JAAR
VERSLAG
2015

Beurtschipper 14, 3861 SC Nijkerk, The Netherlands
Postbus 138, 3860 AC Nijkerk, The Netherlands
0031 - 33 246 32 08
info@komoverenhelp.nl
www.komoverenhelp.nl
IBAN NL42 RABO 0161 004 555
Vormgeving en druk: Verloop drukkerij, Alblasserdam

https://www.facebook.com/st.komoverenhelp

https://twitter.com/Komoverenhelp

INHOUD

1

KIND EN GEZIN
1.1
1.2
1.3

2.

Visie, Missie en Kernwaarden....................................................................................................... 7
Doelstelling en doelgroepen......................................................................................................... 7
Subdoelstellingen........................................................................................................................ 8

PROGRAMMA’S		

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

3.

ORGANISATIE		

24

Partners in Oost-Europa en Eurazië.............................................................................................25
Samenwerking met organisaties in Nederland............................................................................ 26
Organisatie intern...................................................................................................................... 26
Bestuur.......................................................................................................................................27
Effectiviteit en efficiëntie van de bestedingen.............................................................................. 31
Belanghebbenden.......................................................................................................................32
Personeelsbeleid.........................................................................................................................33

4. DE ACHTERBAN		
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8

5.1
5.2
5.3

10

Samenvatting.............................................................................................................................. 11
Beleidsbeïnvloeding en maatschappijopbouw............................................................................. 11
Veilige leefomgeving..................................................................................................................14
Toegang tot onderwijs.................................................................................................................16
Werk en inkomen.......................................................................................................................19
Dagelijkse levensbehoeften........................................................................................................ 20

3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

5.

6

36

Bewustwording en fondsenwerving............................................................................................37
Fondsenwerving.........................................................................................................................37
Particuliere donateurs.................................................................................................................37
Jongeren.....................................................................................................................................37
Plaatselijke comités.....................................................................................................................38
Ondernemers..............................................................................................................................38
Kerken........................................................................................................................................38
Stichtingen en fondsen...............................................................................................................38
Scholen.......................................................................................................................................38
Website en social media..............................................................................................................38

DE TOEKOMST		

40

Projecten en partners..................................................................................................................41
Organisatie en Nederland............................................................................................................41
De achterban...............................................................................................................................41

BIJLAGE

4 JAARVERSLAG 2015

42

VOORWOORD

SPREUKEN 14: 34 GERECHTIGHEID VERHOOGT EEN VOLK
Eén van de kernwaarden van Kom over en help is recht. Zoals de Bijbel in het Oude Testament richtlijnen geeft
voor de ordening van het maatschappelijke leven waarin de armen rechten hebben, en zoals Christus opkwam
voor de armen en verdrukten, zo wil Kom over en help een stem geven aan hen die niet gehoord worden en geen
helper hebben.
Wat is de Bijbelse definitie van gerechtigheid? Het betekent zaken recht zetten. Zaken in de juiste verhouding.
Vanuit het principe dat God de wereld recht en goed geschapen heeft. Want dat was Zijn bedoeling. Een wereld
waarin alles zeer goed was. Waarin alles recht was. Van onrecht was direct na de schepping geen sprake. Wij
kunnen het ons bijna niet voorstellen in deze wereld. Geen uitbuiting, geen mensenhandel, geen oorlog, geen
vluchtelingen door oorlogsgeweld, geen corruptie. Alles was recht, alles was goed.
En nu, in deze zondige wereld, waarin de mens koos voor zichzelf. Tegen de Heere en tegen de naaste. Juist
daarom is een duidelijke oproep tegen onrecht nodig. Barmhartigheid en recht zijn belangrijke Bijbelse begrippen. Tekenen van Gods Koninkrijk in deze wereld. Daarom zet Kom over en help zich hiervoor in.
Lange tijd heeft deze boodschap, opkomen voor rechtvaardigheid en recht, aan de zijlijn gestaan in de christelijke wereld. Het werd gezien als te links, te activistisch, te horizontaal. Maar als er één ding is dat de Bijbel laat
zien, is dat het brengen van het evangelie niet kan zonder het doen van gerechtigheid. Dan is het een leeg evangelie. Gods koninkrijk is namelijk een koninkrijk van gerechtigheid en vrede. Het gaat er om dat er tekenen van
hoop, van redding in deze wereld zichtbaar zijn. God heeft geen wereld bedoeld vol onrecht, uitbuiting, machtsmisbruik en zonde.
De Heere Jezus laat dit tijdens zijn omwandeling op aarde heel duidelijk zien. Hij brengt gerechtigheid. De Heere Jezus komt op voor de armen, de gebrokenen, de gevangenen, blinden en verdrukten. Hij kwam op plaatsen
en op plekken in de maatschappij waar gebrokenheid was. Hij zocht mensen op die door de maatschappij met
de nek werden aangekeken. Hij genas hen, Hij vertelde hen het goede nieuws van bevrijding. Hij was diep bewogen met mensen.
Navolging van Jezus houdt in dat je betrokken raakt bij de gebrokenheid van deze wereld. De nood zien, het je
laten raken en bereid zijn iets te doen. Om recht te brengen in deze wereld. Niet vanuit activisme, maar omdat
dat Gods bedoeling is met deze wereld.

Gerben Heldoorn
voorzitter Kom over en help
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Dit meisje wordt met haar ouders al acht jaar
opgevangen in tijdelijke onderkomens. Ze zijn
gevlucht tijdens de oorlog in 2008 in Georgië. De
overheid is ze vergeten. ze worden ondersteund
met voedsel.

Hoofdstuk 1
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KIND EN GEZIN

1.1 VISIE, MISSIE EN
KERNWAARDEN
‘Geroepen om te dienen’ vat de missie en christelijke
roeping van de organisatie samen.

Visie

De Bijbel is het Woord van God en daarom voor
Kom over en help de inspiratiebron en norm voor
al haar handelen. Op grond hiervan weet ze zich
van harte gedreven inhoud te geven aan de bijbelse
opdracht het geestelijke en lichamelijke welzijn
van de armen, wezen en verdrukten te bevorderen.
Zo worden tekenen van hoop en van de komst van
het Koninkrijk van God zichtbaar in deze wereld.

Missie

Kom over en help wil haar kwetsbare naaste in
Oost-Europa en Eurazië dienen vanuit de christelijke roeping tot barmhartigheid en recht, in partnerschap met kerken en christelijke organisaties.

Kernwaarden

1.2 DOELSTELLING EN
DOELGROEPEN
Kom over en help wil zich in samenwerking met
haar partners inzetten voor kinderen en gezinnen
die dagelijks, door onrecht en armoede, belemmerd worden in de mogelijkheid om een menswaardig en waarde(n)vol bestaan op te bouwen.
Kom over en help heeft daarom als doel:
Kinderen en families die nu gemarginaliseerd
worden, kunnen (volledig) in de maatschappij
participeren, voelen zich geaccepteerd en hebben ook de rechten, attitude en vaardigheden
om dat te kunnen doen.

Dit proces van verandering omvat o.a. de beleving
van emancipatie, de omvang en kwaliteit van sociale interactie, het recht op en gebruik van een stem
in de politiek, een stabiel(e) baan/inkomen, het
leveren van een eigen bijdrage aan de samenleving
en aan mensen in minder bevoorrechte posities.
Kom over en help en haar partners hebben hart
voor kinderen en families met een kansarme achtergrond. Daarbij is er vooral oog voor drie specifieke doelgroepen:
1. Extreem arme en gemarginaliseerde kinderen
en jongeren
· die een handicap of een Roma-achtergrond
hebben;
· die niet (voldoende) door hun eigen families
verzorgd worden;
· die in tehuizen of op straat leven;
· die ontoereikende zorg, therapie en onderwijs ontvangen.
2. (Pleeg)ouders en families van deze extreem
arme en gemarginaliseerde kinderen en jongeren, die verantwoordelijk zijn voor de ouderlijke zorg en het levensonderhoud van hun
gezinnen.
3. Extreem arme (zwakke) families, volwassenen en ouderen, die gemarginaliseerd en
in een sociaal isolement geraakt zijn en amper
nog kunnen overleven, of die verslaafd zijn, wat
het herstel van hun zelfredzaamheid in de weg
staat.
Samen met partners richt Kom over en help zich op
het ondersteunen van arme families en kinderen,
op weg naar een kansrijk leven, waarin zij volwaardig participeren in de maatschappij. Een dergelijke
fundamentele verandering kan pas plaatsvinden,
als er een gunstig sociaaleconomisch en politiek
klimaat bestaat, waarin de integratie van (kans)
arme kinderen en families mogelijk gemaakt en
gestimuleerd wordt. Daarom richten alle projecten
en activiteiten zich op het versterken en betrekken
van drie groepen actoren, namelijk:
· de gemeenschap (scholen, kerken en andere
maatschappelijke organisaties)
· de private sector
· de (lokale) overheid
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1.3 SUBDOELSTELLINGEN
Kom over en help richt zich binnen de algemene
doelstelling (Kinderen worden in hun omgeving
ondersteund om een meer menswaardig en waarde(n)vol bestaan op te bouwen) op de volgende
programma’s:
1. Beleidsbeïnvloeding;
2. Maatschappij opbouw;
3. Veilige leefomgeving;
4. Toegang tot onderwijs;
5. Werk en inkomen;		
6. Dagelijkse levensbehoeften;
7. Bewustwording en draagvlakversterking.
Binnen deze programma’s worden interventiestrategieën gehanteerd: beleidsbeïnvloeding, maatschappijopbouw en directe armoedebestrijding.
Kom over en help wil daarnaast haar partners stimuleren, een waarde(n)volle visie te ontwikkelen
op gemarginaliseerde kinderen en gezinnen in
hun omgeving.

Strategie

Programma’s 2015

Beleidsbeïnvloeding

1. Beleidsbeïnvloeding

Zie artikel hiernaast.

· Lobby and advocacy
Maatschappijopbouw 2. Maatschappijopbouw 		
· Capaciteitsversterking maatschappelijke organisaties
· 	 Capaciteitsversterking partners
Directe armoede

3. Veilige leefomgeving 4. Toegang tot onderwijs

5. Werk en inkomen

bestrijding

· 	 Gezinsbegeleiding

· Zelfstandig inkomen · Rehabilitatie

· Toegang en participatie

6. Dagelijkse levensbehoeften

						verwerven
· 	 Pleegzorg

· Sociale vaardigheden			

· Medische hulp

· 	 Integratie					

· Materiële hulp

· Verbetering van zorg in tehuizen
7. Bewustwording				
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LIFESTORY | BELEIDSBEÏNVLOEDING

Dubbele warmte delen,
open oog en gulle hand

W

oensdag 14 oktober 2015 debatteert
het Europees Parlement opnieuw
over de aanhoudende crisissituatie
in Oekraïne. Nee, verder lezen graag, deze blog
gaat niet over het politieke en militaire conflict
waaronder het land en zijn burgers al zo lang
lijden. Dit stukje wil het belang van de winterhulpactie van de Stichting Kom Over en Help
voor noodlijdende Oekraïense burgers krachtig
onderstrepen.
Om goed op de hoogte te zijn van de actuele
situatie in Oekraïne onderhoud ik regelmatig
contact met kenners binnen en buiten de landsgrenzen. Zo hoor ik berichten die je figuurlijk
‘warm’ maken. Neem de baptistengemeente in
een dorpje onder de rook van de stad Charkov.
Deze gemeente vangt momenteel veel oorlogsvluchtelingen op zonder enige overheidssteun.
Wat een voorbeeld!
Tussen haakjes: Ondertussen hebben met name
protestanten het extra zwaar te verduren vanwege de Oekraïense conflictsituatie. Ze worden
immers afgeschilderd als pro-westers, met andere woorden onbetrouwbaar, ja buitenlandse
agenten.
Aan de genoemde baptistengemeente moet ik
sterk denken bij het thema van de winterhulpactie voor Oekraïne: warmte delen. Zij doet
dat letterlijk en figuurlijk. Wat een les! Voor ons
allemaal. Gods Woord houdt ons dit dubbele delen van warmte glashelder voor. Ik kan geen be-

ter argument voor de winterhulpactie bedenken!
Stel dat ik spreektijd krijg voor het komende
debat over Oekraïne? Dan heb ik de kern van
mijn speechje (een minuut doorgaans) al klaar:
Europa moet, zeker met het oog op de wintertijd, zich in het Oekraïense conflict vooral onderscheiden door dubbel warmte te delen. Dat
betekent concreet: open oog en gulle hand voor
hulpvaardige Oekraïense instanties, niet het
minst de kerken. Wellicht dat dan ook veel meer
burgers in Europa warmere gevoelens gaan
koesteren voor Brussel.
Bas Belder, lid buitenlandcommissie van het
Europees Parlement
Bas Belder is eveneens ambassadeur van de
winterhulpcampagne. Hij is lid van het Europees
Parlement voor de eurofractie ChristenUnie-SGP.
Belder houdt zich als lid van de commissie
buitenlandse zaken (sinds ‘99) specifiek bezig
met Oost-Europa. In dat kader heeft hij regelmatig met Kom over en help werkbezoeken gebracht
aan Bulgarije, zodat de eurofractie kennis kon
nemen van de ontwikkelingen in de zorg voor
verweesde en gehandicapte kinderen in kindertehuizen. Belder: ‘In het Europees Parlement
wordt de Oekraïense crisis op de voet gevolgd.
De nauwe betrokkenheid van Kom over en help
bij het welzijn van de Oekraïense bevolking is
een voorbeeld in en voor Europa’.
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Natia en haar broers en moeder ontvangen in de
winter hout en voedsel. Ze hebben, behalve een
heel kleine uitkering van de overheid, geen andere
inkomsten.

Hoofdstuk 2

PROGRAMMA’S
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PROGRAMMA’S

2.1 SAMENVATTING
Ook in 2015 heeft Kom over en help via partners
weer veel kinderen en gezinnen in Oost-Europa
en Eurazië ondersteund en zo bijgedragen aan een
verbetering van hun levensomstandigheden.

Beleidsbeïnvloeding en
maatschappijopbouw

Ondanks een beperkte capaciteit in Oost Europa
en in Nederland konden op lokaal niveau kleine
stappen vooruit gezet worden. In 2015 zijn er meer
aanvragen ontvangen voor maatschappijopbouw
en binnen de projecten is er meer aandacht voor
lobby en advocacy.

Veilige leefomgeving

Passende persoonlijke hulp aan kinderen en
gezinnen die het moeilijk hebben, heeft levens
veranderd. Meer dan twaalfhonderd kinderen
kregen extra zorg, waardoor hun veiligheid sterk
verbeterd is, en ruim tweehonderd gezinnen hebben extra steun ontvangen om kinderen een veilig
thuis te bieden.

Toegang tot onderwijs

Het onderwijsprogramma heeft de wereld van
vele kinderen (met een beperking) en hun ouders
vergroot en de betrokkenen perspectief gegeven.
Participatie en prestatie zijn toegenomen mede
door goede samenwerking tussen scholen, ouders
en lokale projectmedewerkers.

Werk en inkomen

Dit nieuwe programma is een uitbreiding van
reeds eerder gestarte projecten om werk en inkomen te genereren voor kansarmen. Steeds meer
mensen hebben hierdoor geen andere vorm van
hulp meer nodig.

Dagelijkse levensbehoeften

Een lichtpuntje voor velen: praktische hulp en een
luisterend oor voor de allerarmsten in de samenleving. De structurele hulp kreeg meer aandacht en
daarom zijn eind 2015 de humanitaire transporten
afgebouwd.

Bewustwording

In 2015 hadden we het plan om veel nieuw beleid
en activiteiten te ontwikkelen. Door langdurige
ziekte en wisseling van collega’s was dat helaas
niet mogelijk. We hebben ons daarom gericht op
het zoveel mogelijk laten doorgaan van de reguliere werkzaamheden. Ook hebben we de afdeling
gereorganiseerd, waarbij medewerkers zich zoveel
mogelijk kunnen specialiseren in taken.

2.2 BELEIDSBEINVLOEDING EN
MAATSCHAPPIJOPBOUW
2.2.1 Beleidsbeïnvloeding

Hulpverlening vraagt om een positieve maatschappelijke omgeving waar in de wetgeving en in de
toekenning van overheidsfinanciën oog is voor de
positie van maatschappelijk kwetsbare groepen.
Door middel van beleidsbeïnvloeding wil Kom over
en help samen met haar partners als pleitbezorger
opkomen voor de positie en rechten van het kwetsbare kind. Daarnaast stimuleert Kom over en help
dat deze op de agenda van de (lokale) overheid en
politieke partijen komen te staan. Gezien de omvang van Kom over en help en haar partners zijn
de activiteiten en de impact op het gebied van beleidsbeïnvloeding beperkt. De laatste jaren wordt
echter ook bij de partners steeds meer het belang
Lobby en advocacy
Indicator
Gedurende 2015

Indicator 2015 Realisatie 2015
5

6

>10%

15%

>20%

50%

worden vijf lobby en
advocacy trajecten
opgezet.
Eind 2015 geven in
10% van alle projecten
lokale overheden
financiële of materiële
steun.
Eind 2015 hebben
20% van alle partners
contact met de media
over hun werk.
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Beleidsbeïnvloeding / Maatschappijopbouw / Directe armoedebestrijding
LEGENDA
Beleidsbeïnvloeding
1.

Beleidsbeïnvloeding

1.1

Lobby & advocacy

Maatschappijopbouw
2.

Maatschappijopbouw

2.1

Versterken van maatschappelijke
organisaties

2.2 Partnerontwikkeling

Directe armoedebestrijding
3.

Veilige leefomgeving

3.1 Gezinsbegeleiding
3.2 Pleegzorg

01200 Capaciteitsversterking kerken en
burgerorganisaties
- zorg kwetsbare
kinderen
01201 Bewustwordingscampagne zorg voor
tehuiskinderen
51002 Lectuur
11002 Moeder en kind zorg
50496 Kindersponsor programma

61100 EU Lobby voor de
positie en rechten
van kwetsbare
kinderen

12100 Pleegzorg

10884 Lectuur kind en
gezin

11003 Jeugdcentrum
50800 Integratie mensen
met visuele
beperking
51100 Zomerkampen

32110 Thuiszorg kinderen
met een beperking
50550 Thuiszorg kinderen
met een beperking
80266 Roma gezinsproject

41002 Extra onderwijs
kinderen Good
Shepherd
41100 Dagcentra LOR
51100 Dagcentrum Rovno

50380
50520
53030
53090

32200 Hippo Therapie
Kharbert
50390 Kinderthuis Vidrare
50400 Vaccinatie
programma

3.3 Integratie
3.4 Verbetering van zorg in tehuizen

4.

Toegang tot onderwijs

4.1 Toegang en participatie

80322 Preventie lessen
Rovno
42010 Zomerkamp
53070 Zomerkamp
10886 Kindermagazine
Noah’s Arc
23300 Kassenproject

4.2 Sociale vaardigheden

5.

Werk en inkomen

5.1

Zelfstandig inkomen verwerven

6.

Dagelijkse levensbehoeften

6.1 Rehabilitatie

80320 Verslavingszorg
New Life
80324 Verslavingszorg
The Anchor
60496 Winterhulp

21360 Noodhulp
vluchtelingen
21370 Noodhulp
vluchtelingen

Trainingscentrum
Miloserdie – Lom
Zomerkampen
Jeugdteams

41004 Dagcentrum
Rakovitsa

50095 Pleegzorg
50096 Pleegzorg
32100 Dagcentrum
Strasseni
32140 Dagcentrum Orhei
41003 Dagcentrum
Tintereni
50093 Dagcentrum
Bulboaca
50097 Dagcentra Zuid
Moldavië
60483 Winterhulp

23100 Agrarisch project

32130 Medicijnen voor
kwetsbaren Sofia
32150 Medicijnen voor
kwetsbaren
Kazanlak
32160 Medicijnen voor
kwetsbaren
Pazardjik
21400 Elderly care
Bulboaca
61001 Varna

6.2 Medische hulp
6.3 Materiële hulp
a. winterhulp
b. noodhulp
c. soup kitchen
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Oekraïne

Moldavië

Bulgarije

PROGRAMMA’S

Kiev

Oekraïne

Moldovië
Chisinau

Sofia

Bulgarije
Georgië

Tbilisi

Oezbekistan

Tirana
Tashkent

Albanië

Armenië
Yerevan

80154 Capaciteitsversterking partners
50060 Kindertehuis Good
Shepherd

80460 Docenten training

80710 Dagcentrum Tbilisi
80720 Dagcentrum
Tserovani

11001

53110 Zomerkamp
vluchtelingen

Kind en gezin
centrum Peza
11600 Zorg voor kinderen
met een beperking

23500 Wijngaardproject

50700 Kwetsbare gezinnen

10880 Brochures

50130 Passend onderwijs
kinderen met een
beperking
80420 Dagcentrum Delvinë
80461 Onderwijs voor
kinderen met Roma
achtergrond

60302 Medicijnen voor
kwetsbaren

21300 Noodhulp Syrische
vluchtelingen

60490 Winterhulp

51110

21200 Gori

61002
61003
61006
61007
61008
61009

Agrarisch project

Albanië

60495 Noodhulp
vluchtelingen

Georgië

Armavir
Hrazdan
Ararat
Yerevan
Sisian
Artashat

Armenië

02000 Rehabilitatie centra

Oezbekistan
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van lobby and advocacy gezien en een toenemend
aantal partners probeert dit actief mee te nemen in
zijn beleid. Op lokaal niveau worden kleine stappen vooruit gemaakt.

2.2.2 Maatschappijopbouw

Het programma maatschappijopbouw is erop gericht de partners en hun omgeving te ontwikkelen
om de kwaliteit, efficiëntie en impact van de verschillende programma’s te optimaliseren. Binnen
het thema Kind en Gezin is de interventiestrategie
maatschappijopbouw en capaciteitsversterking
van burgerorganisaties en partners. Visie- en beleidsontwikkeling en linking and learning spelen
een grote rol. In 2015 zijn de activiteiten die vallen
onder maatschappijopbouw vooral gericht op capaciteitsversterking van de partners. Met name het
ontwikkelen van een nieuwe methode om impact
te meten en een training over fotografie en storytelling aan alle partners zijn hierbij de focus geweest.
Een tweetal projecten in Oekraïne is gesteund, die
zich richten op capaciteitsversterking van burgerorganisaties.

Wat ging er goed?

Wat kan er beter?

Partners krijgen meer

Visieontwikkeling op

aandacht voor beleids-

beleidsbeïnvloeding en

beïnvloeding en maat-

maatschappijopbouw.

schappijopbouw op lokaal
niveau.

Maatschappijopbouw
Albanië

Bestedingen per land
0

Armenië

0

Bulgarije

6.160

Georgië

755

Moldavië

0

Oekraïne

68.440

Oezbekistan

0

Algemeen

21.803

Totaal

97.158

Bestedingen 2015: € 97.158
(Begroting: € 37.500)
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De bestedingen in 2015 liggen hoger dan begroot
maar dit wordt mede veroorzaakt doordat er projectovereenkomsten van twee jaar zijn aangegaan.
Het totaalbedrag is inclusief de toezegging van
€ 32.000 in 2016.
Omdat er binnen Kom over en help en bij de partners steeds meer aandacht is voor beleidsbeïnvloeding en maatschappijopbouw, worden deze strategische doelen nu als aparte programma’s gezien.
Hierdoor zal er gerichter aandacht gevraagd
kunnen worden voor deze thema’s bij de partners
en kan beter inzichtelijk gemaakt worden hoe Kom
over en help en haar partners op dit gebied actief
zijn.

2.3 VEILIGE LEEFOMGEVING
Het programma Veilige leefomgeving is gericht op
(erg) kwetsbare en arme kinderen en jongeren
met een kansarme achtergrond, zoals kinderen
uit gebroken gezinnen, straatkinderen, kinderen
die uit tehuizen naar alternatieve vormen van zorg
overgeplaatst worden, gehandicapte kinderen en/
of kinderen uit Roma-gezinnen. Het programma
biedt ondersteuning aan pleeggezinnen en andere
vormen van alternatieve zorg. Er worden verschillende vormen van zorg geboden om kinderen en
jongeren in een veilige en zorgzame omgeving op
te laten groeien. Ook wordt psychosociale zorg
ondersteund door Kom over en help en haar partners. Met het oog op de veiligheid en verzorging
van kinderen op de lange termijn ondersteunt Kom
over en help haar partners in het bouwen van een
sterk netwerk van kerken en andere sociale instituten om een sociaal vangnet te creëren voor kwetsbare kinderen en families. Ook zijn er banden met
overheden in verschillende landen gecreëerd en/
of versterkt, omdat de overheid een belangrijke rol
speelt in het creëren van bescherming.

PROGRAMMA’S

Een huis in Bulgarije waar een Romafamilie
probeert te overleven.

Impact

Veilige leefomgeving
Indicator
Aantal kinderen

Indicator 2015

Realisatie 2015

1600

1272

150

221

dat (pleeg)zorg
heeft ontvangen
waardoor hun
veiligheid sterk
verbeterd is.
Aantal families
die zorg / onder-

Passende persoonlijke hulp aan kinderen en gezinnen die het moeilijk hebben, verandert levens. Als
de warmte en veiligheid van een hecht gezinsleven
geboden of gestimuleerd wordt, leren kwetsbare
kinderen kind te zijn en te ervaren wat het is een
thuis te hebben. Hun uitzichtloze leven dat gekenmerkt werd door afwijzing, wordt veranderd
door de praktische hulp en door de kracht van het
Evangelie. Hierdoor krijgen de kinderen en hun
ouders een veilige basis en een nieuw toekomstperspectief.

steuning hebben
ontvangen.

In totaal zijn in 2015 tweeëntwintig projecten gericht op het creëren van een veilige leefomgeving
gesteund in Albanië, Armenië, Bulgarije, Moldavië
en Oekraïne.
De indicator voor het aantal kinderen dat in 2015
(pleeg)zorg ontvangt, blijkt te hoog te zijn vastgesteld en zal voor 2016 naar beneden worden bijgesteld.

Wat ging er goed?

Wat kan er beter?

Nu kwetsbare gezinnen

Alleen in Moldavië is er

projecten ook onder dit

aandacht voor pleegzorg,

programma vallen is er

in andere landen lijken

meer focus op preventie

partners hier vooralsnog

(voorkomen dat kinderen

niet voor open te staan.

uit huis geplaatst moeten
worden).
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Bestedingen per land voor de subprogramma’s
Veilige Leefomgeving

Gezinsbegeleiding

Pleegzorg

Integratie

Verbetering zorg in tehuizen

Totaal

Albanië

42.126

0

0

0

42.126

Armenië

2.400

0

0

23.890

26.290

Bulgarije

64.000

0

33.065

13.127

110.192

0

0

0

0

0

Moldavië

0

44.505

0

0

44.505

Oekraïne

81.800

24.000

47.302

56.320

209.422

Georgië

Oezbekistan
Totaal

0

0

0

0

0

190.326

68.505

80.367

93.337

432.535

Bestedingen 2015: € 432.535
(Begroting: € 436.522)

2.4 TOEGANG TOT ONDERWIJS
Het programma Toegang tot onderwijs is een verzameling van projecten gericht op (inclusief) onderwijs van kinderen en jongeren, zowel binnen
scholen (formeel onderwijs) als bij buitenschoolse
activiteiten (informeel onderwijs). Het programma
heeft als doel dat alle kinderen toegang hebben
tot onderwijs en bevordert de emotionele, cognitieve en psycho-sociale ontwikkeling van het
kind. Binnen de formele tak van onderwijs beoogt
het programma dat kinderen het basisonderwijs
voltooien en daarna ook voortgezet onderwijs
gaan volgen. In de informele tak van onderwijs
is er een focus op het ontwikkelen en verbeteren
van de sociale vaardigheden, sociale interactie,
levenshouding, attitude en het gedrag van kinderen. Hierdoor stimuleert het programma de sociale
weerbaarheid van kinderen en ondersteunt het
hen de vaardigheden op te doen die hun na hun
opleiding baanzekerheid geven. Om de impact van
dit programma beter te kunnen meten is in 2015
met een aantal partners een pilot gestart met de
rubriekenmethode. De eerste resultaten worden in
2016 verwacht.

Toegang tot onderwijs
Indicator
Aantal kinderen
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Realisatie 2015

100

248

1600

1264

1000

2016

12000

5053

met een beperking dat steun
ontvangen heeft
Aantal kinderen
dat een dagcentrum heeft
bezocht en
onderwijsondersteuning heeft
ontvangen
Aantal kinderen
dat deelgenomen heeft aan
een zomerkamp
Aantal kinderen
dat bereikt
is met lessen
over sociale

In totaal zijn in 2015 tweeëntwintig projecten gericht op toegang tot onderwijs gesteund in
Albanië, Armenië, Bulgarije, Georgië, Moldavië en
Oekraïne.
Tijdens het vaststellen van de indicator voor het
aantal kinderen dat bereikt is met lessen over soci-

Indicator 2015

vaardigheden en
preventielessen
(gebaseerd op
christelijke normen en waarden)

LIFESTORY | MAATSCHAPPIJ
PROGRAMMA’S
OPBOUW

Goede foto’s en
levendige verhalen

H

et programma maatschappijopbouw
is erop gericht de partners en
hun omgeving te ontwikkelen om
de kwaliteit, efficiëntie en impact van de
verschillende programma’s te optimaliseren.
In 2015 zijn de activiteiten die vallen onder
maatschappijopbouw vooral gericht geweest op
capaciteitsversterking van de partners.
Een onderdeel hiervan was een training
Fotografie en storytelling voor de lokale
partners. Om fondsen te werven bij lokale
organisaties en overheid én bij donateurs in
Nederland is er goed materiaal nodig. Goede
foto’s en levendige verhalen versterken de
betrokkenheid van organisatie en achterban bij
de projecten.

Met goede camera’s vanuit Nederland werd in de
training aandacht gegeven aan het technische
aspect van een camera, zoals scherptediepte en
belichting. Daarnaast was er aandacht voor de
compositie van de foto en het verhaal dat een
partner kan vertellen met beeld.
Tegelijk met het fotograferen was er aandacht
voor storytelling; wat is er nodig voor een goed
verhaal. Van informatie over de context van
een lifestory, tot een journalistiek aantrekkelijk
verhaal.
Naast het verzamelen van materiaal is ook de
ethiek van storytelling meegenomen, met als
centrale vraag: ‘Hoe behoud je de waardigheid
van mensen, en laat je toch iets zien van
urgentie.’
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ale vaardigheden en preventielessen is het aantal
kinderen dat bereikt wordt door een christelijk
kinderblad meegenomen. Omdat de impact van
het blad, hoewel significant (45.000 kinderen
lezen het magazine), niet vergelijkbaar is met
de impact van de andere projecten, is deze in de
telling niet meegenomen en zal de indicator voor
2016 aangepast worden.

Impact

Door het onderwijsprogramma zijn kinderen (met
een beperking) begeleid en zijn participatie en
prestatie in het reguliere onderwijs toegenomen.
Het onderwijsprogramma onderstreept dat toegankelijk, goed en passend onderwijs een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van een kind.
Daarnaast is het volgen van onderwijs goed voor
de sociale ontwikkeling en vergroot dit het sociale
vangnet van een kind. Het versterken van de contacten met ouders, docenten en medewerkers van
onderwijsprojecten heeft het mogelijk gemaakt
om tijdig problemen te signaleren en daar waar
nodig hulp te bieden. Preventielessen en lessen
in sociale vaardigheden gebaseerd op christelijke
normen en waarden hebben levens van jongeren
veranderd. Het onderwijsprogramma heeft de wereld van veel kinderen (en hun ouders) vergroot en
perspectief gegeven.

Bestedingen per land voor de subprogramma’s
Toegang tot

Verbetering

onderwijs

Totaal

108.793

0

108.793

2.000

0

2.000

toegang en
participatie

Albanië
Armenië
Bulgarije

20.000

0

20.000

Georgië

63.556

5.000

68.556

Moldavië

158.430

0

158.430

Oekraïne

34.358

58.000

92.358

Oezbekistan
Totaal

0

0

0

387.137

63.000

450.137

Bestedingen 2015: € 450.137
(Begroting: € 457.275)
In het bedrag voor Oekraïne is inbegrepen een gift
van 5.000 Russische Bijbels van de Gereformeerde
Bijbelstichting.

2.5 WERK EN INKOMEN
Een relatief nieuw programma is het programma
Werk en inkomen. Dit programma richt zich op
het voorbereiden van kinderen en jongeren op
een baan, door hun de mogelijkheid te bieden de
levens- en beroepsvaardigheden op te doen, die
nodig zijn voor (zelfstandig) werk. Ook biedt het
programma bemiddeling tussen werkzoekenden
en werkgevers en biedt het ondersteuning bij het
opzetten en ontwikkelen van kleine bedrijven.

Wat ging er goed?

Wat kan er beter?

Inclusief onderwijs

Onderwijs is primair een

waarbij kinderen met een

overheidsverantwoor-

beperking zo veel moge-

delijkheid. De rol van de

lijk participeren in het

overheid als medefinan-

onderwijs heeft in ver-

cier aan projecten kan

schillende landen meer

versterkt worden. Ook

aandacht gekregen.

kan in veel landen de

Indicator

kwaliteit van onderwijs

Aantal landen

verbeterd worden.

waar inkomsten-

Als gevolg van positieve

Life skills

Werk en inkomen

resultaten op de dagcen-

genererende

tra en de goede contac-

projecten ge-

ten met de scholen raken

start zijn

Indicator 2015

Realisatie 2015

3

3

5

3

docenten en de lokale
overheid steeds meer

Aantal inkomsten

betrokken bij de onder-

genererende

wijsprojecten.

projecten
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In totaal zijn in 2015 drie projecten gericht op Werk
en inkomen gesteund in Bulgarije, Georgië, en Moldavië (vooronderzoek). In Armenië en Oekraïne
is er goede voortgang bij de al eerder opgestarte
projecten.

Impact

Van een achtergestelde positie naar zelfbewuste
mensen met mogelijkheden om zelfstandig inkomen te verwerven. De reeds in eerdere jaren gestarte projecten hebben een goede voortgang. Diverse families hebben nu een eigen inkomen. Ook
de bijdrage aan rehabilitatiecentra kon omlaag en
mensen kunnen werkervaring opdoen waardoor
re-integratie gemakkelijker wordt.
Wat ging er goed?

Wat kan er beter?

De bestaande projecten

Nog meer partners

konden gecontinueerd

moeten ervan overtuigd

worden en de eerder

worden dat de hulp meer

benodigde hulp kon ver-

structureel moet zijn en

minderd worden.

gericht op zelfstandigheid op termijn.

In meer landen konden
werk- en inkomengenere-

Het maken van lange-

rende projecten gestart

termijnbegrotingen en

worden.

inschatten van marktmogelijkheden kan beter.

In Varna, Bulagrije ontvangen 60 mensen in de
winter een goede maaltijd.

Bestedingen per land voor de subprogramma’s
Werk en inkomen

Zelfstandig inkomen verwerven

Albanië

0

Armenië

0

Bulgarije

8.000

Georgië

22.976

Moldavië

2.000

Oekraïne

0

Oezbekistan

0

Totaal

32.976

Bestedingen 2015: € 32.976
(Begroting: € 73.000)
In de begroting is rekening gehouden met nieuwe
projecten in Oekraïne. In verband met de onrustige situatie in Oekraïne is dit project echter niet
doorgegaan.

2.6 DAGELIJKSE
LEVENSBEHOEFTEN
Het programma Dagelijkse levensbehoeften focust
op de meest arme en kwetsbare families, volwassenen en ouderen. De projecten binnen dit programma zijn erop gericht een sociaal vangnet voor deze
mensen te creëren, hen te voorzien van tijdelijke
ondersteuning bij hun dagelijkse behoeften (zoals
voedsel, huishoudelijke benodigdheden, geld en
kleding) en/of verbindt hen met sociale netwerken en sociale voorzieningen van overheden. Het
programma Dagelijkse levensbehoeften biedt ook
rehabilitatie aan verslaafden en ondersteunt hen
bij hun herintegratie in de maatschappij.
In totaal zijn in 2015 tweeëntwintig projecten
gericht op Dagelijkse levensbehoeften gesteund in
Armenië, Bulgarije, Georgië, Moldavië, Oekraïne,
Oezbekistan en Servië.
In verband met de grote migrantenstroom uit onder andere Syrië door Servië heeft de voormalige
partner een verzoek ingediend voor noodhulp.
Hoewel de steun aan Servië al enkele jaren geleden
is afgebouwd is hier positief op gereageerd.
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De dokter wist niet
wat de oorzaak was

Z

ornitza is 35 jaar en moeder van drie
dochters. Haar man is loodgieter en is
door zijn werk vaak van huis. Sinds ze
getrouwd zijn leven ze in een klein dorpje,
ongeveer 40 kilometer van Varna, in een soort
schuur die ze zelf gebouwd hebben. Wanneer
het regent, stroomt het water het huisje binnen.
Ze hebben nu iets gemaakt waardoor het water
weg kan lopen. Het gezin is moslim.
Hun eerste kind heet Slavka. Ze is 15 jaar oud.
Slavka is gezond geboren maar toen ze acht
maanden was, had ze hoge koorts. De dokter
wist niet wat de oorzaak was. Haar beentjes
gingen heel vreemd staan en ze kreeg epilepsie.
De ouders hadden geen geld om met haar naar
een specialist te gaan. Ze hadden geen werk en
er waren geen sociale voorzieningen. Ook de
overheid deed dit niet.
Slavka kon niet meer lopen en groeide op in
bed zonder enige behandeling. Ze is nauwelijks
bereikbaar, schreeuwt, kronkelt en slaat
mensen.
Haar moeder Zornitza doet het huishouden.
Dat is haar verantwoordelijkheid volgens de
traditie van de behoudende moslims. Ze kan
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niet gaan werken omdat ze druk is met de
zorg voor Slavka. Zornitza kan niet lezen. Toen
ze op school zat, heeft haar moeder haar van
school afgehaald omdat ze meende dat een
moslimvrouw geen onderwijs nodig heeft.
Er kwam echter een ommekeer in het
leven van het gezin toen de mensen van de
baptistengemeente in Varna hen bezochten. Zij
regelden dat Slavka geopereerd werd door de
beste artsen in Bulgarije. Ze kreeg medicijnen en
werd deskundig behandeld. Nu is Slavka rustig,
ze slaapt ’s nachts en slaat niet meer om zich
heen. Ze voelt in het algemeen geen pijn meer.
Hierdoor kan moeder Zornitza weer normaal
slapen zonder gestoord te worden door de
schreeuwen van haar kind. Op dit moment gaat
Slavka naar een tandarts in Varna. Zij kan alleen
behandeld worden onder narcose.
Zornitza vertelt haar buren en familieleden dat
God haar heeft geholpen om de gezondheid van
haar dochter te verbeteren. Eenmaal per week
ontmoet ze vrouwen van de kerk en doen ze
samen bijbelstudie. Zornitza getuigt dat dat een
heerlijke tijd is en ze met ongeduld uitziet naar
de volgende bijbelstudie.

PROGRAMMA’S

Impact

Dagelijkse levensbehoeften
Indicator

Indicator 2015

Realisatie 2015

4000

6662

700

2036

Aantal mensen
dat ondersteund
is met materiële
hulp.
Aantal mensen
met een medische aandoening

De projecten die onder het programma Dagelijkse
levensbehoeften vallen zijn divers van aard, maar
doorbreken allen een vicieuze cirkel van eenzaamheid. De allerarmste gezinnen in de samenleving
die geen (sociaal) vangnet hebben, worden bereikt
met praktische hulp en een luisterend oor. De
projecten laten zien dat aandacht, respect en liefde
minstens zo belangrijk zijn als de maaltijden en
andere dagelijkse zorg. Het heeft velen moed gegeven om het leven weer op te pakken.

en/of handicap
die ondersteu-

Wat ging er goed?

Wat kan er beter?

ning hebben

Het programma is steeds

Meer aandacht voor

ontvangen.

meer gericht op het

structurele oplossingen

vinden van structurele

voor de kinderen die

oplossingen. Ook binnen

men tegenkomt binnen

den dat deel-

het onderdeel materiële

dit programma. (onder

neemt aan een

hulpverlening neemt per-

andere in de rehabcentra,

rehabilitatie-

soonlijke aandacht een

gaarkeukens)

programma.

steeds grotere plaats in.

Aantal verslaaf-

Aantal verslaaf-

99

100

50

75

den dat het
rehabilitatieprogramma met
succes afgesloten hebben.

Bestedingen per land voor de subprogramma’s
Dagelijkse levensbehoeften

Rehabilitatie

Medische hulp

Materiële hulp

Totaal

Albanië

0

0		0

Armenië

0

0

180.776

180.776

Bulgarije

0

15.138

12.000

27.138

Georgië

0

5.200

95.742

100.942

Moldavië

0

0

17.020

17.020

Oekraïne

55.315

0

214.812

270.127

Oezbekistan

74.020

0

0

74.020

Servië			

30.000

30.000

Hulpgoederen			

167.107

167.107

Totaal

717.457

867.130

129.335

20.338

Bestedingen 2015: € 925.803
(Begroting: € 748.662)
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In 2015 is extra geld besteed aan noodhulp in
Oekraïne (binnenlandse vluchtelingen) en Servië
(Syrische vluchtelingen).
Het verschil in het totaal aan bestedingen wordt
veroorzaakt door een aantal projectovereenkomsten die zijn aangegaan voor de duur van drie jaar.
Voor deze projecten is reeds geld gereserveerd dat
ten laste komt van 2015, maar het is nog niet besteed in de landen.

Transporten

Humanitaire transporten naar de projectlanden
zijn jarenlang een onderdeel geweest van het programma Dagelijkse levensbehoeften. Ook in 2015
zijn er twaalf transporten verzorgd naar OostEuropa.
De gezamenlijke doelstelling van Kom over en help
en haar partners is echter zodanig gewijzigd dat
er steeds meer (ontwikkelings)projecten gesteund
worden. Humanitaire transporten voor de
allerarmsten is een vorm van noodhulp die tijdelijk
verlichting in de situatie geeft, maar geen structurele oplossing biedt. Per 1 januari 2016 wordt deze
vorm van hulpverlening stopgezet. De ontvangen
goederen zullen worden verkocht en de opbrengst
zal worden ingezet voor projectfinanciering.
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Victoria heeft een lichamelijke handicap. Ze
wordt daardoor niet geaccepteerd in het
reguliere onderwijs. In het dagcentrum ‘Een
nieuwe hoop’ kan ze gelukkig wel terecht.

LIFESTORY | TOEGANG TOT ONDERWIJS

Ik ben Meroslava en
ik heb een droom

H

allo, ik ben Meroslava en ik wil je wat
vertellen. Ik heb een droom dat ik ooit
afgestudeerd ben, een baan heb en in
een mooi huis woon. Mijn moeder en mijn zus
wonen bij mij, en we hebben elke dag te eten.
Het is nu allemaal anders. Ik woon niet in een
mooi huis, maar in een kleine kamer met mijn
zus en mijn moeder. Onder een afdak staat ons
hout voor de winter, en een kraantje. De kleren
die we dragen hebben we gekregen, maar mijn
schoenen passen niet meer.
Mijn moeder werkt op de vuilnisbelt, ze probeert
blikjes en flessen te verzamelen zodat ze die
kan verkopen. Met het geld koopt ze dan wat
eten voor ons, meestal brood. Soms eet ze zelf
niets. Er zijn veel mensen in de buurt die geen
werk hebben, dat komt omdat we Roma zijn.
Roma zijn slechte mensen vinden ze in Bulgarije.

Mijn moeder kan zelf niet lezen en schrijven, en
vindt het heel belangrijk dat wij het wel leren.
Dat zegt ze vaak tegen ons. Maar op school is
het niet altijd makkelijk. Ik ben Roma, dus moet
ik achterin de klas zitten. De meester of juf wil
mij en andere Roma-kinderen vaak niet helpen.
Ik ga na school nog naar een dagcentrum. Daar
helpt een juf mij met mijn huiswerk, met lezen
en rekenen. Ook leren we over verhalen uit de
Bijbel.
Ik zal je eerlijk zeggen, ik vind het soms best
moeilijk thuis. Mijn moeder heeft al zo lang
niet meer gelachen, ze is zo vaak heel moe. Zij
heeft ook een droom. Ze wil graag leren lezen en
schrijven. Maar dat is voor later. Eerst moeten
we nog de winter overleven.
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Een medewerkster van een gaarkeuken in Bulgarije
heeft er zin in! er wordt vijf dagen in de week voor
zo’n 60 mensen gekookt.

Hoofdstuk 3

ORGANISATIE
24 JAARVERSLAG 2015

ORGANISATIE

3.1 PARTNERS IN OOST-EUROPA
EN EURAZIË

learning te ondersteunen om partnerorganisaties
verder te versterken.
Kom over en help wil graag haar ondersteuning
aan beleidsbeïnvloeding, maatschappijopbouw en
armoedebestrijding in projectlanden versterken en
verdiepen. Waar mogelijk worden nieuwe partnerschappen met sterke partijen aangegaan. Zo zijn in
2015 oriëntaties gestart op nieuwe partnerschappen in Albanië en Armenië. Ook worden soms
partnerschappen beëindigd. In 2015 is een einde
gekomen aan de samenwerking met ‘Ray of Hope’
uit Oekraïne door het vertrek uit de regio van de
coördinator van het project en het gemis aan een
geschikte opvolger.

Kom over en help werkt samen met lokale
bijbelgetrouwe kerken en christelijke organisaties
in Oost-Europa en Eurazië die hulp verlenen aan
kwetsbare groepen (met name kinderen en families) in kerk en samenleving. Samenwerking geschiedt op basis van een gedeelde christelijke visie,
gaat uit van gelijkwaardigheid en wederkerigheid
en heeft als doel inhoud te geven aan de structurele verandering die Kom over en help beoogt.
Kom over en help werkt samen met partners die
de christelijke missie om de naaste te dienen van
harte delen en uitdragen. Christelijke ngo’s werken
vaak samen met lokale kerken of worden gestimuleerd dat (meer) te doen. Ook vindt er voortdurend
onderlinge afstemming plaats over het te voeren
beleid van zowel partners als Kom over en help.
Kom over en help en haar partners hechten waarde
aan betrouwbaarheid en (financiële) transparantie.
Ook expertise is belangrijk voor beide partijen.
Kom over en help leert veel van haar partners en
is bereid om capaciteitsversterking en linking and

Land

Partner

		
Albanië
Armenië

Bulgarije

3.1.1 Werkbezoeken

Tijdens werkbezoeken werd er door de medewerkers en vanuit het bestuur contact onderhouden
met de partners in Oost-Europa en Eurazië. In 2015
hebben tien werkbezoeken plaatsgevonden: Albanië (tweemaal), Bulgarije, Oekraïne (tweemaal),
Moldavië (tweemaal), Armenië, Georgië en voor de
eerste maal is de reis naar Oezbekistan ondernomen.

Beleids-

Maatschappij

Veilige

Toegang tot
Onderwijs

Werk en

beïnvloeding

opbouw

leefomgeving

Lidia Foundation, Sarandë

x

x

x

Swiss Foundation for Innovation

x

x

x			

Dagelijkse

inkomen levensbehoeften

x		

x

Evangelical Christian Baptist
Churches Armenia			

x

Little Bridge

x		

x			

Baptist Union of Bulgaria			

x			

x

Bulgarian Child Inc.

x		

x

x		

New Hope for the Balkans		

x

x

x		

x

x

x		

Georgië

Evangelical Baptist Church Georgia				

x

x

x

Moldavië

Bethania Foundation, Tintereni		

x

x

x		

x

Charity Mission Moldova		

x		

x		

Youth for Christ Moldova

x		

Oekraïne

x

x		

Good Shepherd, Makeevka			

x

x		

x

House of Gospel, Rovno			

x			

x

Living Word, Rovno				

x		

New Life, Rovno				

x		

x

The Anchor		

x				

x

Father’s House

x

x

x			

x

Light of Resurrection 		

x

x

x

x

x
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In januari werd een reis gemaakt met medewerkers van Draagt Elkanders Lasten naar Armenië en
Georgië voor de winteractie in het Reformatorisch
Dagblad in november en december 2015.
In mei heeft een groep jongeren van het Ichthus
College in Veenendaal de projecten in Georgië bezocht en persoonlijk hun actiegeld overhandigd.
In de zomervakantie is een Xperience-jongerenreis
georganiseerd naar Armenië. Als capaciteitsversterking van partnerorganisaties heeft Thom Deelstra fotografie- en storytellingtrainingen verzorgd
in Bulgarije, Georgië, Moldavië en Oekraïne.

3.2 SAMENWERKING MET
ORGANISATIES IN NEDERLAND
Kom over en help zoekt afstemming en samenwerking met Nederlandse organisaties die hetzelfde
doel dienen en in eenzelfde land werkzaam zijn.
Afstemming leidt tot transparantie en voorkomt
doublures. Samenwerking leidt tot versterking van
programma’s en projecten. Er is samenwerking
met kerkelijke deputaatschappen, de Gereformeerde Bijbelstichting, Hulp Oost-Europa, Dorcas, Zending over Grenzen, Linda Fonds, Balkan zending
en EO- metterdaad.
Kom over en help is mede initiatiefnemer van het
Christelijk Platform voor Oost-Europa (CPOE).
Dit platform beoogt samenwerking van organisaties, comités en werkgroepen die in Oost-Europa
werkzaam zijn op het gebied van diaconaat en
hulpverlening. In 2015 heeft Kom over en help
overeenkomsten gesloten met twee lokale werkgroepen in Nederland. De werkgroep Kom en Zie
in Woudenberg ondersteunt via Kom over en help
de dagopvang van kinderen met een beperking
in Orhei, Moldavië. De werkgroep Vrienden van
Zhitomir in Sliedrecht ondersteunt het rehabilitatiecentrum Het Anker in Zhitomir, Oekraïne.
Kom over en help, Dorcas, EO-Metterdaad en andere CPOE-leden werkten in 2015 samen om de vele
oorlogsvluchtelingen vanuit Oost-Oekraïne op te
vangen in West-Oekraïne. Er was afstemming met
Red een Kind en de Gereformeerde Zendingsbond
over de hulp aan Syrische vluchtelingen op weg
naar Europa.
De samenwerking binnen Prisma richt zich op bezinning op zending, diaconaat en ontwikkelingssa-

26 JAARVERSLAG 2015

menwerking, (politieke) lobby en fondsenwerving.
In 2015 is de samenwerking tussen Kom over en
help en Dorcas voorbereid om een inkomstengenererend project in Noord-Albanië te ondersteunen.

3.3 ORGANISATIE INTERN
Om de gestelde doelstellingen te behalen is er een
organisatie in Nederland nodig die de verschillende taken van de organisatie zo efficiënt en effectief
mogelijk afhandelt. In deze paragraaf een verslag
van het handelen van de organisatie en het toezicht daarop.

3.3.1 Bestuur

De verantwoordelijkheden en taken van het bestuur van Kom over en help zijn vastgelegd in een
Bestuursstatuut.
Op 31 december 2015 was de samenstelling van het
bestuur als volgt:
· Dhr. G.J. Heldoorn MA, voorzitter
Principal consultant en manager bij CPS onderwijsontwikkeling en advies (tot 1 maart 2016),
daarna manager onderwijsadvies bij Driestar
educatief te Gouda, penningmeester Oranjecomité Woudenberg, coördinator vluchtelingenwerk vanuit de Gereformeerde Gemeente te
Amersfoort.
· Drs. A.P. de Jong, penningmeester
Principal Credit Riskmanagement ING Domestic Bank Nederland, voorzitter Raad van Toezicht RMU, lid Investment Comité Incluvest BV
(onderdeel Woord en Daad).
· Dr. M.A. van den Berg, (waarnemend)
secretaris
Predikant in de Hervormde Morgenstergemeente te Zoetermeer, voorzitter Stichting
Cursus Theologische Vorming Putten, voorzitter Van Rijswijk Fonds.
· Dr. R. van Ginkel, lid
Arts-infectieziektebestrijding GGD Rotterdam-Rijnmond, wetlandwacht voor Vogelbescherming Nederland.
· Ds. A. van Heteren, lid
Predikant binnen de Christelijke Gereformeerde Kerk, plaatsvervangend voorzitter SGP, secretaris Stichting Bewaar het Pand, secretaris
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·

·

Gereformeerde Bijbelstichting, bestuurslid
Stichting Reformatorische Publicatie.
Mr.drs. M.P. de Jong-de Kruijf, lid
Docent en promovenda Universiteit Leiden,
voorzitter Klachtencommissie Veilig Thuis
Haaglanden, voorzitter Klachtencommissie
STOJAH (stichting tijdelijke ondersteuning
jeugdhulp en AMHK Haaglanden), vaste redactiemedewerker bij het tijdschrift voor Familieen Jeugdrecht, vaste commentator voor het
SDU@commentaar Jeugdrecht.
Drs. J.M. Stam CPC, lid
Hoofd Financiële Zaken/Controller bij De
Meerwaarde te Barneveld, controller bij Stichting Hervormde Scholen De Drieslag te Barneveld, diaken Hervormde Gemeente Veenendaal,
penningmeester Centrale Zendingscommissie
Hervormde Gemeente Veenendaal.

3.3.1.1 Commissies

De directeur wordt bijgestaan door een aantal
commissies, waarin naast de directeur leden van
het bestuur zitting hebben. Begin 2016 zullen de
nieuw benoemde bestuursleden in de diverse commissies benoemd worden.

Beleidscommissie: dhr. G.J. Heldoorn MA,
ir. R.H. Warnaar (tot september 2015).
· Financiële commissie: drs. A.P. de Jong,
dhr. E. Heger (administrateur).
· Personeelscommissie: dhr. G.J. Heldoorn MA,
dr. M.A. van den Berg, ds. A. van Heteren.
· Commissie ‘samenwerking met andere
organisaties’: dr. M.A. van den Berg,
ir. R.H. Warnaar (tot september 2015).
De beleidscommissie, financiële commissie en
de commissie ‘samenwerking met andere organisaties’ hebben een adviserende rol richting de
directeur. De personeelscommissie heeft beslissingsbevoegdheid bij benoeming, schorsing en
ontslag van medewerkers. De directeur is adviseur
van deze commissie.
·

3.3.1.2 Vergoedingen

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor
het werk voor de stichting. Gemaakte (reis)kosten
worden op declaratiebasis vergoed. De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,28 per kilometer. In
2015 werd aan bestuursleden in totaal € 362 voor
gemaakte kosten vergoed.

In een revalidatiecentrum in Rivne, Oekraïne
herstellen mannen van de destructieve gevolgen
van hun verslaving.
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3.3.1.3 Onafhankelijkheid van
bestuurders

In de statuten van de stichting zijn clausules opgenomen die functievermenging en afhankelijkheidsconflicten voorkomen, conform de CBF-richtlijnen.

3.3.1.4 Zittingsduur en
bestuurdersprofiel

De leden van het bestuur worden voor een periode
van vier jaar benoemd en kunnen maximaal tweemaal worden herbenoemd. Nieuwe bestuursleden
worden benoemd op basis van het bestuurdersprofiel. Herverkiezing van bestuursleden geschiedt
op basis van een evaluatie van het functioneren
conform het bestuurdersprofiel.

3.3.1.5 Bestuursverkiezing in
december 2015

Besloten is actief op zoek te gaan naar drie nieuwe
bestuursleden vanwege vacatures die om verschillende redenen zijn ontstaan. Dhr. A. van Stuijvenberg overleed in 2014, mevr. C.H. de Jong is intern
benoemd als hoofd van de afdeling Communicatie
en fondsenwerving, R.H. Warnaar was aftredend
en niet herkiesbaar.
Naast bestuurlijke ervaring is er gezocht naar specifieke expertise op de gebieden juridisch, financieel en ontwikkelingssamenwerking. Om continuïteit in het bestuur te bevorderen is besloten om
ds. A. van Heteren herkiesbaar te stellen voor een
extra halve termijn: in plaats van in 2016 zal in hij
2018 niet meer herkiesbaar zijn.
De werkwijze inzake herverkiezing van bestuursleden is als volgt: Aan de hand van een bestuurdersprofiel wordt de betrokkene beoordeeld door het
bestuur en de directeur op de verschillende functie-eisen. De samenvatting van deze beoordeling
wordt besproken met de betrokkene, de voorzitter
en de secretaris. Het verslag wordt besproken in
het bestuur, waarna een schriftelijke stemming
plaatsvindt.
Dhr. A.P. de Jong is in december unaniem herkozen, tegelijkertijd ook als penningmeester. Op 16
juni is mevr. M.P. de Jong-de Kruijf benoemd als
algemeen bestuurslid. Op 30 september zijn dhr.
R. van Ginkel en dhr. J.M. Stam benoemd als algemeen bestuurslid.
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3.3.1.6 Rol van het bestuur

Volgens het bestuursstatuut is het bestuur een
beleidsbepalend en toezichthoudend orgaan dat:
• het beleid vaststelt en de uitvoering daarvan
toetst;
• het management van de stichting mandateert
aan de titulaire directie, zoals vastgelegd in het
directiestatuut.
Het bestuur houdt toezicht op de voortgang van
Projecten en Communicatie en fondsenwerving
door middel van een monitoring- en evaluatieplan,
dat is gepresenteerd in maart en september. Maandelijks wordt er een financieel overzicht gegeven
van trendmatige ontwikkelingen van de inkomsten. Per kwartaal geeft de directeur een overzicht
van de actuele inkomsten en bestedingen. In
september wordt de financiële halfjaarrapportage
gegeven met een analyse op hoofdlijnen. De directeur zorgt voor informatie over personeelszaken,
werkbezoeken, netwerkvergaderingen en relevante ontwikkelingen. Het bestuur ontvangt één keer
per jaar een rapportage betreffende de interne controle van de administratieve organisatieprocessen
en klachtenanalyse. Om de betrokkenheid van de
bestuurders bij de landen, partners en projecten te
borgen, gaan bestuursleden één keer per jaar met
stafleden mee op werkbezoek.
Dit jaar zou de uitgebreide bestuursevaluatie, die
elke vier jaar wordt gehouden, plaatsvinden, maar
deze is verschoven naar volgend jaar of nog een
jaar later, in verband met de wisselingen. Wel vond
kort een open gesprek plaats over de bestuurdersrol: besturen op hoofdlijnen en de scheiding tussen bestuurlijk toezicht houden en de uitvoering
door directie en staf.
Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering van
het vastgestelde beleid en de inkomsten en bestedingen. In 2015 zijn vier bestuursvergaderingen
gehouden, namelijk op 26 maart, 16 juni, 30 september en 3 december.

3.3.1.7 Relatie bestuur en directeur

Het bestuur heeft de directeur volgens het directiestatuut gemandateerd tot het managen van de
stichting. Hij is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het door het bestuur
vastgestelde beleid. Hij is verantwoordelijk voor
het opstellen van conceptbegroting, -jaarverslag
en –jaarrekening. De directeur is te allen tijde ver-

LIFESTORY | WERK
PROGRAMMA’S
EN INKOMEN

Ik gun het deze jongens zo
dat ze weer hoop krijgen

J

udy Ridgeway, oprichtster van het centrum:
“Wat moet je met jonge mannen die geen
huis hebben, geen werk, geen opleiding
en niemand die om hen geeft? Jongeren die
verslaafd zijn of op het criminele pad zijn
geraakt? Jongens die geen vertrouwen meer
hebben en alleen maar bezig zijn met overleven?
Moet je zulke jongens opgeven?
Mijn hele hart roept ‘nee’. Maar hoe kun je deze
‘boefjes’ helpen? In Bulgarije worden (wees)
kinderen op hun 18e het kindertehuis uitgezet.
Ze moeten het dan zelf maar zien te rooien.
Ook in veel opvangcentra kunnen jongeren
maar een beperkte tijd blijven. Wat is dan hun
perspectief?
Voor deze jongens hebben we drie jaar geleden
het Learning Center in Borovtsi opgezet. In dit
centrum krijgen ze een veilige plek en goed
eten. Ze leren er sociale vaardigheden en krijgen
een intensieve vaktraining, inclusief stageplaats.

Alles wordt uit de kast gehaald om deze jongens
klaar te stomen voor een eigen plek in de
maatschappij. En dat gaat niet zonder slag of
stoot. De jongens zijn de ‘vrijheid’ van de straat
gewend. En dan is het wennen om in een vaste
structuur te komen. Daarom nemen we alleen
jongens aan die dit ook echt zelf willen. In het
aannamegesprek vragen we stevig door op hun
motivatie. De eerste 30 dagen geldt als proeftijd.
Ik gun het deze jongens zo dat ze weer hoop
krijgen. Het is een zegen om ze te zien groeien,
ook in geloof. We vertellen ze namelijk over God,
houden bijbelstudie met ze en getuigen van de
hoop die in ons is.”
Inmiddels hebben meer dan zestig jongens het
programma succesvol doorlopen. Ze hebben
bijna allemaal een goede plek gevonden,
maar komen nog regelmatig langs. Ze zien het
centrum een beetje als hun thuis en ons als hun
familie.
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antwoording verschuldigd aan het bestuur. Het
bestuur blijft echter wettelijk verantwoordelijk en
aansprakelijk. Tijdens de bestuursvergaderingen
is er intensief overleg met de directeur over beleidsontwikkeling en de uitvoering van beleid. De
directeur maakt gebruik van de adviescommissies
waarin bestuursleden participeren. Jaarlijks voert
een delegatie van het bestuur een functioneringsgesprek met de directeur. Daarbij wordt roulerend
aan twee medewerkers gevraagd naar het functioneren van de directeur. Er is een hecht onderling
vertrouwen als basis voor het gezamenlijk inhoud
geven aan beleid en innovatie.

3.3.1.8. Evaluatie bestuur op
uitvoering jaarplan

Tijdens de vergadering van 26 maart zijn het jaarverslag en de jaarrekening over het jaar 2014 goedgekeurd en vastgesteld. De begroting bleef ongewijzigd, ondanks een hoger resultaat dan verwacht
in 2014. Eveneens zijn het meerjarenbeleidsplan
2015-2019 en het jaarplan 2015 vastgesteld.
· Het bestuur constateert een adequate informatievoorziening aan onze donateurs ter bewustwording en fondsenwerving. Er is aandacht
voor het betrekken van kinderen en jongeren
om de vergrijzing van de donerende achterban
op te vangen.
· Het bestuur hecht aan strategisch risicobeleid.
· Impactmeting van de verandering in de levens
van de kinderen en de mensen die hulp ontvangen, is in gang gezet. De betrokkenheid van
de hulpontvangers in hun eigen ontwikkeling
is een thema dat aandacht vraagt de komende
jaren. De pilot voor het ontwikkelen van een
model voor impactrapportage is hoopgevend.
· De gestelde meerjarige projectdoelen als:
dagopvang voor kinderen, versterken van
pleegouders, lifeskills training van jongeren,
sociale inclusie en capaciteitsversterking van
partnerorganisaties zijn in gang gezet en deels
behaald.
· Het bestuur onderkent het lastige van het opzetten van werk- en inkomengenererende projecten.
· Lobbyactiviteiten die van invloed zijn op beleidsontwikkeling van de (lokale) overheden
zijn er nog minimaal. Inzet op deze thema’s is
een blijvende uitdaging.
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·

·

·

·

·

·

Het belang van de samenwerking met andere
organisaties zoals die vorm krijgt in Prisma en
Christelijk Platform Oost Europa (CPOE) wordt
onderstreept.
De interne controle op kritische processen in
de organisatie en de klachtenafhandeling zijn
goede kwaliteitsindicatoren.
Er is vertrouwen dat door de inzet van de (extra
benoemde) medewerkers de kwalitatieve en
financiële groeiambitie in de komende vier jaar
haalbaar zal zijn. De kosten gaan nog voor de
baten. De extra fte’s geven ook ruimte om de
toegenomen werkdruk in balans te krijgen.
Het bestuur ziet de uitrol van het donateursplan en de plannen voor bedrijven, scholen en
nalatenschappen met veel verwachting tegemoet.
De verhuizing naar het kantoorpand aan Beurtschipper 14 is een goede keuze geweest. Het
representatieve kantoor is passend in de groeifase van de organisatie. De huurprijs is veel
gunstiger, mede door het afstoten van opslagcapaciteit in verband met gewijzigd transportbeleid.
Er is warme betrokkenheid bij het functioneren
van de medewerkers, de vrijwilligers en er is
oog voor hun welzijn. Het bestuur waardeert en
stimuleert de inzet van de directeur en medewerkers.

Kinderen van een dagcentrum in Albanië.
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3.3.2 Effectiviteit en efficiëntie van
de bestedingen

Verschillende instrumenten worden ingezet om de
gestelde doelen effectief en efficiënt te realiseren.
Deze instrumenten bieden de mogelijkheid om
tijdig in te grijpen en te anticiperen op ontwikkelingen in het werkgebied en in Nederland.

3.3.2.1 Beleidsplannen

In het meerjarenbeleidsplan 2015-2019 is het
beleid voor de langere termijn uitgewerkt. Het
jaarplan en de begroting voor 2015 concretiseerde
de stappen om de lange termijndoelen te behalen.
In het jaarverslag en de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de
beleidsvoornemens en de behaalde resultaten.

3.3.2.2 Projectrapportage

Aan de hand van Micah-rapportageformulieren
leggen de partners aan Kom over en help verantwoording af over de besteding van de ontvangen
hulp. Periodieke controle ter plaatse geeft zicht
op de uitvoering en de voortgang van de hulpverlening. Impactmeting waarbij overleg met de
hulpontvangers plaatsvindt, geeft inzicht in de
effectiviteit van de hulpverlening. Er is jaarlijks
financiële controle bij partnerorganisaties door
onafhankelijke of externe audits. Op deze manier
is het mogelijk om verantwoording af te leggen
naar donateurs en fondsen.
Bij nieuwe projectaanvragen door partners wordt
getoetst of deze binnen de kaders van het beleid,
de kwaliteitscriteria en de begroting passen. Het
aangaan van samenwerking met nieuwe partners
en/of het beëindigen van partnerrelaties vindt
plaats op basis van partnercriteria en kan alleen na
bestuursbesluit.
Kom over en help blijft, samen met haar partners
in Oost-Europa en Eurazië, werken aan het proces
van kwaliteitsontwikkeling. Het gaat daarbij vooral om de effectiviteit en de impact van de hulpverlening.

3.3.2.3 Intern beheerssysteem

De interne controlefunctionaris controleert op de
risicovolle processen binnen de (financieel) administratieve organisatie. De processen zijn vastge-

legd in het Handboek Administratieve Organisatie
en Interne Controle. In het tweede en vierde kwartaal van 2015 zijn de afdelingen gecontroleerd op
de vastgestelde processen. Na afloop van het boekjaar rapporteert de directeur aan het bestuur met
een eindrapportage.
De procedure voor de (buitenland)betalingen wordt
gevolgd. Betalingen kunnen alleen plaatsvinden
met een tweede digitale handtekening van de directeur. De kas wordt per kwartaal gecontroleerd.
Projectaanvragen die niet binnen de jaarlijkse begroting vallen, worden gekeurd door het bestuur.
Er is een registratie van projectfinanciering in
verband met extra te besteden middelen vanwege
legaten en bijdragen van EO-Metterdaad. Per kwartaal wordt er per project een kort financieel overzicht gepresenteerd.

3.3.2.4 Risicomanagement

Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering van
het beleid. Interne controle en de (half)jaarlijkse
accountantscontrole borgen de betrouwbaarheid
van de uitvoering van de procedures en de ontvangsten en bestedingen.
Bij de beleidsuitvoering spelen risico’s op het gebied van onder andere financiën, strategie, imago,
bestedingen, fondsenwerving en toezicht. Een
tijdige signalering is van groot belang. De directeur heeft tweewekelijks formeel overleg met de
afdelingshoofden. Maandelijks wordt het financiële overzicht van inkomsten en uitgaven besproken.
Per kwartaal worden de projectrapportages besproken aan de hand van een monitoringsplan en de
parallel lopende financiële rapportages. Analyse
van de gegevens kan aanleiding zijn tot beleidsaanpassing. In 2015 was aanpassing niet aan de
orde. Alle organisatieprocessen zijn beschreven in
het document ‘Administratieve Organisatie’ en er
is twee keer per jaar interne controle op met name
de financiële processen.
Er is een uitgebreide risicoanalyse opgemaakt op
onder andere de onderwerpen: baten, personeel,
fraude en corruptie, imago.

3.3.2.5 Bestedingen

Vertrouwen is goed, controle is nodig. Er is veel
controle op de bestedingen van de projectgelden
die de lokale partnerorganisaties ontvangen. Hier-
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De winter is zwaar voor gezinnen in de regio rond
Odessa. Er is bijna geen werk. De kerk ondersteunt
hen met voedsel en hout.

bij zijn de centrale vragen: Worden de doelgroepen
bereikt en de doelen behaald zoals overeengekomen? De controleprocessen zijn vastgelegd, er
wordt gerapporteerd, er worden audits gedaan,
tijdens werkbezoeken worden checks op de boekhouding gedaan en ontvangers van hulp worden
bezocht. Er wordt alleen geld per bank overgemaakt. Waar dit niet mogelijk is, zijn de risico’s in
kaart gebracht en geaccepteerd.

3.3.2.6 keurmerken

Kom over en help is sinds 1999 CBF keurmerkhouder. In 2015 is opnieuw het CBF keurmerk verleend. Sinds december 2007 is Kom over en help
ANBI gecertificeerd, waardoor de giften fiscaal aftrekbaar zijn voor de donateurs. Kom over en help
is als stichting geen schenkingsrecht verschuldigd
over ontvangen giften.

3.3.3 belanghebbenden

Er zijn verschillende groepen belanghebbenden
waar Kom over en help dagelijks mee te maken
heeft.
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3.3.3.1 Comité van aanbeveling

Het comité van aanbeveling bestond op 31 december 2015 uit de volgende personen:
Ds. C. Bos, Urk; ds. J. Brons, Urk; ds. J.J. van
Eckeveld, Zeist; ds. A.A. Floor, Barendrecht; ds. G.
Gerritsen, Echteld; ds. W.J. op ‘t Hof, Nieuwaal; ds.
R. Kattenberg, Lelystad; ds. R. Kok, Sliedrecht; ds.
C.J. Meeuse, Goes; ds. A. Moerkerken, Capelle a/d
IJssel; ds. J. Oosterbroek, Harderwijk; ds. M.C.
Tanis, Werkendam; ds. P. de Vries, HardinxveldGiessendam.

3.3.3.2 klachtenprocedure

Kom over en help ziet klachten en kritische reacties van belanghebbenden als blijk van betrokkenheid. Het geeft inzicht in het beeld dat de achterban heeft van de kwaliteit en het functioneren van
de organisatie. Klachten worden snel en serieus
behandeld volgens de interne klachtenprocedure.
In 2015 kwam er een aantal klachten binnen, waarvan de meeste betrekking hadden op het mailingenbeleid. De klachten zijn naar tevredenheid
afgehandeld, en de geleerde lessen zijn meegenomen in het beleid.
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3.3.4 Personeelsbeleid

Een gedreven team voert de dagelijkse werkzaamheden uit. Per 1 januari 2016 zijn er elf medewerkers werkzaam. Onze identiteit, die sterk tot
uitdrukking komt in de slogan ‘Geroepen om te
dienen’, motiveert zowel bestuur, directeur, medewerkers en vrijwilligers.

3.3.4.1 Directeur

De directeur, Karst de Vries, heeft de dagelijkse
leiding. Hij is sinds 1987 bij Kom over en help
betrokken. Achtereenvolgens als bijbelkoerier,
instructeur voor bijbelkoeriers, sectieleider voor
humanitaire transporten, bestuurslid en sinds
2006 als directeur.
Nevenfuncties: de directeur is extern vertrouwenspersoon voor de Pieter Zandt scholengemeenschap
te Kampen en ouderling van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Genemuiden. Deze nevenfuncties dragen bij aan maatschappelijke en kerkelijke
oriëntatie en vormen geen risico voor belangenverstrengeling of voor onvoldoende onafhankelijkheid.

3.3.4.2 Medewerkers

Naast de directie en secretariaat zijn er drie afdelingen, namelijk Communicatie en fondsenwerving, Projecten en Administratie.
In samenhang met de uitgesproken groeiambitie
voor inkomsten en kwaliteit van de programma’s,
is besloten tot uitbreiding van de staf. De afdeling
Communicatie en fondsenwerving is uitgebreid
met 56 uur. Corine de Jong is benoemd als hoofd
van de afdeling en Laurens Sok als medewerker.
Wilma van Maanen-Versteeg is per 1 januari 2016
als medewerker van de afdeling begonnen. Jannieke Lindhout re-integreerde in het arbeidsproces na
een periode van langdurige ziekte. Zij werd deels
vervangen door Roeland Boes, ZZP-er op het gebied van fondsenwerving. Janno Kamphorst is eind
april 2015 vertrokken naar een andere organisatie.
Maris Goudzwaard is nu hoofd van de afdeling Projecten. Anthonet Baijense is als beleidsmedewerker op de afdeling benoemd. In de loop van 2016
zal er nog een nieuwe collega benoemd worden in
verband met het aangekondigde vertrek van Ruth
Brouwer-van Holst.

Nu deze beide afdelingen drie tot vier medewerkers hebben, is het mogelijk en nodig de taken
en verantwoordelijkheden te diversifiëren. Meta
Blankesteijn-van den Brink is per 1 januari 2016
benoemd als medewerker secretariaat. Vanwege
de ontwikkelingen in de organisatie en meer specialisering worden in 2016 alle functiebeschrijvingen opnieuw vastgesteld. Vervolgens zal er een
onafhankelijke functiewaardering plaatsvinden op
basis van de ODRP methode (overheid).
De professionalisering van de staf is meer gerelateerd aan de behoefte die voortkomt uit de veranderingsprocessen zoals benoemd in het meerjarenbeleidsplan.
Per afdeling is er twee- tot vierwekelijks gestructureerd overleg. Het hele team heeft acht keer per
jaar een overleg over praktische zaken en organisatiebrede thema’s als jaarplanontwikkeling, sociale inclusie en organisatiecultuur. Tweewekelijks
is er overleg tussen de directeur en de afdelingshoofden.
Om de interne ontwikkelingen het hoofd te bieden
en het draagvlak te versterken zijn er drie werkgroepen actief: Interne communicatie, Personeelsbeleid en Software. Deze werkgroepen waarin medewerkers deelnemen, adviseren de directeur over
beleidsvoorstellen.
Sinds 2013 is er een externe vertrouwenspersoon
benoemd.

3.3.4.3 Vrijwilligers

De inzet van de ruim tweehonderd vrijwilligers
getuigt van grote betrokkenheid en wordt zeer
gewaardeerd. Er zijn diverse groepen vrijwilligers:
kantoorvrijwilligers, de laadploeg, chauffeurs,
kledingdepothouders, voorlichters, leden van
plaatselijke comités en werkgroepen.
De vaste kantoorvrijwilligers werken met een eigen takenpakket. Zij nemen verantwoordelijkheid
op basis van afspraken over wederzijdse verwachtingen. De betrokken kantoormedewerker en de
vrijwilliger evalueren periodiek het functioneren.
De voorlichters worden eens in de twee jaar in de
gelegenheid gesteld om het werkveld te bezoeken.
Er wordt eens in de drie jaar een vrijwilligersreis
naar Oost-Europa of Eurazië georganiseerd.
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pensioenpremie en sociale lasten. Er bestaat geen
bonusregeling. In de jaarrekening 2015 is de ‘Rapportage bezoldiging directie’ opgenomen.
· Het ziektepercentage over 2015 is 8,5% Het percentage van 2015 is aanzienlijk hoger dan dat
van vorige jaren. Dit is met name te verklaren
door de langdurige ziekte van een van de medewerkers.
2014: 4,5%
2013: 2,9%
2012: 7,9%
· Twee medewerkers zijn in het bezit van een
certificaat voor bedrijfshulpverlener;
· Per 31 december 2015 is de gemiddelde leeftijd
van de medewerkers 40,6 jaar;
· Qua samenstelling is de verhouding van vrouwelijk en mannelijk personeel als volgt: in aantallen: 6 (60%) vrouwen en 4 (40%) mannen;
in formatie-uren: vrouwen 169 uur (56,9%) en
mannen 128 uur (43,1%).

Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor
hun werkzaamheden. Wel worden gemaakte (reis)
kosten op declaratiebasis vergoed. Er is een verzekering afgesloten die risico’s afdekt. Tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst worden de vrijwilligers
geïnformeerd over beleid en resultaten.

3.3.4.4 Organisatiestructuur

De organisatiestructuur van Kom over en help is
per 1 januari 2016 als volgt (zie onder).

3.3.4.5 overige gegevens

Sinds 2005 hanteert Kom over en help de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), met enkele aanvullingen en kleine
wijzigingen. De medewerkers worden beloond
op basis van een functiewaarderingssysteem en
de salarisschalen behorend bij deze arbeidsvoorwaardenregeling. In 2015 bedroegen de totale
salariskosten van de directeur € 77.287,83 inclusief

Bestuur

Directeur Karst de Vries

Hoofd Communicatie
en fondsenwerving:
Corine de Jong
Medewerkers Communicatie en fondsenwerving:
Jannieke Lindhout
Laurens Sok
Wilma van MaanenVersteeg

Secretaresse:
Ria Oudijn
Medewerker
secretariaat:
Meta Blankesteijn

Hoofd Projecten:
Maris Goudzwaard

Medewerkers Projecten:
Anthonet Baijense
Ruth Brouwer-van Holst

Kantoorvrijwilligers: dhr. A. Schipper, dhr. W. Bast, mevr. M. van Strien
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Administrateur:
Evert Heger
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Dit is de plek waar God
me heeft neergezet

D

e vijf vrijwilligers van de keuken staan
elke morgen onder leiding van Liana
Surianadze om 7.00 uur klaar om een
voedzame soep te koken. De mensen die naar de
gaarkeuken komen, komen niet alleen voor een
maaltijd. Voor veel ouderen doorbreekt het de
eenzaamheid en is de aandacht een lichtpuntje
in hun desolate bestaan.
Er wordt elke dag voor ongeveer vijftig mensen
eten gekookt. Meer kan de gaarkeuken op dit
moment niet financieren. De vraag naar steun
vanuit de gaarkeuken is echter veel groter. Liana
vertelt: “Vaak nemen vaste bezoekers iemand
mee die ook honger heeft en waar steun hard
nodig is. We weigeren nooit iemand aan de deur,
maar het wordt wel steeds moeilijker om al deze
mensen te eten te geven”.
De gaarkeuken wordt gehouden in de kerk. De
keuken is klein en kan de grote vraag nauwelijks
aan. De gemeente zou graag willen uitbreiden,

maar daarvoor is veel geld nodig voor een
verbouwing en een grotere keuken.
In de kerkzaal staan twee lange tafels. Rond
tien uur komen de eerste bezoekers meestal
binnendruppelen. De kachel wordt hoog
opgestookt en de bezoekers zitten er in een
kring omheen en warmen hun handen.
Liana werkt de hele ochtend hard door. Koken
voor vijftig mensen is veel werk. Toch heeft
ze tijd om de bezoekers aandacht te geven.
Ze slaat haar arm om de schouders van Etheri
Blalachaz. De oude vrouw is een vluchtelinge uit
de oorlog van 2008. Ze woont nu zonder familie
in een verzakte kamer in een oud gebouw. Ze is
volledig afhankelijk van de gaarkeuken. Liana:
“Wij zijn de enige mensen die om haar geven. Ze
is hier altijd welkom!”
Terwijl ze borden soep uitdeelt, zegt ze met
een glimlach: “Dit is de plek waar God me heeft
neergezet, dit is mijn opdracht. Hij zal het goed
maken”.
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Klodiana heeft een heel zware jeugd
gehad. Met haar verstandelijke beperking
is ze extra kwetsbaar. De Lidia Foundation
in Albanië maakt zich sterk voor hen.

Hoofdstuk 4

DE ACHTERBAN
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We zijn heel erg blij met en dankbaar voor onze
betrokken achterban. Door hun financiële en morele steun konden wij ook in 2015 onze missie – het
helpen van kwetsbare kinderen en gezinnen– uitvoeren.
De afdeling Communicatie en fondsenwerving is
verantwoordelijk voor het contact met de achterban, waarbij bewustwording, communicatie en
fondsenwerving centraal staan.
In 2015 hadden we het plan om veel nieuw beleid
en activiteiten te ontwikkelen. Door langdurige
ziekte en wisseling van collega’s was dat helaas
niet mogelijk. We hebben ons daarom gericht op
het zoveel mogelijk laten doorgaan van de reguliere werkzaamheden. Ook hebben we de afdeling
gereorganiseerd, waarbij medewerkers zich zoveel
mogelijk kunnen specialiseren in taken.
Voor een financieel overzicht van de inkomsten,
zie hoofstuk 5, tabel financieel hoofdstuk...

4.1 BEWUSTWORDING EN
FONDSENWERVING
We willen onze achterban bewust maken van de
problematiek in de landen waar we werken. Daarnaast willen we hen motiveren om geld te geven
zodat we daadwerkelijk wat aan deze problematiek
kunnen doen. Vaak gaan deze doelstellingen samen op. Om een voorbeeld te geven: we hebben
een magazine uitgegeven over kinderen met een
beperking. We wilden lezers bewust maken van de
vooroordelen waar ouders mee te maken hebben
en de weinige mogelijkheden die deze kinderen
hebben om te ontwikkelen. Tegelijkertijd hebben
we een concrete giftvraag gedaan voor projecten
waarin deze kinderen therapie en onderwijs ontvangen.

4.2 FONDSENWERVING
4.2.1 Particuliere donateurs

De particuliere donateurs ervaren wij als een
steunpilaar door hun betrokkenheid en financiële
steun. Zij hebben tweemaal een magazine ontvangen en viermaal een mailing. Hierin hebben we ze
geïnformeerd over onder andere de hulpverlening
die we geven en de gevolgen van het communisme.

Met een kleine zevenhonderd donateurs die een
paar jaar niet hadden gegeven, hebben we telefonisch contact gehad om te vragen of zij ons werk
tijdelijk of structureel willen steunen. Daarnaast
hebben we bijna duizend donateurs gebeld die de
winterhulpcampagne hebben gesteund, met de
vraag of zij dit willen blijven doorzetten. De resultaten hiervan waren positief: van de eerste groep
wilde bijna 13% ons werk weer gaan steunen, van
de tweede reageerde 20% positief.
We constateren dat het goed is om telefonisch contact met donateurs te hebben: zij kunnen vertellen
waarom ze het werk van Kom over en help van
belang vinden en kunnen dit concreet omzetten in
het (blijven) geven van financiële steun.
Minimaal eenmaal per maand hebben rond de
elfhonderd donateurs de mogelijkheid gehad een
digitale nieuwsbrief te ontvangen.
In oktober is de winterhulpcampagne ‘Deel de
warmte’ van start gegaan met ambassadeur Esmé
Wiegman. Er is een magazine verschenen, dat bestemd was voor onze donateurs en dat bij een aantal media was bijgesloten. De campagne hebben
we onder de aandacht gebracht door persoonlijke
brieven naar onze donateurs te sturen, een digitale
nieuwsbrief, video’s vanuit Oekraïne, weblogs van
ambassadeurs Esmé Wiegman en Bas Belder,
enzovoorts.
We hebben nagedacht hoe we donateurs (nog)
beter van dienst kunnen zijn. Resultaat van deze
bezinning was dat we meer willen aansluiten op de
inhoudelijke motivatie van donateurs waarom zij
voor Kom over en help geven. Daarnaast willen we
meer weten wat er bij donateurs leeft en zal er een
klankbordgroep komen. Ten slotte willen we meer
persoonlijk contact met donateurs hebben. In 2016
gaan we dit beleid uitvoeren.

4.2.2 Jongeren

In juli is er een groep jongeren met een Xperience
reis naar Armenië geweest. De reis hebben zij zelf
betaald, daarnaast hebben zij sponsorgeld bij elkaar gebracht voor een project in Armenië.
De reis die gepland stond in oktober naar Moldavië
hebben we geannuleerd omdat we te weinig aanmeldingen hadden.
We hebben een eerste brainstormsessie met jongeren gehad om te evalueren of het concept van de
Xperiencereizen nog voldoet. Het bleek dat de jon-
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geren voluit positief zijn over het concept als zodanig, maar er wel een aantal verbeteringen mogelijk
zijn. Dit gaan we in 2016 nader bestuderen.
Het plan was een jongerenevent te organiseren,
maar dit hebben we in verband met de personele
bezetting geannuleerd.

4.2.3 Plaatselijke comités

Er zijn zeven plaatselijke comités, die activiteiten
organiseren om inkomsten te werven voor Kom
over en help. De ondersteuning daarvan heeft in
2015 op een laag pitje gestaan. Wel hebben we
aan de comités toegezegd dat we in 2016 hiermee
voortvarend aan de slag gaan.

4.2.4 Ondernemers

Speciaal voor ondernemers is er Business Investments. Dit is een programma waarmee ondernemers een bijdrage kunnen leveren aan werkprojecten in de diverse landen. In 2015 hebben hier ruim
tien ondernemers aan mee gedaan.

4.2.5 Kerken

Er zijn enkele kerkelijke gemeenten die een band
hebben met een kerkelijke gemeente in Oost-Europa of Eurazië. Ze onderhouden sociale contacten
en dragen financieel bij aan een diaconaal project
van de gemeente.
Daarnaast ontvangt Kom over en help inkomsten
vanuit diaconieën van verschillende denominaties.

4.2.6 Stichtingen en fondsen

We hebben een aanvraag bij acht fondsen gedaan,
waarvan er één is gehonoreerd voor een bedrag
van € 26.495.
In 2015 zijn de inkomsten uit fondsen als EO-Metterdaad en Draagt Elkanders Lasten fors toegenomen.

4.2.7 Scholen

Het Ichthus College in Veenendaal heeft in het
schooljaar 2014/2015 geld gespaard voor projecten in Georgië. In mei heeft een groep van dertien
leerlingen van deze school een bezoek gebracht
aan Georgië. De actie heeft totaal bijna € 40.000
opgebracht.
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4.2.8 Website en social media

De website is het afgelopen jaar voor het grootste
deel geactualiseerd en op een aantal punten gebruiksvriendelijker gemaakt. Daarnaast delen we
meer nieuws op de website, zoals blogs tijdens de
projectreizen, inspelen op actualiteit, enzovoorts.
We zien hierdoor dat het bezoek aan de website
toeneemt.
Ook op social media hebben we ons gezicht laten
zien. Het resultaat is onder andere dat we met
honderdvijftig volgers gestegen zijn naar 1075 op
Facebook.

LIFESTORY | BEWUSTWORDING EN DRAAGVLAKVERSTERKING
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Lichtpunt in de wijk.

A

ls ik m’n ogen dicht doe, roep ik zo
weer de beelden op van een buitenwijk
van Yerevan, hoofdstad van Armenië.
De buitenwijk is wat hoger gelegen dan de rest
van de stad en dat is in temperatuur direct te
merken. Het is voelbaar kouder.
Op het eerste gezicht ziet de wijk eruit als
van een willekeurige hoofdstad van een van
de voormalige Sovjetstaten. De flats zien er
allemaal hetzelfde uit: grauw en eentonig.
Wat van de buitenkant niet zichtbaar is, maar
binnen wel merkbaar: er is geen (centrale)
verwarming in de flats. Ergens op de grens
van het communistisch regime zijn de flats
opgeleverd. Een terugtrekkende overheid
nam geen verantwoordelijkheid meer voor de
verwarming van huizen. Op zich begrijpelijk,
maar verschrikkelijk voor ouderen en zieken die
niet in staat zijn een goede verwarming aan te
(laten) leggen en bekostigen. Met houtkacheltjes
die je ook op het platteland in de huizen
aantreft, proberen mensen hun kille betonnen
appartement te verwarmen. De rook kan
nergens naartoe. En hoe kom je aan voldoende
brandstof om het kacheltje gedurende de hele
winter brandend te houden?

Leven is hier een kwestie van overleven.
Een verstandelijk gehandicapte jonge vrouw
woont met haar gehandicapte broer met een
psychiatrische aandoening in de verstikkende
rook van het kacheltje en de tabak. Het hele
huis is een grote chaos van oude kranten
en kapotte meubels. Geen werk betekent
nauwelijks inkomen.
Lichtpunt is de kleine christelijke gemeente
midden in de wijk. Een kerkgebouwtje dat
tegelijk dienst doet als gaarkeuken. Een
voorganger die niet alleen het Woord brengt,
maar ook de maaltijden bereidt. Zijn vrouw
brengt het eten rond, bemoedigt mensen,
voorziet ze van kleding en bidt met hen. Dit is
hoe de kerk behoort te zijn! Dit is Kom over en
help!
Esmé Wiegman
Ambassadeur winterhulpcampagne
De Wintercampagne heeft in 2015 bijna €600.000
opgebracht. Er zijn rond de 150.000 mensen
bereikt met een wintermagazine.
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In een onderwijsproject in Albanië krijgen
kinderen uit achtergestelde gezinnen
aanvullend onderwijs. Zo ontstaan er voor
hen weer kansen.

Hoofdstuk 5

DE TOEKOMST
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5.1 PROJECTEN EN PARTNERS
Komende jaren wil Kom over en help projecten
ondersteunen, die verbonden zijn aan de volgende
zeven programma’s: (1) Lobby and Advocacy, (2)
Versterken van maatschappelijke organisaties, (3)
Veilige leefomgeving, (4) Toegang tot onderwijs, (5)
Werk en inkomen en (6) Dagelijkse levensbehoeften. (7) Bewustwording.
Belangrijke thema’s voor 2016 zijn:
· Lobby and advocacy: toerusten en motiveren
van partners;
· Inclusie: bevorderen van inclusie van minderheden binnen de projecten;
· Rechtenbenadering: agenderen binnen Kom
over en help en bij de partners en vertaalslag
maken van theorie naar praktijk;
· Rubriekenmethode: verder uitrollen van de
rubriekenmethode als meetinstrument;
· Werk en inkomen: stimuleren van projecten
die werkgelegenheid genereren;
· Gezamenlijke bezinning op ‘Theory of Change’.

5.2 ORGANISATIE
EN NEDERLAND
Het ingezette personeelsbeleid wordt verder uitgewerkt. De backofficefunctie voor Communicatie en
fondsenwerving wordt per 1 januari 2016 operationeel. Er is ruimte voor uitbreiding van uren voor
de afdeling projecten. Er zal voor de receptie een
nieuwe medewerker worden benoemd. De werkgroep HR-beleid is bezig het concept Handboek
Personeelsbeleid te optimaliseren. De werkgroepen Interne Communicatie, Software en Personeelsbeleid werken gestelde doelen uit in adviezen
en voorstellen.
De expertise-uitwisseling met bestuursleden gaat
vorm krijgen. Goed beheer, kostenbeheersing,
inclusie, ruimte voor groei en kwaliteit zijn belangrijke aandachtsgebieden in 2016.
Het veranderde transportbeleid wordt geïmplementeerd. Er is communicatie met partnerorganisaties, vrijwilligers, transportbedrijf en chauffeurs.
Samen met onze partners moeten er keuzes gemaakt worden vanwege de veranderde politieke en
sociaal economische verhoudingen in Oekraïne.

Beleidsveranderingen bij Prisma en het opschalen
van CPOE zijn thema’s voor de agenda van 2016.

5.3 DE ACHTERBAN
Voor 2016 willen we intensief gaan inzetten op het
beleid formuleren voor, en communiceren met de
diverse doelgroepen. In vogelvlucht is gaan wij/
willen wij het volgende:
· helder communiceren wat de eigenheid van
ons werk is;
· onze communicatie afstemmen op de motivatie, wensen en behoeften van onze donateurs
en meer persoonlijk contact met hen hebben;
· ons erop bezinnen hoe ondernemers, kerken,
jongeren en basisscholen betrokken kunnen
worden op het werk van Kom over en help. Dit
gaan we in gezamenlijkheid met deze verschillende groepen doen;
· meer zichtbaar zijn in online en offline media,
en een autoriteit worden op nader te bepalen
thema’s;
· het geven van presentaties promoten en
professionaliseren van presentaties;
· de proef met ambassadeurs evalueren en voortzetten;
· plaatselijke comités en werkgroepen ondersteunen en stimuleren in hun activiteiten.
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Deze vluchtelinge verwerkt haar verleden
in kunst. Met de middelen die ze tot haar
beschikking heeft vertelt ze haar verhaal.

Bijlage

JAARREKENING
2015
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JAARREKENING 2015

1.

ALGEMENE TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2015

Resultaat 2015 =
€ 280.429 neg.

Het saldo van de staat van baten
en lasten is € 280.429 negatief,
terwijl was begroot € 203.904 negatief. Het resultaat is lager uitgekomen door per saldo hogere bestedingen aan de doelstellingen.

Lasten

Alle voor 2015 geplande bestedingen zijn uitgevoerd. De totale
bestedingen in 2015 zijn € 211.743
hoger dan was begroot. Dit betreft de bestedingen van de extra
baten van de acties van derden en
van de nalatenschappen.

Kwantitatieve analyse

Zie onderstaande cijfermatige samenvatting van de realisatie t.o.v.
de begroting.

Baten

Algemene giften: de daling was
niet verwacht, maar heeft naar
alle waarschijnlijkheid te maken
met de gelijktijdige actie van het
Reformatorisch Dagblad, met de
stichting ‘Draagt Elkanders Lasten’ (DEL). De opbrengst van deze
actie is bestemd voor onze projecten in Georgië en Armenië,
de Kaukasus. Materiële hulp in
natura (kleding en gesponsorde
transporten): De vraag naar kleding en het aantal transporten
naar Oost-Europa was lager. De
verkoop van kleding is daardoor
gestegen. Acties van derden: Van
EO-Metterdaad werd er € 98.638
meer ontvangen. Voor de DEL-actie, die loopt van november 2015
t/m februari 2016, was voor 2015
€ 100.000 begroot terwijl in 2015
reeds € 200.000 kon worden
besteed. Dit laatste bedrag is op 3
februari 2016 op onze bankrekening bijgeschreven.

Samenvatting

realisatie
2015

begroot
2015

verschil

Baten
algemene giften incl. winterhulp

1.854.947

1.963.250

-108.303

115.788

125.000

-9.212

materiële hulp in natura
verkoop kleding

38.544

25.000

13.544

nalatenschappen

103.599

75.000

28.599

acties van derden

322.278

123.640

198.638

5.684

5.000

684

2.440.840

2.316.890

123.950

2.428.255

2.216.512

211.743

kosten voor fondsenwerving

211.752

217.219

-5.467

kosten van beheer en administratie

81.262

87.063

-5.801

totaal

2.721.269

2.520.794

200.475

Resultaat

-280.429

-203.904

-76.525

rente en overige baten
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Lasten
besteed aan doelstellingen

totale baten naar soort
(2010/ 2015) x € 1.000
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Algemene giften

Dit overzicht laat de verdeling
zien van de diverse bijdragen aan
het geheel.

Samenvatting
particulieren

realisatie
2015

realisatie
2014

1.343.866

1.436.140

10.708

13.812

plaatselijke comités

71.173

65.962

scholenacties

65.777

34.218

bedrijfsleven

105.666

105.850

kerkelijke gemeenten

179.337

169.345

jongeren

vermogensfondsen
totaal algemene giften incl. winterhulp

78.420

87.515

1.854.947

1.912.842

De Comités in den lande hebben hieraan als volgt bijgedragen:
Werkgroep Bunschoten
39.643
Comité Alblasserdam
17.750
Comité Apeldoorn
800
Comité Giessendam/Sliedrecht
2.380
Comité Kampen-IJsselmuiden
2.498
Comité Moerkapelle
2.250
Comité N.O.-Polder
4.147
Comité Woudenberg e.o.
1.705

particulieren jongeren
plaatselijke comités scholenacties
bedrijfsleven kerkelijke gemeenten
vermogensfondsen

Begroting versus
Realisatie

Om het ultimo 2014 al verwachte positieve resultaat over 2014
(dat uitgekomen is op
€ 216.320) te besteden was de
begroting over 2015 negatief
€ 203.904 . De extra baten uit
acties van derden in 2015 van
€ 198.638 zijn ook in
2015 besteed. Door de lagere
baten uit Algemene fondsenwerving in 2015 van € 108.000,
en hogere bestedingen, incl.
toegerekende hogere kosten

44 JAARVERSLAG 2015

Overige bijdragen
Diaconie Hervormde Gemeente Woudenberg “Kom en Zie”
Partnergemeente CGK Genemuiden
Partnergemeente CGK Bennekom
Partnergemeente HHG Opheusden
Partnergemeente CGK Pniël te Veenendaal

eigen organisatie, is er een lager
resultaat van € 75.000.

Kwalitatieve analyse

De daling van de algemene giften
was niet verwacht, maar heeft
naar alle waarschijnlijkheid te
maken met de gelijktijdige actie
van het Reformatorisch Dagblad,
met de stichting ‘Draagt Elkanders Lasten’ (DEL). De opbrengst
van deze actie is in het seizoen
2015/2016 bestemd voor onze
projecten in Georgië en Armenië,
de Kaukasus.

47.351
956
5.380
1.535
1.275

Ook nu belijden wij dat God alle
dingen bestuurt. Het toont ons te
meer onze afhankelijkheid van
Hem Die harten neigt tot milddadigheid voor de armen en die
geen helper heeft. Wij bidden dat
Hij de inspanningen en inzet ook
in 2016 wil zegenen.
Daarnaast mogen wij met dankbaarheid vaststellen dat onze
stichting een trouwe achterban
heeft waarop wij nooit tevergeefs
een beroep doen.
In het Jaarverslag wordt van de
gedane inspanningen op het ge-
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Normeringen en kengetallen

realisatie
2015

realisatie
2014

vastgestelde
norm / door

Kengetallen, conform RJ-Richtlijn 650
art. 204 en 423
Totaal Bestedingen aan de doelstellingen in % van het totaal van de Baten

99,5

80,3

Totaal Bestedingen aan de doelstellingen in % van het totaal van de Lasten

89,2

87,2

Kosten eigen fondsenwerving in %
van de Baten uit eigen fondsenwerving

10,0

10,1

25,0
CBF

Kosten van Beheer en administratie
in % van de totale lasten

3,0

3,1

4,5
Stichting

Toelichting

De toename van de bestedingen ten
opzichte van de baten met 19,2%
(99,5 minus 80,3) ten opzichte van
2014, is het gevolg van van:
- in 2014 de hogere baten uit
nalatenschappen en acties van
derden.
- in 2015 van de hogere bestedingen.
Als gevolg van de hogere bestedingen in 2015 is de verhouding
van de bestedingen ten opzichte
van de totale lasten toegenomen
met 2,1% (89,2 minus 87,2).

Verdeling van de kosten eigen
organisatie: De nominale kosten
eigen fondsenwerving zijn in
2015 lager dan in 2014 vanwege
de extra kosten in 2014 rond het
jubileumjaar en de gezinsbeurs
Wegwijs. Het aandeel van deze
kosten in het totaal van de lasten
is, evenals de kosten van Beheer
en administratie, in 2015 ook lager door een hogere toedeling van
de kosten eigen organisatie aan
de hogere bestedingen.

bied van fondsenwerving nader
verslag gedaan.

scholen en kerken. Door nog
meer naar hun wensen en behoeften te luisteren en daarop
in te spelen, verwachten we de
inkomsten fors te kunnen vergroten. Ook de inzet van sociale
media en online media zal hierbij een rol spelen.
De groei van inkomsten waarop
we ons richten is zichtbaar in
de bijlage: Begroting 2016 en
Meerjarenbegroting 2017 en
2018.

Toekomst

Wij hebben ons voor 2015 t/m
2017 ten doel gesteld om meer bij
ons ingediende projectaanvragen
te honoreren. Daartoe is door de
afdeling Comunicatie en fondsenwerving voor het realiseren van
een verdere groei van de giften
een ambitieus plan ontwikkeld.
Er wordt de komende jaren intensiever en gerichter geworven
onder particulieren, bedrijven,

Beloning directie en
bestuurders

De directie wordt gevormd door
de heer K.H. de Vries. Zie verder
onder: 8. Rapportage bezoldiging
directie. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor het
werk voor de stichting. Gemaakte
kosten worden op declaratiebasis
vergoed. Voor reiskosten is dat
€ 0,28 per km.

Reserves en Fondsen
Beleid

Het beleid is erop gericht, de
reserves en fondsen zo laag mogelijk te houden. Immers giften
worden gegeven om te besteden.
Evenwel dient voldoende reserve
te worden aangehouden in verband met de continuïteit van de
organisatie.
Voor de baten uit nalatenschappen geldt dat deze, bij grotere
bedragen, pas besteed kunnen
worden na bijschrijving op de
bankrekening. Dit ter voorkoming van een evt. liquiditeitsprobleem. Tot de besteding maken
deze baten deel uit van het Bestemmingsfonds Projecten.

Continuïteitsreserve
(zie 6.5.1)		

De continuïteitsreserve is bedoeld
om risico’s op korte termijn af te
dekken. Volgens de richtlijn van
de Vereniging Fondsenwervende
Instellingen (Goede Doelen Nederland) mag een continuïteitsreserve worden aangehouden van
maximaal 1,5 maal de jaarlijkse
kosten van de werkorganisatie.
Het bestuur acht een factor 1,0
voldoende en heeft besloten om
met ingang van 2013 de continuïteistreserve telkenjare aan
te passen aan de kosten van de
werkorganisatie van het achter-
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liggende jaar. Vanaf 2015 wordt
rekening gehouden met de kosten van de werkorganisatie voor
het volgende jaar. Bron daarvoor
is de lopende begroting.
In verband met de groeiambitie
voor de baten stijgen op voorhand
de kosten van de eigen organisatie disproportioneel. Voor 2016
zijn deze begroot op € 620.350.
Dat is € 149.767 meer dan in
2014. Het bestuur heeft besloten
hiervan € 135.418 in mindering te
brengen op de Bestemmingsreserve en € 14.349 op het Bestemmingsfonds projecten.
Het bestuur heeft zich voorgenomen om een analyse te maken
van specifieke risico’s, waardoor
er meer zicht komt op de kernfuncties van deze Continuïteitsreserve.

Bestemmingsreserve
(zie 6.5.2)

Deze bestemmingsreserve bestaat
uit de saldi van baten en lasten
uit voorgaande jaren. Het bestuur
heeft besloten, indien nodig,
deze reserve aan te wenden voor
de verhoging van de continuïteitsreserve. In 2015 is daardoor
het saldo van deze reserve van
€ 135.418 toegevoegd aan de continuïteitsreserve.

Bestemmingsfonds
Projecten (zie 6.6 en 10)

Dit bestemmingsfonds wordt gevormd door giften die ontvangen
zijn voor specifieke projecten en
ultimo het jaar nog niet zijn besteed. Daarnaast maken de algemene nog niet bestede giften deel
uit van dit fonds. Zie onderdeel 10
van deze jaarrekening.
Toename in 2015. Deze was het gevolg van de hogere baten uit nalatenschappen die in 2014 nog niet
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kostenverdeling 2015
7,8%
3,0%

kostenverdeling 2014
9,3%

3,6%
87,1%

89,2%
doelbestedingen
kosten werving
kosten beheer en
administratie
2015

2014

2013

362

702

916

Bestemmingsfonds
projecten

Bestemmingsreserve

Totaal

2011

677.790

185.339

863.129

2012

563.110

109.787

672.897

2013

551.837

104.861

656.698

2014

748.617

135.418

884.035

2015

453.836

0

453.836

door bestuursleden
gedeclareerde reiskosten

Bestemmingsfonds en –
reserve

bestemmingsfonds en -reserve
1.000.000
Bestemmingsreserve

800.000
600.000

Bestemmingsfonds projecten

400.000
200.000
0

2011

2012

geheel konden worden besteed.
Afname in 2015. In de begroting
2015 was voorzien dat het saldo
van dit fonds zou afnemen met
€ 203.904 (negatief saldo van de
begroting). Doordat in 2015 met
name de baten lager waren dan
werd verwacht, is het negatief
saldo hoger geworden.

2013

2014

2015

Per 31-12-2015 is het saldo van
het Bestemmingsfonds Projecten
afgenomen met € 294.781 tot
€ 453.836.
De totale omvang van de Bestemmingsreserve en het Bestemmingsfonds Projecten is in 2015
met € 430.199 afgenomen tot
€ 453.836.
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Liquiditeiten (zie 6.4)

Het saldo liquide middelen per
31-12-2015 is € 417.739 lager dan
per 01-01-2015. Dit is het gevolg
van hogere bestedingen in 2015.
Daartegenover staat dat de vorderingen per 31-12-2015 € 191.400
hoger zijn dan per 01-01-2015. Dit
is grotendeels de per balansdatum te ontvangen gelden uit de
DEL-actie van het RD ten behoeve
van projectbestedingen in 2015,
namelijk € 200.000.
De hoogte van het saldo liquide
middelen per balansdatum kan
evenwel de gedachte oproepen
dat dit onnodig en ongewenst is.
Het beleid is er op gericht, het
saldo zo laag mogelijk te houden,
immers giften worden gegeven
om te besteden. De mogelijkheid
van het kúnnen besteden van
giften en extra baten wordt binnen het jaar echter begrensd door
het moment van ontvangst op de
bankrekening.
Van het totaal jaarbedrag aan
algemene giften is ruim 50% ontvangen in de maanden oktober
t/m december, en daarvan weer
bijna 45% in de maand december
zelf (namelijk € 423.085). Zie onderstaand overzicht.
Ter illustratie: op 07-01-2016 is er
voor het eerste kwartaal alweer
bijna € 375.000 aan de partners
in Oost-Europa overgemaakt.

Risicoanalyse en
uitzetten beschikbare
geldmiddelen

In 2007 is het volgende beleid
vastgesteld:
1. Gelden mogen niet worden
belegd, maar uitsluitend zonder
risico worden uitgezet op lopende
rekeningen, spaarrekeningen
en kortlopende termijndeposito’s e.d. (In het kader van de

Overzicht van de ontvangen algemene giften in de loop van het jaar
2015

ontvangen

in % vh totaal

januari t/m maart

359.865

19,4

april t/m juni

267.157

14,4

juli t/m september

272.553

14,7

oktober t/m december

955.372

51,5

totaal

1.854.947

100,0

Deposito-garantieregeling zijn
spaartegoeden gegarandeerd tot
€ 100.000 per bank.)
2. Gelden mogen, gerekend naar
de situatie per 1 januari van een
jaar, maximaal voor 60% en
maximaal voor een periode van 1
jaar worden vastgezet; de overige
gelden dienen direct opvraagbaar
te zijn.
De omvang van de liquide middelen per 1 januari 2016 is € 861.426;
60% hiervan is € 516.855.
Alle geldmiddelen staan op bankrekeningen die direct opvraagbaar zijn.

Accountant

De controle van de jaarrekening
wordt vanaf 2013 uitgevoerd door
With Accountants te Sliedrecht.
Na de controle vindt bespreking
van de concept-jaarrekening
en het concept-controleverslag
plaats door de leden van de financiële commissie met With
Accountants. In deze commissie
hebben naast de directeur en administrateur twee bestuursleden
zitting waaronder de penningmeester. De accountant spreekt
het voornemen uit om een goedkeurende accountantsverklaring
uit te reiken als en nadat het bestuur in zijn vergadering tot vaststelling van de jaarrekening heeft

besloten. De salarisverwerking
vindt sinds 2012 plaats in eigen
beheer.

Grondslagen van
resultaatbepaling
en waardering
Resultaatbepaling

Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.
Nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de
omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld.
Alle posten in de staat van baten
en lasten zijn opgenomen tegen
de historische uitgaafprijzen, terwijl de ontvangsten en uitgaven
in vreemde valuta gedurende het
boekjaar zijn omgerekend tegen
de betaalde feitelijke koers.

Waardering

De materiële vaste activa worden
gewaardeerd tegen hun historische kostprijs, verminderd met
jaarlijkse afschrijvingen. De afschrijvingspercentages zijn:
Inventaris en apparatuur 33,33%
en vervoermiddelen 20%.
De investeringen die in 2015 gedaan zijn voor de inrichting van
het huidige kantoorpand, Beurtschipper 14, zijn in een totaal-bedrag
genomen, de afschrijving hierop is
vastgesteld op 25% per jaar.
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De voorraad hulpgoederen wordt
gewaardeerd tegen de waarde in
het economisch verkeer in Nederland.
Alle overige activa en passiva
worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Richtlijnen

De Jaarrekening is conform het
CBF-keurmerk opgemaakt volgens de actuele Richtlijn 650
Fondsenwervende Instellingen.

De bestedingen zijn verantwoord overeenkomstig de doelstellingen van de stichting. De
kosten van “Voorbereiding en
coördinatie vanuit Nederland”
zijn volledig toegerekend aan
de primaire doelstellingen. De
kosten van de eigen organisatie
zijn toegerekend aan de primaire
doelstellingen, aan de kosten
voor Fondsenwerving en Beheer
en administratie. Een nadere
toelichting wordt gegeven op de

Lastenverdeelstaat kosten eigen
organisatie, onderdeel 4 van deze
Jaarrekening.

2. BALANS PER 31 DECEMBER 2015
31 December 2015
€

31 December 2014
€

ACTIVA
Materiële vaste activa
Benodigd voor de bedrijfsvoering
Direct in gebruik voor de doelstelling

42.395

3.380

0

2.924
42.395

Voorraden

6.304

20.715

24.253

Vorderingen en overlopende activa

314.316

122.916

Liquide middelen

861.426

1.279.165

Totaal

1.196.457

1.426.334

1.238.852

1.432.638

PASSIVA
Reserves
- Continuïteitsreserves

620.350

470.583

- Bestemmingsreserve

0

135.418
620.350

606.001

- Bestemmingsfonds projecten

453.836

748.617

Kortlopende schulden

164.666

78.020

1.238.852

1.432.638

Fondsen

Totaal
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3.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 & RESULTAATBESTEMMING 2015
realisatie 2015
€

BATEN

begroting 2015
€

realisatie 2014
€

Baten uit eigen fondsenwerving
Algemeen

1.854.947

1.963.250

1.912.842

115.788

125.000

125.596

Verkoop kleding

38.544

25.000

37.004

Nalatenschappen

103.599

75.000

345.882

Materiële hulp in natura

Baten uit acties van derden
Baten uit subsidies
Rente baten en baten uit beleggingen
Overige baten
Som der baten

2.112.878

2.188.250

2.421.324

322.278

123.640

306.572

0

0

0

5.684

5.000

8.428

0

0

0

2.440.840

2.316.890

2.736.324

LASTEN
Besteed aan programma’s**
Lobby and advocacy (v.a. 2016)
Vesterking maatsch.organisaties
Veilige leefomgeving
Basis onderwijs
Verwerving inkomen
Sociale ondersteuning
Bewustwording

111.188

43.604

32.954

494.993

507.575

494.892

515.136

531.707

458.652

35.701

84.882

13.368

1.059.485

870.525

999.858

211.752

178.219

197.917

2.428.255

2.216.512

2.197.641

211.752

217.219

245.182

81.262

87.063

77.181

2.721.269

2.520.794

2.520.004

-280.429

-203.904

216.320

16.516

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Som der lasten

Resultaat
Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
- Continuïteitsreserve

149.767

0

- Bestemmingsreserve

-135.418

0

0

- Bestemmingsfonds projecten

-294.778

-203.904

199.804

-280.429

-203.904

216.320

** De programmagebieden zijn in 2015 opnieuw gedefinieerd. Voor de vergelijkbaarheid zijn de bestedeningen van 2014 daarop aangepast. Het
totaal-bedrag is gelijk gebleven.
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4. LASTENVERDEELSTAAT KOSTEN EIGEN ORGANISATIE
Bestemming

Programma’s
1.

2.
Strengthening
civil
organisations

Lobby and
advocacy
verdeelsleutel kosten eigen organisatie

3.

4.

Safe
Environment

5.
Basic
Education

Income
Generating

0,0%

2,4%

10,5%

11,0%

0,8%

0

97.158

432.535

450.137

31.196

1a. Voorbereiding en coördinatie vanuit
Nederland.

0

1.028

4.577

4.763

330

1b. Uitvoeringskosten Oost-Europa

0

0

0

0

0

Totale Lasten
Bestedingen

Toegerekende kosten

2. Kosten eigen organisatie
- Publiciteit en communicatie

0

173

769

800

55

- Personeelskosten

0

10.464

46.582

48.478

3.360

- Huisvestingskosten

0

937

4.174

4.343

301

- Kantoor- en algemene kosten

0

1.242

5.528

5.753

399

- Afschrijvingskosten

0

186

828

862

60

0

13.002

57.881

60.236

4.175

Totaal toegerekende kosten

0

14.030

62.458

64.999

4.505

Totaal

0

111.188

494.993

515.136

35.701

totaal kosten eigen organisatie
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6.

Werving
baten

7.
Social
Assistance

Awareness

Beheer en
administratie

Fondsenwerving

22,6%

19,0%

19,0%

925.803

107.421

107.421

14,8%

Realisatie
2015

Begroot
2015

Realisatie
2014

100,00%

2.151.672

1.968.959

2.028.913

9.796

20.494

18.800

18.528

0

0

2.160

1.980

1.645

1.386

1.386

1.079

7.293

7.400

6.877

99.705

83.966

83.966

65.404

441.925

434.750

370.043

8.933

7.523

7.523

5.860

39.594

31.525

31.084

11.831

9.964

9.964

7.758

52.440

54.200

57.038

1.772

1.492

1.492

1.163

7.855

3.000

5.541

123.886

104.331

104.331

81.264

549.107

530.875

470.583

133.682

104.331

104.331

81.264

569.601

551.835

491.091

1.059.485

211.752

211.752

81.264

2.721.273

2.520.794

2.520.004

Toelichting toegerekende kosten

De ouders van deze jongen doen hun
uiterste best om het hoofd boven water
te houden. Soms hebben ze een steuntje
in de rug nodig, zoals een pakket voedsel,
of kleding voor de kinderen.

1. De kosten voor "Voorbereiding en coördinatie vanuit Nederland" en de
"Uitvoeringskosten Oost-Europa" bedragen: €20.494. Deze kosten zijn verdeeld over de primaire doelstellingen naar rato van de bestedingen. € 20.494
2. Kosten eigen organisatie, het totaal bedrag is: € 549.107
Deze kosten zijn toegerekend door middel van een verdeelsleutel. Deze is
tot stand gekomen op basis van de per functie, naar functie-inhoud toegerekende uren aan de afdelingen Projecten, CFW en Beheer en administratie. De hoogte van de salariskosten per functie is daarbij betrokken.
De verdeling tussen Bewustwording enerzijds en Fondsenwerving anderzijds, wordt in dezelfde verhouding genomen als ook voor de directe
kosten wordt toegepast, namelijk 50/50 (ongewijzigd). De toerekening
van de kosten aan de verschillende programma's is berekend naar rato
van de gedane bestedingen.
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5. KASSTROOMOVERZICHT
2015
€

2014
€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat

-280.429

216.320

Aanpassingen betreffende:
Afschrijvingen materiële vaste activa
Mutatie voorraden
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden

11.246

10.104

3.538

-3.163

-191.400

-8.927

86.644

6.068
-89.972

4.082

-370.401

220.402

Investeringen materiële vaste activa

-47.338

-1.436

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-47.338

-1.436

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen
Liquide middelen per 1 januari
Liquide middelen per 31 december

1.279.165

1.060.199

861.426

1.279.165

Mutatie liquide middelen

-417.739

Toelichting

Dit kasstroomoverzicht geeft een
overzicht van de feitelijke geldstromen die in de loop van het
boekjaar zijn binnengekomen en
zijn uitgegaan.
Het saldo liquide middelen per
31-12-2015 is ten opzichte van
01-01-2014 afgenomen met
€ 417.739.
Daartegenover staat dat de vorderingen per 31-12-2015 € 191.400
hoger zijn dan per 01-01-2015. Dit
is grotendeels de per balansdatum te ontvangen gelden uit de
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218.966

DEL-actie van het RD ten behoeve
van projectbestedingen in 2015,
namelijk € 200.000. Op 3 februari 2016 is deze € 200.000 op de
bankrekening bijgeschreven.
De kortlopende schulden zijn
toegenomen met € 86.646. Dit
betreft met name bestedingen en
toezeggingen in 2015, waarvan
een deel in 2016 en 2017 zal worden betaald.
De investeringen zijn toegenomen door de inrichting van ons
huidige kantoorpand Beurtschipper 14 te Nijkerk. Dit pand is op 12
juni 2015 in gebruik genomen.
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6. RAPPORTAGE BEZOLDIGING DIRECTIE
2015

2014

€

€

Bezoldiging
Arbeidsvoorwaardenregeling PKN,
salarisschaal/trede
Brutosalaris

11.10

11.10

52.724,00

51.780,00

Vakantietoeslag

8,0%

4.150,00

4.142,40

Eindejaarsuitkering

8,3%

4.334,56

4.297,80

0,00

689,64

61.208,56

60.909,84

Sociale lasten

9.288,11

9.125,98

Pensioenlasten

6.791,16

7.098,60

Totale bruto salariskosten

77.287,83

77.134,42

Vergoeding voor woon/werkverkeer

4.066,20

4.066,20

81.354,03

81.200,62

Personeelsgratificatie 40 jaar
Kom over en help
Totaal bruto Jaarinkomen

(deze is gemaximaliseerd op 50 km
per dag enkele reis)
Totale personeelskosten van de
directeur

Bezoldigingsbeleid

Het bestuur van de stichting heeft
het bezoldigingsbeleid, de hoogte
van de directiebeloning en de
hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Bij de
vaststelling van het beleid is voor
de functiewaardering gebruik
gemaakt van de zogenaamde
ODRP-methode, een specifiek op
de overheid gerichte methode.
Voor alle medewerkers van de
stichting -ook voor de directie- is
de arbeidsvoorwaardenregeling,
met de daarop van toepassing zijn
de salarisschalen, van de PKN van
toepassing.

Het bezoldigingsbeleid wordt
periodiek geactualiseerd. In 2012
heeft het bestuur, op grond van
toegenomen verantwoordelijkheden en zijn wijze van functioneren, besloten de directeur in te
delen in salarisschaal 12.

Toegepaste
salarisschaal

Vanaf januari 2009 t/m december
2011 was schaal 11, eindtrede 10
van toepassing. De directeur is
met ingang van 01-01-2012 ingedeeld in salarisschaal 12. De directeur heeft echter tot en met het
jaar 2015 om persoonlijke redenen besloten af te zien van indeling in schaal 12, zodat in de jaren
2012 t/m 2015 onveranderd schaal
11, eindtrede 10 is toegepast.
Sinds 01-04-2009 zijn de salarissen van de CAO Dienstenorganisatie PKN niet gewijzigd.
In november 2015 zijn er CAO-afspraken gemaakt over aanpassing
met terugwerkende kracht per 0101-2015. Deze wijzigingen zijn in
december 2015 verwerkt.

Personalia directie

naam
woonplaats
geb.datum
functie

de heer K.H. de Vries
IJsselmuiden
23 juni 1958
Directeur

Dienstverband

De arbeidsovereenkomst is aangegaan per 1 mei 2006. Het aantal
werkuren van een voltijdswerkweek is 36.
De directeur is in dienst voor
100%.
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7. BEGROTING 2016 EN MEERJARENBEGROTING 2017 EN 2018
begroting

meerjarenbegroting

2016

2017

2018

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Algemeen (incl.Winterhulp)

2.193.097

2.271.466

2.370.979

8.500

0

0

Verkoop kleding

65.000

65.000

65.000

Nalatenschappen

75.000

Materiële hulp in natura

75.000

75.000

2.341.597

2.411.466

2.510.979

250.000

50.000

50.000

0

0

0

3.500

5.000

5.000

Overige baten

0

0

0

Som der baten

2.595.097

2.466.466

2.565.979

Baten uit acties van derden
Baten uit subsidies
Rente baten en baten uit beleggingen

LASTEN
Te besteden aan programma’s
0

0

0

Versterking maatsch. organisaties

82.976

37.976

37.976

Veilige leefomgeving

561.714

507.265

441.065

Basis onderwijs

546.212

513.501

503.001

Verwerving Inkomen

149.355

132.355

128.355

Sociale ondersteuning

769.915

703.095

693.345

Bewustwording

254.941

Lobby and advocacy

254.941

254.941

2.365.114

2.149.134

2.058.684

254.941

254.941

254.941

92.428

92.428

92.428

2.712.483

2.496.503

2.406.053

-117.386

-30.037

159.926

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Som der lasten
Te verwachten Resultaat
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accountants in
non-profit

Stichting Kom over en Help
Postbus 138
3860 AC NIJKERK

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Bijgesloten samengevatte jaarrekening, bestaande uit de samengevatte balans per 31 december 2015
en de samengevatte staat van baten en lasten met bijhorende toelichtingen, zijn ontleend aan de
gecontroleerde jaarrekening van Stichting Kom over en Help. Wij hebben een goedkeurend oordeel
verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 29 maart 2016.
De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van de in
Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. Het kennisnemen van de
samengevatte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de
gecontroleerde jaarrekening van Stichting Kom over en Help.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde
jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende
instellingen.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening op basis
van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder de
Nederlandse Standaard 810, ''Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële
overzichten''.
Oordeel
Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten
consistent met de gecontroleerde jaarrekening van Stichting Kom over en Help en in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.
Was getekend,
Sliedrecht, 29 maart 2016.
WITh accountants B.V.
P. Alblas RA

Correspondentie-adres
Postbus 2150 - 2400 CD - Alphen aan den Rijn
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IBAN: NL71 INGB 0667 8301 62 | KVK: 28112484

