor
de persoonlijke situatie van een student. Juist dat werk deed en doet er echt toe: verschil
maken soms met woorden, soms met daden maar vooral door er te zijn!
Dankbaar ervaren we dat jonge mensen zó betrokken raken dat hen dit niet loslaat ook als
ze eenmaal de verenigingen hebben verlaten: zo zal een oud-lid zijn technische kennis op
licht/geluid voortaan inzetten op volgende conferenties, oud-leden blijven deelnemers aan
conferenties en/of gaan helpen om deze te organiseren. Anderen raken actief in Europese
programma’s.
Vooruitblik 2019
Ook in 2019 wil IFES-Nederland het studentenwerk in de Randstad goed op de kaart zetten.
Door middel van de inzet van lokale studentenwerkers, vrijwilligers en trainees zullen
verenigingen, hun leden maar ook niet-leden met passie worden bereikt. We maken nieuwe
plannen, hebben wensen, ideeën en geven deze vorm
In Februari 2019 zullen zowel in Rotterdam als Leiden Passionweeks worden georganiseerd.
Een studentenwerker zou “graag met ieder nieuw bestuur een paar ‘hei-dagen’ hebben om
visie en beleidstraject goed uit te werken en zo één of twee doelen voor de samenwerking
opstellen waar we dit jaar aan gaan werken”. Een ander zou meer met studenten op pad
willen gaan om spreekbeurten te geven en van elkaar te leren.
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Regio Zuid
Als hoogtepunten worden door studentenwerkers de gesprekken genoemd die op het
scherpst van de snede met studenten worden gevoerd. Eveline heeft spreekuren op de
universiteit en ze maakt tijd vrij in haar agenda om minimaal elke twee weken op de
vereniging aanwezig te zijn voor wat zij ‘presentiepastoraat’ noemt. Richard organiseerde
gespreksavonden over verscheidene thema’s. In Eindhoven werd voor het eerst een
Passionweek gehouden.
In Tilburg was er nieuw commitment van vrijwilligers die hun huiskamer openstelden en eten
kookten. Sinds de zomer komen er weer veel niet-gelovige studenten op de Bijbelstudies.
Voor het eerst namen studenten ook de verantwoordelijkheid voor sommige taken op zich.
Host Eindhoven heeft een groot sterk team en organiseerde een inspirerende Spring Retreat
in Driebergen. Ze draaiden een goede intro en 2 bezoekers werden nu teamlid.
Collega’s Marc (Breda) en Remco (Maastricht) namen afscheid. Het is altijd spannend of
vacatures in deze regio weer opgevuld kunnen worden. We zijn blij dat Tineke Houwink
vanaf 1 januari aan de slag gaat voor Maastricht. Helaas hebben we nog geen nieuwe collega
voor Breda weten te vinden. Als team Zuid hebben we een aantal activiteiten in Breda
opgevangen, maar het is op deze manier niet mogelijk een duurzame relatie te onderhouden
met zowel de studenten als andere betrokkenen zoals vrijwilligers en kerken.
Vooruitblik 2019
In 2019 gaan Tineke in Maastricht en Harmienke in Tilburg (internationale studenten) aan
de slag. Het is fijn om nieuwe, getalenteerde mensen zich te zien voorbereiden op het werk
onder studenten.
Tineke is van plan om een deel van haar tijd te besteden aan de niet-gelovige studenten van
Maastricht. Ze werkt aan een plan om haar liefde voor sport in te zetten voor het welzijn van
studenten die kampen met burn-out klachten.
Richard maakt zich op om alle kringen van de studentenverenigingen te bezoeken om leden
nog beter te leren kennen.
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Anneriet gaat vanaf februari een jaar met verlof. Om uit te rusten en nieuwe inspiratie te
vinden om daarna terug te komen als missionair pionier.
Eveline werkt aan een nieuwe Passionweek, blijft experimenteren met de mini-alpha en blijft
focussen op pastoraat.
Arjan gaat studenten meer inzetten en hen meer verantwoordelijkheden geven zodat hij zelf
tijd krijgt voor de begeleiding van collega’s en missionaire initiatieven.

”

Terugkijkend op afgelopen jaar ben ik wel heel blij met de
follow-up gesprekken van de Passion week. Met twee personen
heb ik contact gehouden samen met een Ichthus student. Het heeft
een beweging op gang gezet. Als eerste is het idee van de mini-alpha
(alpha met 3 personen in cafe met filmpje) hieruit ontstaan en deze
is inmiddels opgezet binnen Ichthus. Als tweede ben ik mij meer gaan
verdiepen in de Islam. Ik merk dat door de follow-up gesprekken ik nog
enthousiaster word over het geloof en hier zelf ook erg veel van leer.
– Eveline (Eindhoven)
Op het slotweekend van Ichthus ’s-Hertogenbosch heb ik met studenten
een boekje van de paus, Laudato Si’, bestudeerd. Het gaat daarin over
ecologie en over de geestelijke oorzaken van de ecologische crisis,
maar ook over een bijzondere manier van leven voor God en in harmonie
met de natuur. Het leidde tot een open en eerlijk gesprek waar we
allemaal erg van hebben genoten! – Richard (Den Bosch en Tilburg)
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Internationaal Studentenwerk
ISM Nederland
IFES-Nederland heeft 9 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 weer twee internationale groepen
aspirant-lid geworden van IFES-Nederland, namelijk HOST-IFES (Groningen) en Connect
(Tilburg). 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 2018 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.
Het internationale traineeprogramma van IFES-Nederland telde begin 2018 19 trainees in 5
steden. De tweede helft van 2018 begonnen we maar liefst met 28 trainees, in 7 steden (een
nieuw record!). 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 2018 twee Do it’s georganiseerd. Do it! op 3 maart ging over ‘Mission: panic or
passion’, over hoe je niet in paniek hoeft te raken om het Evangelie uit te dragen maar dat je
je door God gegeven passies daarvoor kunt gebruiken. Dit onderzochten we op een creatieve
manier d.m.v. moodboards die we aan elkaar presenteerden. Deze dag in Utrecht werd door
zo’n 25 deelnemers bezocht. 8 december was de tweede Do it! met als thema ‘Christianity
in Africa’. Dr. Bosco Bangura dacht met ons na over de verschillende christelijke stromingen
in Afrika, de specifieke behoeften van Afrikaanse studenten als ze in seculier West-Europa
komen studeren en wat we daarin voor hen kunnen betekenen. Ook waren er workshops over
mission in Afrika en sociale gerechtigheid gemotiveerd vanuit de bijbel, gegeven door 2 van
onze Afrikaanse trainees. Deze dag werd door zo’n 35 mensen bezocht.
Spring Retreat
In juni organiseerde IFES-Nederland weer een Spring Retreat voor internationale studenten
met het thema ‘I am the way, the truth and the life’. De retreat werd door zo’n 50 mensen
bezocht. 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. Verder was er een goede sfeer aanwezig. Ook was
het bijzonder om met mensen over de hele wereld op te trekken en het gevoel te delen
onderdeel te zijn van één grote familie.
Visie 2019
In 2019 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. Zij zullen ook de lokale studentenverenigingen en kerken
enthousiasmeren om te participeren in het werk. Landelijk zullen er weer twee Do it!’s worden

22

gehouden ter toerusting van de lokale groepen. Daarnaast zal er in 2019 weer een retreat worden
gepland. IFES-Nederland wil zich dit jaar weer focussen op hoger opgeleide vluchtelingen in
studentleeftijd en kijken wat deze doelgroep nodig heeft. Zo zullen medewerkers van IFESNederland ook dit jaar weer de cursus geven die inzet op de bouwstenen voor duurzaam geluk.
Ook zal dit jaar het maatjesproject waarbij vluchtelingen in studentleeftijd worden gekoppeld
aan Nederlandse studenten worden uitgebreid van 7 naar 10 steden.
ISM Europa
In april dit jaar was er weer de tweejaarlijkse conferentie Global Impact die is bedoeld om
mensen te trainen die zich ergens in Europa bezighouden met internationale studenten.
Zo´n 90 mensen wonend in 23 verschillende landen, afkomstig uit 35 verschillende landen,
kwamen bij elkaar tijdens een lang weekend in Polen en dachten na over het thema ´Hoop´.
Er waren allerlei seminars over de specifieke aspecten van het internationaal studentenwerk
zoals het omgaan met verschillende culturen, maar ook het delen van allerlei belangrijke
geleerde lessen was heel waardevol. Bemoedigend om te horen hoe God soms op heel
bijzondere manieren aan het werk is in levens van mensen. Bijvoorbeeld in het leven van
Andrej uit Letland. Hij studeerde wiskunde en kwam door de complexe schoonheid van de
wiskundige vergelijkingen tot de conclusie dat er wel een heel bijzonder groot brein achter
moet zitten die zoiets kan bedenken. Hij ging op zoek naar God en werd door Hem gevonden!
In november was er weer de halfjaarlijkse netwerkmeeting van IFES Europa voor
afgevaardigden van de landen waar internationaal studentenwerk loopt. Voor IFES behoort
Israël tot Europa en onze collega in Jeruzalem nodigde ons deze keer uit om daar onze
meeting te houden. Wat een bijzondere locatie! We deden er veel Bijbelstudies in 3D en
daarnaast hadden we goede trainingen over Islam en Judaïsme. Ook werd de eerste versie
van de nieuwe trainingswebsite voor internationaal studentenwerk gepresenteerd en
mochten we daar feedback op geven.
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Conferenties
Live it!
Van 9-13 mei vond de Live it!-conferentie plaats onder het thema ‘Fearless’. We hebben het
gehad over wat het betekent dat Gods liefde allerlei angsten in ons leven kan uitdrijven.
Sprekers Jurjen ten Brinke, Jack Nugter en Almatine Leene hebben met ons aan de hand van
het Bijbelboek Daniël nagedacht over het kennen van God in roerige tijden en waarom de
bevrijding van angst zo’n impact heeft op ons leven. Hoe we vanuit liefde in de maatschappij
kunnen staan en ook weer uitdelen aan anderen. Dit thema is uitgekozen na een uitgebreide
brainstorm met de Denker van IFES, om onderdelen van de conferentie, en ook andere
IFES-activiteiten, goed op elkaar te laten aansluiten. Mooi was dat ook de driedaagse tracks
veelal goed op dit thema aansloten, door specifiek aan te sluiten bij verschillende angsten
waarmee studenten kunnen worstelen. Zo waren er tracks die ingingen op FOMO (fear
of missing out), imagebuilding en de vreze des Heren. Bijzonder deze Live it! was ook de
mogelijkheid tot vasten tijdens een gedeelte van de conferentie, wat voor een groep mensen
echt toegevoegde waarde heeft gehad. Met zo’n 290 deelnemers totaal was deze conferentie
helaas niet zo goed bezocht als normaal. Redenen hiervoor kunnen gevonden worden in
een moeizame opstart van de commissie (en daarmee een late PR), en in het feit dat Live it!
minder bekendheid genoot doordat deze in 2017 niet was georganiseerd. Voor Live it! 2019
is de commissie zeer vroeg begonnen, dus er wordt weer een goede groei in het aantal
deelnemers verwacht.
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Read it!
Op Read it!, van 7-9 september 2018, hebben we het gehad over leven met God in onze
prestatiemaatschappij. Onder het thema (Hemel)Punten scoren hebben sprekers Laurens van
Lavieren, Gert-Jan Roest en Bart van Nes aan de hand van het levensverhaal van Abraham
met ons nagedacht over de vraag hoe je rust vindt in God. Om dit goed tot uitdrukking
te laten komen, was er ruimte zijn voor stilte en bezinning, met name tijdens de eerste
plenaire samenkomst in de vorm van een stiltedienst. Ook werden er – naast de gebruikelijke
en belangrijke tracks specifiek voor kringleiders en kringcoaches – thematracks gegeven
waarin op een praktische manier werd geoefend met het nemen van rust. De inhoud van
dit weekend is in belangrijke mate opgezet in overeenstemming met de Denker (Laurens)
vanuit het jaarthema wat hij het seizoen 2018-2019 meegegeven heeft: ‘Waar haal ik de kracht
vandaan?’. Daarom zal op dit thema op Live it! 2019 verder doorgebouwd worden. We merkten
dat de thematische insteek van Read it! goed bevallen is en het was fijn te merken dat de
vragen die besproken werden ook echt relevant waren voor een grote groep studenten. Een
punt van feedback hierin was dat het programma op de zaterdag door velen als vol ervaren
werd. Dit was zeker vanwege het thema iets waar een volgende keer anders mee omgegaan
kan worden, bijvoorbeeld door facultatieve onderdelen op het programma. Het aantal van
zo’n 360 deelnemers was zoals verwacht en begroot. Een noemenswaardig moment op deze
conferentie was ook het vieren van het Avondmaal tijdens de zondagochtenddienst. Dit werd
door velen als bijzonder en verbindend ervaren, en was een goede aanleiding tot gesprek. Ten
slotte is het waard te noemen dat er een nieuwe manier van organiseren is toegepast bij deze
conferentie, namelijk met een klein aantal vergaderdagen met de commissie (2 dagen en een
avond) waarbij er directere ondersteuning was vanuit verschillende IFES-collega’s (bijvoorbeeld
op de inhoud, sprekers, begroting, website). Hierdoor heeft de totale organisatie minder tijd
in beslag genomen dan andere jaren. Deze manier van werken had voor- en nadelen en deze
zijn geëvalueerd voor de volgende keer.
Lead it!
De Lead it! 2018 werd georganiseerd onder het thema Top Gear. Aanstormend bestuurders
kwamen naar deze conferentie om hun bestuursjaar in het hoogste versnelling te
kunnen beginnen. Ook zijn ze toegerust met een top uitrusting. Dit werd gerealiseerd in 3
lezingen/workshops en een activiteit. Allereerst zette Diana van der Stelt op vrijdagavond
de deelnemers aan om op creatieve wijze over zichzelf na te denken. Wat zijn mijn
talenten? Waar heb ik juist hulp nodig? Zaterdagochtend begon de conferentie dag met
aanbidding. We stonden erbij stil dat al het bestuurswerk altijd gericht moet zijn op Hem.
Daarna gaf Ben Tiggelaar een energieke lezing waarin hij vliegensvlug al zijn ervaring met
leiderschap probeerde over te dragen. Hij legde de vinger bij verschillende valkuilen waar
beginnend leiders mee te maken hebben. Wilfried Verboom gebruikte zijn persoonlijke
verhaal om de deelnemers hun eigen levensverhaal te laten onderzoeken, om dit in te
zetten bij het leidinggeven. Om het geleerde wat handen en voeten te geven was er een
teambuildingsactiviteit. Uiteraard was er ook tijd om te borrelen. De aankomend bestuurders
hebben veel gedeeld van het reilen en zeilen op de verschillende verenigingen.
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Projecten
Veritas-forum
10 jaar in Nederland
September 2008 was het allereerste Veritas-forum in Nederland. Wat heeft 10 jaar Veritasforum gebracht? 14.000 bezoekers hebben tijdens 76 fora in 15 studentensteden met elkaar
gezocht naar de waarheid. Honderden studenten vormden commissies die Veritas-fora
organiseerden. 183 sprekers gingen in debat met studenten. Waaronder Femke Halsema,
Arjen Lubach, Emanuel Rutten, Filemon Wesselink, Richard Swinburne, Herman Philipse en
John Lennox. Maar alleen aantallen vertellen het verhaal niet. Dat gaat over personen zoals
de agnostische Chris, die in 2014 naar een forum ging waar John Lennox, een christelijke
wiskundige, in gesprek ging met een atheïstische natuurkundige. De avond bevestigde voor
hem dat er meer was, maar het duurde 2 jaar voordat hij de overweldigende waarheid van de
argumenten voor God bevatte en christen werd. Rik Peels, betrokken bij de opzet van Veritas,
zegt over Veritas:

”

Het Veritas-forum heeft eraan bijgedragen dat op de universiteit
de Grote Vragen weer gesteld worden, vragen die vakgebieden
overstijgen en die je hoofd, maar ook je hart aanspreken. Het
heeft gelovige studenten uit hun comfortzone getrokken, en zoekenden
en geïnteresseerden in contact gebracht met gelovige studenten
en docenten. Het heeft geleid tot open gesprekken, fascinerende
discussies, eerlijke en kritische ontmoetingen, en veranderde levens.’
In september 2018 zijn deze verhalen gevierd en stonden er onder
andere artikelen in het Nederlands Dagblad.
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Veritas-events: nieuwe vormen in zoeken naar waarheid
In 2018 vonden er in tien steden Veritas-events plaats. Hierin zijn Veritas-cafés nieuw:
kleinschalige samenkomsten waar het gesprek op laagdrempelige wijze gevoerd wordt. Zoals
in Nijmegen, waar het ging over ‘Anders Leven’. In Wageningen (‘What motivates us to do
good?’) en Maastricht (‘De zelfmoord van het Westen: welke rol heeft religie?’) hadden voor het
eerst een Veritas-forum.
Aantallen bezoekers vielen soms tegen en lokale commissies worden lastig gevuld. Dit is een
tendens uit de samenleving waarin we zien dat er veel druk op studenten staat. Commissies
zijn belangrijk voor het organiseren en het verkrijgen en lokaal draagvlak en dit vraagt om
visievorming en bewustwording bij zowel het Veritas-forum als de studentenverenigingen. Dit
heeft in 2019 de aandacht.
Samenwerkingen met andere partijen
Het Veritas-forum vormt slechts een schakel in het missionaire speelveld en werkt samen
met andere projecten van o.a. IFES, Navigators en Agapé, voor betere aansluiting van deze
projecten. Zo onstaat er een netwerk van mensen die door eerlijke vragen ruimte te geven en
te zoeken naar antwoorden, studenten hierin meenemen. Training en toerusting zijn hierin
belangrijk zoals bij GoPro, een trainingsdag voor studenten, sprekers en gespreksleiders van
missionaire projecten.
We werken ook samen met seculiere partijen zoals Studium Generale die de doelgroep van
studenten in lokale steden kan aanboren. In Delft leidde dit tot het samen organiseren van
vier Veritas-events. Els Koppelman, programmamaker van Studium Generale Delft, vertelt: “We
vinden het van groot belang dat studenten aan het denken worden gezet. We ondersteunen
van harte het belang van deze samenwerking, nu en in de nabije toekomst.”
Vooruitblikken
In 2019 focussen we op meer kwalitatieve fora waarin verschillende levensbeschouwingen
vertegenwoordigd zijn en waarbij uitwisseling tussen deelnemers plaatsvindt. Daarnaast
krijgt follow-up, georganiseerd door lokale stafwerkers van IFES-Nederland en Navigators
meer aandacht, omdat dit de impact in de levens van studenten vergroot en zorgt voor
continuering van hun zoektocht.
Passionweek
2018 was een drukke, intensieve en mooie periode geweest. We hebben dit jaar zeven
PassionWeeks mogen opzetten (drie meer dan vorig jaar). Er valt veel te vertellen maar hierbij
wat highlights: Totaal mochten we 2236 bezoekers welkom heten en hebben 63 mensen
aangegeven naar aanleiding van de events een follow up te willen doen. Een aantal van
deze follow up lopen nog tot de dag van vandaag. Naar aanleiding van een PassionWeek in
Utrecht is een groep van Bahai en christelijke studenten samen met elkaar in gesprekken
gekomen en hebben meerdere ontmoetingen gehad om in gesprek te zijn over elkaars geloof.
Bij lunchtalks in Delft moesten vanaf dinsdag elke dag steeds meer mensen gaan staan
omdat er te weinig plek was. Van deze bezoekers was ongeveer 50% niet-christelijk. Dit jaar
www.Passionweek.nl online gegaan en zijn we actief geworden op Facebook en Instagram
(PassionWeekNL). En tot slot is in Eindhoven is één van de zoekende bezoekers van de
PassionWeek lid geworden bij een christelijke vereniging!
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Een uitdaging blijft elk jaar om de christelijke verenigingen actief mee te krijgen bij
een PassionWeek. Veel studenten vinden het spannend of eng om hun niet-christelijke
medestudenten uit te nodigen om mee te gaan. Daarnaast is de follow up vaak uitdagend.
Een aantal wordt goed opgepakt, maar het gebeurt soms dat een persoon die heeft
aangegeven meer te willen weten pas een week later wordt benaderd. Daardoor komt
het niet altijd van de grond. Een derde uitdaging is het project te continueren in alle
steden. Het wordt vaak gedragen door een aantal lokale enthousiaste mensen. Maar als
die geen opvolgers kunnen vinden kan het niet doorgaan. Daardoor gaat helaas dit jaar de
PassionWeek van Wageningen en Delft niet door. Ondanks dat deze weken zelf geslaagd
waren.

”

Atheïstische studenten uit Groningen die al drie jaar achter
elkaar bij PassionWeeks komt: ‘Ik vind het zo gaaf dat jullie dit
organiseren!’

Voor 2019 zijn er 4 nieuwe steden die een PassionWeek gaan organiseren (Rotterdam,
Amsterdam, Enschede en Maastricht). Daardoor zullen er in minstens 9 steden PassionWeeks
plaats vinden. Een mooi vooruitzicht. Daarnaast zijn er sinds januari dit jaar vertalingen klaar
van Uncover. Dit is het Marcus evangelie met daarbij laagdrempelige Bijbelstudies. Deze
zullen op elke tafel van PassionWeeks komen te liggen. Op deze manier kunnen christelijke
studenten en niet-christelijke studenten zich makkelijk één op één of in een groep verdiepen
in het leven van Jezus. Zodat op deze manier steeds meer studenten Jezus mogen leren
kennen.
Vluchtelingen met hoog potentieel

”

Vanaf het begin heeft Njoud het vertrouwen gekregen van Annelies.
Ze durft nu openlijk te praten over de oorlog en de politieke
situatie in haar land. Vanuit haar familie heeft ze altijd het
gevoel gehad dat ze haar mening hierover niet te veel kon uiten.
Annelies en Njoud gaan elkaar steeds beter leren kennen waardoor er
langzaamaan een vriendschap ontstaat. Als ze afspreken brengen ze
regelmatig ook andere mensen mee, waardoor de groep mensen die met
vluchtelingen of Nederlandse studenten in contact komen steeds groter
wordt. Njoud is ook bij het gala van de studentenvereniging geweest en
heeft de Koningsnacht meegevierd met de Nederlandse studenten.

In 2018 zijn er een kleine 30 koppelingen gemaakt tussen Nederlandse en
‘vluchteling’studenten. De waarde hiervan is heel duidelijk zichtbaar, hierboven zomaar een
voorbeeld. De hulp van het maatje zien we terug in de taalontwikkeling en de opbouw van
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een sociaal netwerk van de vluchteling. De frequentie van afspraken is nog niet altijd wekelijks
maar bewijst zijn waarde duidelijk. Het blijkt dat zowel de vluchtelingen als de Nederlandse
studenten door het contact met hun maatje buiten hun eigen kaders kijken, zich breder
ontwikkelen en hun sociaal netwerk verbreden. Het contact levert dus niet alleen aan de
kant van de vluchtelingen winst op, ook voor de Nederlandse studenten is het contact enorm
verrijkend.
Bij 6 vluchtelingen heeft onder andere het meedenken van het maatje er zelfs al toe geleid
dat ze komend seizoen beginnen met een studie! Zonder een maatje hadden zij niet allemaal
kunnen starten dit jaar. We zien vluchtelingen goede stappen maken in hun voorbereidingen,
er worden taalcursussen gehaald, er worden studieopties besproken met de maatjes en open
dagen bezocht. En ook als – zoals het geval was met 2 studenten in Amsterdam – het net niet
lukte om aan de toelatingseisen te voldoen, kan een maatje helpen om gemotiveerd te blijven
voor een nieuwe kans volgend jaar.
Er is een mooie en stabiele basis gelegd voor verdere groei in het komende jaar. We hebben
ontdekt dat het in een aantal steden een behoorlijke inspanning vergt om een goede
samenwerking op te bouwen met organisaties die werken met vluchtelingen. Daarnaast
moeten veel Nederlandse studenten ook echt over een drempel heen om actief betrokken
te raken. Al zien we een groeiende betrokkenheid van studentenverenigingen wat zeker
drempelverlagend kan gaan werken het komende jaar.
IFES-Nederland 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
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’.
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1. Balans per 31 december 2018

(na voorstel resultaatbestemming)
ACTIVA

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

2018
€

2017
€

29.557

43.578

9.581

11.160

0

0

74.767

39.505

161.707

122.075

275.612

216.318

2
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PASSIVA

Reserves en fondsen
Reserves
Continuiteitsreserve
Fondsen
Bestemmingsfondsen

€

2018
€

124.360
124.360

48.165

Voorzieningen
Kortlopende schulden

€

2017
€

103.152
103.152

172.525

12.914

116.066

8.000

6.000

95.087

94.252

275.612

216.318

3
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2. Staat van baten en lasten over 2018
werkelijk
2018
€

begroot
2018
€

werkelijk
2017
€

632.087
38.299
404.212
1.074.598

600.000
20.000
458.750
1.078.750

570.718
26.112
289.325
886.155

0
292
1.074.890

0
500
1.079.250

0
99
886.254

356.793
171.071
69.180
107.472
97.891
8.959
811.366

347.619
174.589
91.057
89.425
93.283
12.000
807.973

360.991
164.509
48.754
49.568
57.643
18.875
700.341

96.855

108.766

99.222

107.287

115.511

110.326

1.015.508

1.032.250

909.889

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten

59.382
-2.923

47.000
-3.000

-23.635
-2.684

Saldo van baten en lasten

56.459

44.000

-26.319

-35.251

0

39.727

21.208

44.000

13.408

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
Kosten beheer en administratie
Som van de lasten

Toevoeging/ontrekking aan:
Bestemmingsfondsen
Toevoeging/onttrekking continuiteitsreserve

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.

2018
€

2017
€

1.074.890
1.015.508

886.254
909.889

59.382
17.642
-2.923
74.101

-23.635
16.101
-2.684
-10.218

0
-35.262
2.000
835

1.991
-35.325
2.000
1.402

-32.427

-29.932

41.674

-40.150

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

0
-2.042
0

-7.962
-2.056
1.500

Totaal kasstroom uit activiteiten

-2.042

-8.518

Totale kasstroom

39.632

-48.668

Saldo Liquide middelen begin
Totale kasstroom

122.075
39.632

170.743
-48.668

Saldo Liquide middelen eind

161.707

122.075

Kasstroom uit activiteiten
Totaal baten
Totaal lasten
Exploitatieresultaalt
Afschrijvingen
Financiële baten en lasten
Cash-flow
Mutaties in:
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Voorzieningen
Kortlopende schulden

Totaal kasstroom uit activiteiten

Kasstroom uit investeringen

35

36

356.793
347.619
360.991

Totaal lasten 2018
Begroot 2018
Werkelijk 2017
171.071
174.589
164.509

19,50%

147.060
3.440
1.777
0
13.761
166.039

39,24%

1.846
450
1.577
1.159
0
5.032

295.931
6.923
3.577
0
27.691
334.122

34
436
13.648
8.129
424
22.671

69.180
91.057
48.754

17.798
416
215
0
1.665
20.095

2,36%

2.827
9.831
23.404
11.902
1.121
49.085

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

Doelstelling

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
Sprekersvergoedingen
Afdracht giften
Totaal eigen bestedingen

Lasten

Bestemming

€

107.472
89.425
49.568

58.673
1.373
709
0
5.490
66.245

7,78%

2.824
1.540
0
316
36.547
41.227

Projecten

4. Specificatie en verdeling van lasten naar bestemming
Werving
Baten
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97.891
93.283
57.643

68.704
1.607
830
0
6.429
77.570

9,11%

320
1.405
660
12.913
5.023
20.321

8.959
12.000
18.875

0

0,00%

921
8.038
8.959

96.855
108.766
99.222

70.966
1.660
858
0
6.641
80.124

9,41%

16.731
16.731

107.287
115.511
110.326

95.024
2.223
1.148
0
8.892
107.287

12,60%

0

IFES
WervingsBeheer en
projecten
Veritas
kosten
Administratie
wereldwijd
€
€
€
€

Vereniging IFES-Nederland, Veenendaal

100%

1.015.508

754.156
17.642
9.115
0
70.569
851.482

1.032.250

797.500
17.500
12.000
0
62.250
889.250

6.500
12.500
22.500
30.000
59.500
0
12.000
143.000

begroot 2018
€
€

7.851
14.583
16.731
39.605
70.650
6.568
8.038
164.026

werkelijk
2018

Totaal

€

909.889

715.306
16.101
9.807
3.461
50.374
795.049

5.457
15.005
25.461
16.811
39.946
0
12.160
114.840

werkelijk
2017
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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.

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.

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.

7
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Voorzieningen
De voorzieningen zijn per rubriek nader gespecificeerd en opgenomen tegen nominale waarde.

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.
Personeelskosten
Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn,
in overeenstemming met de arbeidsovereenkomst.
De vereninging hanteert voor haar medewerkers een pensioenregeling waarbij de pensioenuitkeringen zijn
gebasseerd op de hoogte van het pensioenkapitaal op pensioendatum. De vereniging hanteert een
toegezegde bijdrage pensioenregeling. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij Avero Achmea.
De over het boekjaar verschuldigde premies worden als kosten verantwoord.
Kostentoerekening
Kosten worden toegerekend aan de doelstellingen, wervingskosten en beheer en administratie op basis
van de volgende maatstaven:
- de direct toerekenbare kosten worden direct toegerekend aan de doelstelling, wervingskosten of beheer
en adminstratie;
- de overige niet direct toerekenbare kosten worden naar rato van tijdsbesteding van de medewerkers en
bijbehorende personeelskosten toegerekend.

8
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6. Toelichting op de balans per 31 december 2018
ACTIVA

Immateriële vaste activa
Stand per 1 januari
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

2018
€

2017
€

64.797
-21.219
43.578

56.835
-8.525
48.310

0
-14.021
-14.021

7.962
-12.694
-4.732

64.797
-35.240
29.557

64.797
-21.219
43.578

Toelichting immateriële vaste activa
Mutaties boekjaar
Investeringen
Afschrijvingen

Stand per 31 december
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Immateriële vaste activa worden aangehouden als zijnde benodigd voor de bedrijfsvoering en voor
directe aanwending in het kader van de doelstelling.
Materiële vaste activa
Stand per 1 januari
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

24.763
-13.603
11.160

24.857
-10.846
14.011

9
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Toelichting materiële vaste activa

2018
€

2017
€

2.042
-7.500
-3.621
7.500
-1.579

2.056
2.150-3.407
650
-2.851

19.305
-9.724
9.581

24.763
-13.603
11.160

Mutaties boekjaar
Investeringen
Aanschafwaarde desinvestering
Afschrijvingen
Afschrijvingen desinvestering

Stand per 31 december
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Materiële vaste activa worden aangehouden als zijnde benodigd voor de bedrijfsvoering.
31/12/2018
€

31/12/2017
€

63.000
3.323
2.735
5.709
74.767

31.250
4.674
3.400
181
39.505

54.110
107.139
100
358
161.707

55.482
66.044
0
549
122.075

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

Liquide middelen
ING rekeningen
ING Spaarrekeningen
Pay.nl- rekening
Kas
De liquide middelen zijn vrij opneembaar.
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PASSIVA
PASSIVA
PASSIVA
Reserves

2018
€
2018 2018
€
€

Reserves
Reserves
Continuiteitsreserve

2017
€
2017 2017
€
€

Continuiteitsreserve
Continuiteitsreserve
Saldo per 1 januari
103.152
89.744
Mutatie volgens resultaatbestemming
21.208
13.408
Saldo per
Saldo
1 januari
per 1 januari
103.152103.152 89.744 89.744
Saldo per 31 december
124.360
103.152
MutatieMutatie
volgensvolgens
resultaatbestemming
resultaatbestemming
21.208 21.208 13.408 13.408
Saldo per
Saldo
31 december
per 31 december
124.360124.360 103.152103.152
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 continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve
wordt gevormd
wordt gevormd
voor dekking
voor dekking
van risico’s
van risico’s
op korte
optermijn
korte termijn
en om zeker
en omtezeker te
De noodzakelijke geachte omvang van de continuiteitsreserve bedraagt € 300.000.
stellen dat
stellen
ookdat
in de
ooktoekomst
in de toekomst
aan verplichtingen
aan verplichtingen
kan worden
kan worden
voldaan.
voldaan.
De grondslag voor de continuïteitsreserve bedraagt maximaal 50 % van de totale personeelskosten.
De noodzakelijke
De noodzakelijke
geachtegeachte
omvangomvang
van de van
continuiteitsreserve
de continuiteitsreserve
bedraagt
bedraagt
€ 300.000.
€ 300.000.
De grondslag
De grondslag
voor devoor
continuïteitsreserve
de continuïteitsreserve
bedraagt
bedraagt
maximaal
maximaal
50 % van
50 de
% van
totale
depersoneelskosten.
totale personeelskosten.
Fondsen

31/12/2018
31/12/2017
€
€
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2017
€
€
€
€

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

Bestemmingsfonds Plaatselijk werk Maastricht

Bestemmingsfonds
Plaatselijk
werk Maastricht
Maastricht
Bestemmingsfonds
Bestemmingsfonds
Plaatselijk
Plaatselijk
werk Maastricht
werk
Saldo per 1 januari
Bij: baten
uit giften en donaties
Saldo
per
Saldo per
Saldo
1 januari
per 11 januari
januari
Bij: baten uit giften en donaties
Bij: baten
Bij:uit
baten
giften
uiten
giften
donaties
en donaties
Af: eigen bestedingen en uitvoeringskosten
Af:
bestedingen
Saldoeigen
per 31
december en uitvoeringskosten
Af: eigen
Af:bestedingen
eigen
bestedingen
en uitvoeringskosten
en uitvoeringskosten
Saldo
per 31
december
Saldo per
Saldo
31 december
per 31 december

5.100
19.000
5.100 5.100
20.804
19.000 19.000
3.261
20.804 20.804
48.165
3.261 3.261
48.165 48.165
2018
€
2018 2018
€
€

0
0
0
0
11.425
0
0
1.489
11.425 11.425
12.914
1.489 1.489
12.914 12.914
2017
€
2017 2017
€
€

0

0
0
5.000
0
0
0
17.152
0
0
22.152
0
0 22.152
0
0
0
00
0
0

00 25.5850
25.585 25.585
25.585 25.585
25.585 20.485
25.585 25.585
20.485
5.100
20.485
5.100 20.485
5.100 5.100

11
11
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Bestemmingsfonds
Veritas uitbreiding
Bestemmingsfonds
Veritas uitbreiding
Saldo per 1 januari
Saldo per 1 januari
Bij:en
baten
uit giften en donaties
Bij: baten uit giften
donaties
Af: eigen
bestedingen en uitvoeringskosten
Af: eigen bestedingen
en uitvoeringskosten
Saldo per 31 december
Saldo per 31 december

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

2018
€

2018
2017
€

2017
€

0
72.875
72.875
53.875
19.000

36.0000
72.875
13.391
72.875
49.391
53.875
49.391
19.000
0

36.000
13.391
49.391
49.391
0

11.425
18.338
29.763
8.959
20.804

11.425
10.550
18.338
19.750
29.763
30.300
8.959
18.875
20.804
11.425

10.550
19.750
30.300
18.875
11.425

1.489
1.790
3.279
18
3.261

1.489
1.091
1.790
755
3.279
1.846
18
357
3.261
1.489

1.091
755
1.846
357
1.489

31/12/2018
€

31/12/2018
31/12/2017
€

31/12/2017
€

8.000
8.000

8.000
6.000
8.000
6.000

6.000
6.000

2018
€

2018
2017
€

2017
€

6.000

6.000
4.000

4.000

Voorzieningen Voorzieningen

Voorziening
Voorziening World
AssemblyWorld Assembly

Voorziening
Voorziening World
AssemblyWorld Assembly
Saldo per 1 januari
Saldo per 1 januari

12

12
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Bij: baten uit giften en donaties
Af: eigen bestedingen en uitvoeringskosten
Saldo per 31 december
* Betreft bestemmingsfonds Point en Chinese studenten

1.790
3.279
18
3.261

755
1.846
357
1.489

31/12/2018
€

31/12/2017
€

8.000
8.000

6.000
6.000

2018
€

2017
€

6.000

4.000

Voorzieningen

Voorziening World Assembly

Voorziening World Assembly

Vereniging IFES-Nederland, Veenendaal

Saldo per 1 januari

Bij: dotatie voorziening World Assembly
2.000
2.000
12
Af: onttrekking aan voorziening
0
0
Saldo per 31 december
8.000
6.000
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.

Kortlopende schulden
Crediteuren
Vooruit ontvangen baten
Accountantskosten
Loonheffing en sociale lasten
Reservering vakantietoeslag
Omzetbelasting
Overige schulden

31/12/2018
€

31/12/2017
€

8.021
20.000
4.531
20.540
24.397
11.258
6.340
95.087

15.878
35.000
0
14.971
25.650
2.753
0
94.252

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Meerjarige rechten
Ultimo 2018 zijn er van verschillende organisaties zonder winststreven meerjarige toekenningen.
Bestemming
Algemeen
Maatjesproject Vluchtelingen
Internationale studentenwerk
Passionweek
Veritas

€
5.000
65.000
30.000
10.000
80.000

looptijd
1 jaar
2 jaar
onbepaald
2 jaar
1 jaar
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7. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018
BATEN

werkelijk
2018
€

begroot
2018
€

werkelijk
2017
€

26.289
605.798
632.087

25.000
575.000
600.000

27.020
543.698
570.718

werkelijk
2018
%

begroot
2018
%

werkelijk
2017
%

75,5

74,9

79,0

Totale bestedingen aan de doelstelling in %
van de totale lasten

79,9

78,3

77,0

Kengetallen
Totale bestedingen wervingskosten als % van
de geworven baten

9,01

10,08

11,20

Baten van particulieren
Contributies
Donaties en giften
Som van de baten van particulieren

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

14
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8. Toelichting op de uitvoeringskosten over 2018

Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten

werkelijk
2018
€

begroot
2018
€

werkelijk
2017
€

545.247
101.487
27.304
80.118
754.156

584.000
113.000
27.000
73.500
797.500

527.096
91.669
21.704
74.837
715.306

541.883
43.866
585.749
-40.502
0
545.247

560.000
44.000
604.000
-20.000
0
584.000

502.406
39.172
541.578
-13.114
-1.368
527.096

2.297
21.780
3.995
44.046
4.164
3.836
80.118

1.000
22.000
8.000
30.000
4.500
8.000
73.500

571
21.780
4.738
30.783
3.731
13.234
74.837

Het gemiddelde aantal werknemers gedurende het
boekjaar 2018 bedroeg 17,3 FTE (2017: 16,2)

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

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

15
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n

erband

Vereniging
VerenigingIFES-Nederland,
IFES-Nederland,Veenendaal
Veenendaal

Bezoldiging
Bezoldigingdirectie
directie
Naam
Naam

W.H.C. Verboom

W.H.C.
W.H.C.Verboom
Verboom

Directeur

Directeur
Directeur

Onbepaald
40
50%
01/01-31/12

Onbepaald
Onbepaald
40
40
50%
50%
01/01-31/12
01/01-31/12

Jaarinkomen
Jaarinkomen
Bruto
Brutoloon/salaris
loon/salaris
Vakantiegeld
Vakantiegeld
vaste
vasteeindejaarsuitkering
eindejaarsuitkering
niet
nietopgenomen
opgenomenvakantiedagen
vakantiedagen
Totaal
Totaaljaarinkomen
jaarinkomen

39.564
3.170
0
0
42.734

39.564
39.564
3.170
3.170
00
00
42.734
42.734

Belaste
Belastevergoedingen/bijtellingen
vergoedingen/bijtellingen
Pensioenlasten
Pensioenlasten(wg
(wgdeel)
deel)
Pensioencompensatie
Pensioencompensatie
Overige
Overigebeloningen
beloningenop
optermijn
termijn
Uitkeringen
Uitkeringenbeeindiging
beeindigingdienstverband
dienstverband
Totaal
Totaalbezoldiging
bezoldiging2018
2018
Totaal
Totaalbezoldiging
bezoldiging2017
2017

0
2.704
0
0
0
45.438
43.905

00
2.704
2.704
00
00
00
45.438
45.438
43.905
43.905

Functie
Functie
Dienstverband
Dienstverband
Aard
Aard(looptijd)
(looptijd)
Uren
Uren
Parttime
Parttimepercentage
percentage
Periode
Periode

ule directielid (in loondienst)
Het
Hetjaarinkomen
jaarinkomen
blijft binnen
van
vande
het
deindividule
maximum
individuledirectielid
van
directielid
EUR 53.511
(in
(inloondienst)
loondienst)blijft
blijftbinnen
binnenhet
hetmaximum
maximumvan
vanEUR
EUR53.511
53.511
egeling beloning directeuren
(0,5
(0,5FTE/12
FTE/12
van mnd.)
goededoelenorganisaties.
mnd.)volgens
volgensde
deRegeling
Regelingbeloning
beloningdirecteuren
directeurenvan
vangoededoelenorganisaties.
goededoelenorganisaties.
vergoedingen/bijtellingen,
Ook
Ookhet
het
dejaarinkomen,
jaarinkomen,
pensioenlasten,
de
debelaste
de
belaste
pensioencompensatie
vergoedingen/bijtellingen,
vergoedingen/bijtellingen,
en de de
depensioenlasten,
pensioenlasten,de
depensioencompensatie
pensioencompensatieen
ende
de
amen, blijven binnenoverige
het
overige
in de
beloningen
beloningen
regeling opgenomen
op
optermijn
termijnsamen,
maximum
samen,blijven
blijven
van binnen
binnenhet
hetininde
deregeling
regelingopgenomen
opgenomenmaximum
maximumvan
van
per jaar.
EUR
EUR97.000
97.000(0,5
(0,5FTE/12
FTE/12mnd.)
mnd.)per
perjaar.
jaar.
id en de uitgangspunten
Voor
Voor
voor
een
eende
toelichting
toelichting
directiebeloning
op
ophet
hetbeleid
beleid
verwijzen
en
ende
de
we
uitgangspunten
uitgangspunten
naar het
voor
voorde
dedirectiebeloning
directiebeloningverwijzen
verwijzenwe
wenaar
naarhet
het
bestuursen directieverslag.
jaarverslag.
jaarverslag.
ngen, voorschotten of
Aan
Aan
garanties
het
hetdirectielid
directielid
verstrekt.
zijn
zijngeen
geenleningen,
leningen,voorschotten
voorschottenofofgaranties
garantiesverstrekt.
verstrekt.

diging

Het
Hetbestuur
bestuurontvangt
ontvangtgeen
geenbezoldiging
bezoldiging

16
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Afschrijvingen
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

werkelijk
2018
€

begroot
2018
€

werkelijk
2017
€

14.021
3.621
17.642

14.000
3.500
17.500

12.694
3.407
16.101

750
2.800
5.565
9.115

8.700
1.800
1.500
12.000

7.867
1.800
140
9.807

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

581
905
517
1.458
0
3.461

1.348
1.228
5.684
27.255
2.676
10.653
12.825
3.823
563
3.000
1.514

1.500
1.750
2.500
25.000
2.000
12.000
6.500
3.000
3.000
4.500
500

1.895
1.559
2.474
22.572
2.023
7.098
3.340
3.480
3.782
0
2.151

70.569

62.250

50.374

Huisvestingskosten
Huur en servicekosten
Energiekosten
Diversen

Autokosten
Brandstofkosten
Verzekering
Motorrijtuigenbelasting
Onderhoudskosten
Overige kosten

Kantoor- en algemene kosten
Portikosten
Telefoonkosten
Kantoorartikelen
Automatiseringskosten
Verzekeringen
Consumptiekosten
Accountantskosten
Salarisadministratie
Advieskosten
CBF keurmerk
Overige kosten
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Overige gegevens

19
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Overige gegevens
Resultaatbestemming
Het resultaat over 2018 ad € 56.459 is als volgt in de jaarrekening verwerkt:

Resultaatbestemming reserves
Toevoeging c.q. onttrekking aan:
Continuiteitsreserve

21.208

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

5.100
19.000
9.379
1.772

Totaal resultaat 2018

35.251
56.459
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Vereniging IFES-Nederland
Plesmanstraat 58C
3905 KZ VEENENDAAL

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Vereniging IFES-Nederland
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Vereniging IFES-Nederland te Veenendaal gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Vereniging IFES-Nederland per 31 december 2018 en van het resultaat over
2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.
De jaarrekening bestaat uit:
1.
2.
3.

de balans per 31 december 2018 (met een balanstotaal van € 275.612);
de staat van baten en lasten over 2018 (met een resultaat van € 56.459 positief); en
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Vereniging IFES-Nederland zoals vereist in de Verordening inzake de Onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat
uit:



het bestuursverslag;
de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van de in Nederland
geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties vereist is. 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.

Correspondentie
Postbus 327
3360 AH
Sliedrecht

0172 - 750 175
info@withaccountants.nl
www.withaccountants.nl
@withaccountants

IBAN NL71 INGB 0667 8301 62
KvK 28112484
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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, 12 maart 2019.
WITh accountants B.V.
Drs. J. Snoei RA

Bijlage.
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2018 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.

Vereniging IFES-Nederland, Veenendaal

Bijlagen
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Begroting voor 2019

begroot
2019
€

werkelijk
2018
€

begroot
2018
€

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

1.193.000
500

1.074.598
292

1.078.750
500

Som van de baten

1.193.500

1.074.890

1.079.250

Besteed aan doelstellingen

983.500

811.366

807.973

Wervingskosten

125.000

96.855

108.766

Kosten Beheer en administratie

111.000

107.287

115.511

1.219.500

1.015.508

1.032.250

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten

-26.000
-3.000

59.382
-2.923

47.000
-3.000

Resultaat voor bestemming

-29.000

56.459

44.000

35.000

-35.251

0

6.000

21.208

44.000

Baten

Lasten

Som der lasten

Toevoeging c.q. onttrekking aan:
Bestemmingsfondsen
Toevoeging/onttrekking continuiteitsreserve
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