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VOORWOORD

VOORWOORD

Aan het einde van het jaar 2016 vraag ik me af wat de mooiste ervaring was in het werk voor Kom over en help.  
Ik denk terug aan een Xperience-reis die ik maakte met een groep jongeren in oktober. We bezochten verschil-
lende projecten in Moldavië en Zuid-Oekraïne. Met eigen ogen zag ik weer dat onze partners in de landen waar 
we werken vaak hét verschil maken. Ze hebben oog en oor voor de zwaksten. Ze helpen hen die geen helper 
hebben, allemaal in opdracht van de grote Helper van mensen. 
 
Op zondag bezochten we de gemeente van Strumok in Zuid-Oekraïne. De kerk in Strumok zet zich in voor 
kinderen door middel van een dagcentrum, voor ouderen, die de gemeenteleden thuis bezoeken, en voor ge-
zinnen, die de kerk bereikt met voedsel en het Evangelie. Daarnaast is er in het kerkelijk centrum een opvang 
voor zwangere tienermeisjes. Vaak is het gebrek aan geld de oorzaak van de zwangerschap: de meisjes verkopen 
zichzelf om wat geld in de portemonnee te hebben. Schrijnende situaties. Veel tienermeisjes die zwanger wor-
den, kiezen voor abortus. De kerk van Strumok trekt zich de nood van deze jonge vrouwen aan en zorgt voor 
begeleiding tijdens de zwangerschap en de eerste maanden na de geboorte van het kindje. Zomaar, op kleine 
schaal, in een dorpje met weinig perspectief, gloort er hoop: God heeft deze kinderen gewild en zal voor deze 
kinderen zorgen! 
 
Tijdens de zondagmorgendienst werd een van de pasgeboren kinderen opgedragen. De moeder, zelf niet gelovig 
opgevoed, wilde Gods zegen vragen over het leven van het pasgeboren kind. En, omdat er gasten uit Nederland 
waren, werd mij gevraagd voor dit kleine kind te bidden. Dan sta je daar ineens met een klein kind in handen 
dat, menselijkerwijs gesproken, niet geleefd had als de opvang van de kerk geen abortus ‘had voorkomen’. Een 
kind: uniek, kwetsbaar, gewild door God de Schepper, toevertrouwd aan de zorg van deze moeder en de kleine 
kerkelijke gemeente in Strumok. En via hen ook aan Kom over en help. Wat een zegen dat we mochten wijzen op de 
Heere Jezus Christus, Die kinderen bij Zich geroepen heeft, ze gezegend heeft en juist voor kinderen zorgde. 

Zo is het werk van Kom over en help ook in 2016 doorgegaan. Veel mensen werden geholpen en veel hulp mocht 
gegeven worden. We danken u hartelijk voor uw gebed en gaven. Want dat is wat we moeten doen: helpen met 
Woord en daad. We lezen in Micha 6 vers 8b: en wat eist de HEERE van u, dan recht te doen, en weldadigheid lief te 
hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God? 

Daarmee zullen we ook in 2017 verdergaan, met uw hulp!

Gerben Heldoorn
voorzitter 
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KIND EN GEZIN

Gulo, een straatkind uit Tbilisi, Georgië. Ze bedelt 
dagelijks op straat, omdat het moet van haar 
ouders. Een dagelijks lichtpunt voor haar is een 
bezoek aan het dagcentrum van de kerk. Daar krijgt 
ze een maaltijd, liefde en aandacht en luistert ze 
naar een Bijbelverhaal. 
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KIND EN GEZIN

1.1 VISIE, MISSIE EN
KERNWAARDEN

‘Geroepen om te dienen’ is de slogan die ons drijft. 

Visie
De Bijbel is het Woord van God en daarom voor 
Kom over en help de inspiratiebron en norm voor al 
ons handelen. Op grond hiervan weten we ons van 
harte gedreven inhoud te geven aan de Bijbelse op-
dracht 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 christelij-
ke roeping tot barmhartigheid en recht, in partner-
schap 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, belem-
merd worden in de mogelijkheid om een mens-
waardig en waarde(n)vol bestaan op te bouwen. 
Kom over en help heeft daarom het volgende 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.

Kom over en help en haar partners hebben hart voor 
kwetsbare kinderen en families. Daarbij is er voor-
al oog voor drie specifieke doelgroepen:

1. Arme en gemarginaliseerde kinderen en 
 jongeren
 a. die een handicap of een Roma-achtergrond  

  hebben;
 b. die niet (voldoende) door hun eigen 
   families verzorgd worden;
 c. die in tehuizen of op straat leven;
 d. die ontoereikende zorg, therapie en 
   onvoldoende onderwijs ontvangen.
2. (Pleeg)ouders en families van deze arme en 

gemarginaliseerde kinderen en jongeren, die 
verantwoordelijk zijn voor de ouderlijke zorg en 
het levensonderhoud van hun gezinnen.

3. 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 fun-
damentele verandering kan pas plaatsvinden, als er 
een gunstig sociaaleconomisch en politiek klimaat 
bestaat, waarin de integratie van (kans)arme kinde-
ren en families mogelijk gemaakt en gestimuleerd 
wordt. Daarom richten alle projecten en activiteiten 
zich op het versterken en betrekken van drie groe-
pen actoren, namelijk:

• de gemeenschap (scholen, kerken en andere 
maatschappelijke organisaties);

• de private sector;
• de (lokale) overheid.

1.3 SUBDOELSTELLINGEN

Kom over en help richt zich binnen de algemene doel-
stelling (kinderen worden in hun omgeving onder-
steund om een meer menswaardig en waarde(n)vol 
bestaan op te bouwen) op de volgende programma’s:
1. Beleidsbeïnvloeding;
2. Maatschappijopbouw;
3. Veilige leefomgeving;
4. Toegang tot onderwijs;
5. Werk en inkomen;
6. Dagelijkse levensbehoeften;
7. Bewustwording en draagvlakversterking. 
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Strategie Programma’s 2016

Lobby and advocacy 1. Beleidsbeïnvloeding
 1.1 Lobby and advocacy

Maatschappijopbouw 2. Maatschappijopbouw   
 2.1 Versterken van maatschappelijke organisaties
 01200  Capaciteitsversterking kerken en burgerorganisaties - zorg kwetsbare kinderen
 01201  Bewustwordingscampagne zorg voor tehuiskinderen
 51002  Lectuur
 80460  Docenten training
 
 2.2 Partnerontwikkeling
 80051  Fotografie-  en schrijftraining
 80064  Partnertraining
 80152  Capaciteitsversterking partners
 80154  Capaciteitsversterking partners Georgië

Directe armoede 3. Veilige leefomgeving 
bestrijding 
 3.1 Gezinsbegeleiding 
 11001 Kind en gezin 
   centrum Peza
 11002 Moeder en
   kind zorg 
 11600 Zorg voor kinderen 
   met een beperking
 32110 Thuiszorg kinderen 
   met een beperking
 50496 Kindersponsor
   programma
 50550 Thuiszorg kinderen 
   met een beperking
 50700 Ondersteuning 
   kwetsbare gezinnen
 80266 Roma gezinsproject     
 
 3.2 Pleegzorg
 12100 Pleegzorg
 50095 Pleegzorg
 50096 Pleegzorg

 3.3 Integratie 
 11003 Jeugdcentrum
 50380 Trainingscentrum 
 50520 Miloserdie – Lom 
 50800 Integratie mensen 
   met visuele beperking
 51100 Zomerkampen 
 53030 Zomerkampen 
 53090 Jeugdteams

 3.4 Verbetering van zorg 
 in tehuizen 
 50060 Kindertehuis 
   Good Shepherd
 50400 Vaccinatie-
   programma

4. Toegang tot onderwijs 

4.1 Toegang en participatie
32100 Dagcentrum    
 Strasseni  
32140 Dagcentrum  Orhei 
41003 Dagcentrum Tintereni  
41004 Dagcentrum 
 Rakovitsa 
41100 Dagcentra LOR 
42000 Dagcentrum Tbilisi 
50093 Dagcentrum 
 Bulboaca 
50097 Dagcentra Zuid    
 Moldavië 
50130 Passend onderwijs   
 kinderen met een   
 beperking
51100 Dagcentrum en    
 zomerkampen 
 Rovno
80420 Dagcentrum 
 Delvinë
80461 Onderwijs voor    
 kinderen met Roma   
 achtergrond
80710 Dagcentrum Tbilisi  
80720 Dagcentrum 
 Tserovani 
 
2.2 Sociale vaardigheden 
80322 Preventie lessen    
 Rovno

42010 Zomerkamp
42011 Zomerkamp
53110 Zomerkamp 
 vluchtelingen
53070 Zomerkamp
 
10880 Brochures
10886 Kindermagazine    
 Noah’s Arc

5.  Werk en inkomen
 
5.1 Zelfstandig inkomen 
verwerven
23100 Agrarisch project
23500 Wijngaardproject
51110 Agrarisch project 
80115 Boomgaardproject
23600 Microkredieten

6.  Dagelijkse levenbehoefte

6.1 Rehabilitatie 
02000 Rehabilitatiecentra  
 Oezbekistan
61200 Ouderenzorg
61300 Missie ‘Hoop’
80320 Verlavingszorg 
 New Life
80324 Verslavingszorg    
 The Anchor
 
6.2 Medische hulp 
32130 Medicijnen voor    
 kwetsbaren Sofia 
32150 Medicijnen voor    
 kwetsbaren Kazanlak 
32160 Medicijnen voor    
 kwetsbaren Pazardjik 
60302 Medicijnen voor    
 kwetsbaren Georgië
 
6.3  Materiële hulp 
 a. winterhulp
60483 Winterhulp Moldovië
60490 Winterhulp Georgië
60490 Winterhulp Armenië
60496 Winterhulp Oekraïne
 b. noodhulp
21360 Noodhulp vluchte- 
 lingen Oekraïne 
60495 Noodhulp 
 vluchtelingen Georgië
 c. gaarkeukens
21200 Gori 
21400 Dagbegeleiding    
 ouderen Bulboaca
61001 Varna 
61002 Armavir 
61003 Hrazdan 
61006 Ararat 
61007 Yerevan 
61008 Sisian 
61009 Artashat 

Albanië - Armenië - Bulgarije - Georgië - Moldavië - Oekraïne - Oezbekistan
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Valeriu Ghiletchi is politicus en predikant in 
Moldavië. Hij is een voorvechter van chris-
telijke principes in eigen land én in Europa. 

Wat zou deze collega-parlementariër eigenlijk vin-
den van onze wintercampagne? En ja, aan wie kun 
je deze vraag beter voorleggen dan aan een ‘erva-
ringsdeskundige’ als Ghiletchi?

Op maandag 28 november belde ik Valeriu in zijn 
woonplaats Chisinau, de hoofdstad van Moldavië. 
Spontaan zegde hij toe mijn vragen per omgaande 
mail te beantwoorden. Een dag later verzond ik zes 
vragen en weer een dag later (woensdag 30 novem-
ber) las ik geboeid zes uitvoerige, leerzame ant-
woorden. Over een betrokken politicus gesproken: 
Valeriu Ghiletchi!

Eén vraag en één antwoord raken direct aan onze 
wintercampagne. Die kies ik dan ook uit. In mijn 
vraagstelling formuleerde ik kort en bondig de 
doelstellingen van onze wintercampagne voor 
Moldavië: arme kinderen/gezinnen bijstaan met 
dagelijkse levensbehoeften, goed onderwijs en goe-
de begeleiding en, vooral niet te vergeten, met een 
veilige omgeving. Valeriu, is dat vanuit jouw posi-
tie als parlementslid en dominee, de juiste, urgente 
aanpak?

Ik kreeg een schitterend antwoord. Lees maar mee: 
“Toen Jezus naar Nazareth kwam, ging Hij naar de 

synagoge en las de volgende tekstwoorden: “De 
Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij 
gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om den armen 
het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die 
gebroken zijn van hart; om den gevangenen te pre-
diken loslating, en den blinden het gezicht, om de 
verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te pre-
diken het aangename jaar des Heeren.”

“Het is de missie van elke christen, of die nu politi-
cus, predikant, dokter of leraar is, om degenen die 
om ons heen zijn, te dienen en het goede nieuws 
van heil te brengen.”

“In mijn activiteiten als parlementariër vecht ik 
altijd voor wetgeving die onze gezinnen beschermt, 
die de kwaliteit van het onderwijs voor onze kin-
deren verhoogt en die het dagelijks leven van de 
meest behoeftigen verbetert.”

Valeriu sloot af met een prachtige, bemoedigende 
volzin: “Ik ben bereid om elk project te steunen van 
de Nederlandse christelijke hulporganisatie Kom 
over en help waarbij Christus centraal staat.” Als 
ambassadeur van onze wintercampagne kan ik mij 
geen betere Moldavische medestander dan Valeriu 
Ghiletchi meer wensen!

Bas Belder, lid buitenlandcommissie van het Europees 
Parlement en ambassadeur van onze wintercampagne

PROGRAMMA  BELEIDSBEÏNVLOEDING

Een Moldavische 
medestander 
van onze 
wintercampagne
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PROGRAMMA’S

Roma-oma Mina woont met kleindochter 
Nina in een gammel huisje in Bulgarije. Onze 
partnerorganisatie helpt gezinnen als deze een 
training of opleiding te volgen, waardoor levens 
veranderen en verbeteren. 
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2.1 SAMENVATTING 

Ook in 2016 heeft Kom over en help via partners 
weer veel kinderen en gezinnen in Albanië, Arme-
nië, Bulgarije, Georgië, Moldavië, Oekraïne en Oe-
zbekistan 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. Projecten gericht op 
maatschappijopbouw zijn gecontinueerd en bin-
nen de projecten is er meer aandacht voor lobby en 
advocacy.  

Veilige leefomgeving
Passende persoonlijke hulp aan kinderen en gezin-
nen die het moeilijk hebben, heeft levens veran-
derd. Meer dan 1300 kinderen kregen extra zorg, 
waardoor hun veiligheid sterk verbeterd is, en 
bijna 300 gezinnen hebben extra steun ontvangen 
om kinderen een veilig thuis te bieden.

Toegang tot onderwijs
Het onderwijsprogramma heeft de wereld van vele 
kinderen (zonder of met een beperking) en hun 
ouders vergroot en de betrokkenen perspectief 
gegeven. Participatie en prestatie zijn 
toegenomen, mede door goede sa-
menwerking tussen scholen, ouders 
en lokale projectmedewerkers.

Werk en inkomen 
Dit vrij 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: prakti-
sche hulp en een luisterend oor voor 
de arme en kwetsbare mensen in de 
samenleving. 5500 mensen werden 
ondersteund met maaltijden, medi-

cijnen, kleding en andere vormen van materiële 
hulp. 

Bewustwording
Onze achterban willen we bewustmaken van de 
problematiek in de landen waar we werken. We 
hebben daarom (nog) meer achtergrondartikelen 
in onze magazines opgenomen. Ook hebben we 
partnerorganisaties ingezet om de verhalen ‘uit 
het veld’ te vertellen tijdens bijeenkomsten en via 
de media.

2.2 BELEIDSBEINVLOEDING EN
MAATSCHAPPIJOPBOUW

2.2.1 Beleidsbeïnvloeding 
Hulpverlening vraagt om een positieve maatschap-
pelijke 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 pleitbezor-
ger 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 be-

Lobby en advocacy

Indicator Realisatie 2015 Indicator 2016 Realisatie 2016
Gedurende 2016  

6  7 9
worden minstens 7 

lobby- en advocacy-

traceten opgezet.

Eind 2016 geven in  

15%  >17%  12%
17% van alle projecten 

lokale overheden 

financiële of materiële 

steun.

Eind 2016 heeft   

50%  >60% 60%
minstens 60% van alle 

partners contact met 

de media over hun werk. 
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leidsbeïnvloeding beperkt. De laatste jaren wordt 
echter ook bij de partners steeds meer het belang 
van lobby en advocacy gezien, en een toenemend 
aantal partners probeert dit actief mee te nemen in 
het beleid. Op lokaal niveau worden kleine stappen 
vooruit gezet.

2.2.2 Maatschappijopbouw 
Het programma Maatschappijopbouw is erop ge-
richt de partners en hun omgeving te ontwikke-
len om de kwaliteit, efficiëntie en impact van de 
verschillende programma’s te optimaliseren. We 
werken aan maatschappijopbouw door capaciteits-
versterking van burgerorganisaties en partners, 
waarin visie- en beleidsontwikkeling en linking 
en learning een grote rol spelen. In 2016 zijn de 
activiteiten die vallen onder maatschappijopbouw, 
vooral gericht geweest op capaciteitsversterking 
van de partners. Een nieuwe methode om impact 
te meten, is verder ontwikkeld. Ook dit jaar werd 
een training fotografie en verhalen schrijven aan 
partners gegeven. In Oekraïne zijn twee projecten 
gesteund die zich richten op capaciteitsversterking 
van burgerorganisaties. 

Wat ging er goed?
Partners krijgen meer 

aandacht voor beleids-

beïnvloeding en maat-

schappijopbouw op lokaal 

niveau.

Wat kan er beter?
Visieontwikkeling op 

beleidsbeïnvloeding en 

maatschappijopbouw.

Maatschappijopbouw Bestedingen per land
Albanië € 12.450

Armenië € 0

Bulgarije € 12.474 

Georgië € 0

Moldavië € 0

Oekraïne € 50.729

Oezbekistan € 0

Algemeen € 17.136

Totaal € 92.789

Bestedingen 2016: € 92.789
(Begroting: € 67.950)

De bestedingen in 2016 zijn lager dan begroot, 
omdat de trainingen en partnerconsultaties uitge-
voerd zijn voor een lager bedrag dan begroot. Het 
totaalbedrag is inclusief een bedrag van € 32.000 
dat in 2016 uitbetaald is, maar waarvoor reeds in 
2015 de verplichting is aangegaan.

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 verschil-
lende vormen van zorg geboden om kinderen en 
jongeren in een veilige en zorgzame omgeving op 
te laten groeien. Ook ondersteunen Kom over en 
help en haar partners psychosociale zorg. 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 kinde-
ren en families. Ook zijn er banden met overheden 
in verschillende landen gecreëerd en/of versterkt, 
omdat de overheid een belangrijke rol speelt in het  
zorgen voor bescherming. 



PROGRAMMA’S

KOM OVER EN HELP  13

In totaal zijn in 2016 20 projecten gericht op het 
creëren van een veilige leefomgeving gesteund in 
Albanië, Armenië, Bulgarije, Moldavië en Oekraïne.

Impact
Passende persoonlijke hulp aan kinderen en gezin-
nen die het moeilijk hebben, verandert levens. Als 
de warmte en veiligheid van een hecht gezinsleven 
geboden of gestimuleerd wordt, kunnen kwetsbare 

kinderen kind zijn en ervaren wat 
het is een thuis te hebben. Prakti-
sche (financiële) ondersteuning en 
oudercoaching helpen ouders een 
veilig gezin te bieden waar kinderen 
beschermd kunnen opgroeien. Kin-
deren uit tehuizen en kinderen met 
een beperking worden geconfron-
teerd met afwijzing. Maar door prak-
tische hulp die liefde, acceptatie en 
integratie biedt, krijgen de kinderen 
en hun ouders een nieuw toekomst-
perspectief.  

Wat ging er goed?
Partners hebben steeds 

meer aandacht voor de 

integratie en acceptatie 

van kinderen en volwas-

senen met een beperking.   

Wat kan er beter?
Overheden hebben 

onvoldoende aandacht 

voor het ontwikkelen van 

alternatieve zorg voor 

kinderen met een beper-

king.  

Diploma-uitreiking in het Learning Centre 
Borovtsi, Bulgarije. In dit centrum worden 
jongeren voorbereid op een baan en leren hiervoor 
vaardigheden aan. 

Veilige leefomgeving

Indicator Realisatie 2015 Indicator 2016 Realisatie 2016
Aantal kinderen dat

 1.272  1.200  1.350

(pleeg)zorg heeft 

ontvangen waardoor

 hun veiligheid sterk 

verbeterd is.

Families die zorg 

221  230  394/ ondersteuning

 hebben ontvangen
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derwijs gesteund in Albanië, Armenië, Bulgarije, 
Georgië, Moldavië en Oekraïne. 

Het aantal kinderen dat bereikt is met lessen over 
sociale vaardigheden en preventielessen, is in 2016 
veel groter dan in 2015. Diverse partners hebben op 
scholen veel jongeren bereikt met preventielessen 
over alcohol- en drugsverslavingen. Omdat tijdens 
één bezoek aan een school honderden jongeren 

Bestedingen per land voor de subprogramma’s

Veilige Leefomgeving Gezinsbegeleiding Pleegzorg Integratie Verbetering zorg in tehuizen Totaal
Albanië € 57.500 € 0 € 0 € 0 € 57.500

Armenië € 6.000 € 0 € 0 € 0 € 6.000

Bulgarije € 49.300 € 0 € 31.140 € 4.800 € 85.240

Georgië € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Moldavië € 0 € 42.425 € 0 € 0 € 42.425

Oekraïne € 111.345 € 24.000 € 39.389 € 73.600 € 248.334

Oezbekistan € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Totaal € 224.145 € 66.425 € 70.529 € 78.400 439.499

Bestedingen 2016: € 439.499  
(Begroting: € 450.074)

2.4 TOEGANG TOT ONDERWIJS 

Het programma Toegang tot onderwijs is een ver-
zameling van projecten gericht op (inclusief) on-
derwijs voor 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 emo-
tionele, cognitieve en psychosociale 
ontwikkeling van het kind. Binnen de 
formele tak van onderwijs beoogt het 
programma dat kinderen het basison-
derwijs voltooien en daarna ook voort-
gezet onderwijs gaan volgen. In de 
informele tak van onderwijs is er een 
focus op het ontwikkelen en verbete-
ren van de sociale vaardigheden, soci-
ale interactie, levenshouding, attitude 
en het gedrag van kinderen. Hierdoor 
stimuleert het programma de sociale 
weerbaarheid van kinderen en helpt 
het hen de vaardigheden op te doen die 
hun na hun opleiding baanzekerheid 
geven. Binnen dit programma worden 
(steeds meer) dagcentra voor kinderen 
gesteund: centra waar kansarme kin-
deren huiswerkbegeleiding krijgen, 
een warme maaltijd en psychosociale 
ondersteuning. In totaal zijn in 2016  
21 projecten gericht op toegang tot on-

Toegang tot onderwijs

Indicator Realisatie 2015 Indicator 2016 Realisatie 2016
Kinderen met een  

248  250  444beperking die steun 

ontvangen hebben

Kinderen die een 

 1.264  1.350  1.306

dagcentrum hebben 

bezocht en onderwijs-

ondersteuning hebben 

ontvangen

Kinderen die deel-  

2.016  2.000  2.831genomen hebben aan 

een zomerkamp

Kinderen die bereikt 

 5.053  5.500  20.272

zijn met lessen over 

sociale vaardigheden 

en preventielessen

(gebaseerd op

christelijke normen

en waarden)
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Het programma Maatschappijopbouw is 
erop gericht de partners en hun omge-
ving te ontwikkelen om de kwaliteit, effi-

ciëntie en impact van de verschillende program-
ma’s te optimaliseren. In 2016 zijn de activiteiten 
die vallen onder maatschappijopbouw vooral 
gericht geweest op capaciteitsversterking van de 
partners. 

Resultaatmeting
In september dachten we met de partnerorganisa-
ties uit Armenië, Bulgarije, Georgië en Moldavië 
na over de impact van de gaarkeukens in levens 
van onze kwetsbare en hulpbehoevende naasten. 
We keken naar wat we doen, maar ook naar wat 
we daarmee bereiken. En om eerlijk te zijn, is het 
vaak best ingewikkeld om goed inzicht te krijgen 
in de uiteindelijke resultaten en de effecten van 
het project op de doelgroep. Hoe meet je de resul-
taten van een project? Dragen de activiteiten van 
de organisatie bij aan de verandering die je wilt 
bereiken of juist niet? Op deze vragen proberen 
we een antwoord te vinden. We ontwikkelen met 
elkaar een scorekaart om resultaten te kunnen 
meten op het gebied van voeding, gezondheid, 

thuissituatie, socialisatie en integratie, psychische 
en geestelijke ontwikkeling.  De komende tijd pro-
beren we dit in kaart te brengen. Een mooie uitda-
ging om mee aan de slag te gaan, omdat dit gaat 
om meer dan alleen maar cijfers:  als het goed is, 
leidt dit tot betere projecten en verandert er daad-
werkelijk iets door datgene wat je doet. 
 
Een gouden uitspraak
Ontwikkelingswerk kan lijken op dweilen met de 
kraan open; je zult er een land als geheel niet van 
de ene op de andere dag mee veranderen. Het is 
vaak een kwestie van een lange adem. Maar op 
individueel niveau is hulp wel degelijk waardevol. 
En de passie waarmee veel partners spreken over 
de mensen met wie zij werken, laat zien dat per-
soonlijke contacten en gesprekken een verande-
ring voor het leven teweeg kunnen brengen. “We 
moeten op zoek naar het ‘goud’ in ieder mens”, 
zegt een deelnemer uit Bulgarije vol passie en 
overtuiging. Wat een uitspraak! Met de hulp die 
we bieden, proberen we het hart van de mensen te 
raken. Het geeft dé dimensie aan het werk en kan 
een impact hebben die van levensbelang is. En dat 
is goud waard!

PROGRAMMA MAATSCHAPPIJOPBOUW

Programma  
Maatschappijopbouw
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tegelijk bereikt worden, worden met deze activiteit 
veel meer kinderen bereikt dan met bijvoorbeeld 
zomerkampen of dagcentra. 

Impact
Door het onderwijsprogramma zijn kinderen (met 
een beperking) begeleid en zijn participatie en 
prestatie in het reguliere onderwijs toegenomen. 
Het onderwijsprogramma onderstreept dat toe-
gankelijk, goed en passend onderwijs een belang-
rijke rol speelt in de ontwikkeling van een kind. 

De impact van de dagcentra en zomerkampen voor 
kinderen is zichtbaar. Veel kinderen vinden in de 
centra wat ze thuis missen, of het nu de warme 
maaltijd is, veiligheid of vriendschap. Veel kinde-
ren die anders vroegtijdig de school verlaten, wor-
den ondersteund om het onderwijs te doorlopen 
en bouwen zo aan een goede toekomst. 

Wat ging er goed?
Het concept voor dagcen-

tra voor kinderen wordt 

steeds verder uitgewerkt 

en opgepakt door part-

ners. De impact van het 

extra onderwijs, de war-

me maaltijd en de veilige 

omgeving zijn zichtbaar.

Wat kan er beter?
De overheid zou meer 

moeten investeren in de 

kwaliteit van onderwijs. 

Door lage salarissen 

worden leraren niet ge-

stimuleerd om goed les 

te geven.

Bestedingen per land voor de subprogramma’s

Toegang tot  Verbetering Life skills Totaal
onderwijs toegang en 
 participatie
Albanië € 108.656 € 0 € 108.656

Armenië € 45.040 € 2.000 € 47.040

Bulgarije € 15.000 € 0 € 15.000

Georgië € 67.312 € 5.000 € 72.312

Moldavië € 166.035 € 0 € 166.035

Oekraïne € 40.560 € 51.883 € 92.443

Oezbekistan € 0 € 0 € 0

Totaal € 442.603 € 58.883 € 501.486

Bestedingen 2016: € 501.486 
(Begroting: € 414.647)

2.5 WERK EN INKOMEN 

Het programma Werk en inkomen 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. 

Werk en inkomen

Indicator
Landen waar 

inkomsten-

genereren-

de projecten 

gestart zijn

Aantal in-

komsten

genereren-

de projec-

ten

Realisatie 
2015

3

3

Indicator
2016

4

6

Realisatie
2016

5

6

In totaal zijn in 2016 vier projecten gericht op werk 
en inkomen gesteund in Albanië, Bulgarije, Geor-
gië, en Moldavië. In Armenië en Oekraïne is er goe-
de voortgang bij de al eerder opgestarte projecten.

Impact
Van een achtergestelde positie naar zelfbewuste 
mensen met mogelijkheden om zelfstandig in-
komen te verwerven. Dat is het doel van de pro-
jecten gericht op werk en inkomen. De reeds in 
eerdere jaren gestarte projecten hebben een goede 
voortgang. Diverse families hebben nu een eigen 
inkomen. In Moldavië worden microkredieten 
verschaft aan mensen die bekwaam zijn een eigen 
bedrijf te starten of uit te breiden. In 2016 is hier-
toe een lening verstrekt van € 20.000, met een 
looptijd van drie jaar.

 



PROGRAMMA’S

KOM OVER EN HELP  17

 
 Wat ging er goed?

Enkele nieuwe projecten 

konden worden gestart 

en de bestaande projec-

ten hebben een goede 

voortgang.

In meer landen konden 

werk en inkomengenere-

rende projecten gestart 

worden.

Wat kan er beter?
Veel partners zijn wel 

overtuigd van het feit dat 

de hulp meer structureel 

moet zijn en gericht op 

zelfstandigheid op ter-

mijn. Het vinden van de 

juiste mensen en geschik-

te projecten is echter 

heel lastig.

Het maken van langeter-

mijnbegrotingen (meerja-

rig) kan nog steeds beter.

Bestedingen per land voor de subprogramma’s

Werk en inkomen            Zelfstandig inkomen verwerven
Albanië € 49.272

Armenië € 0

Bulgarije € 6.000

Georgië € 14.516

Moldavië € 0

Oekraïne € 292

Oezbekistan € 0

Totaal € 70.080

Bestedingen 2016:  €70.080
(Begroting: € 111.000)

Na enige tijd biedt dit ook werkgelegenheid aan 
mensen zonder deze bekwaamheden. De rehabili-
tatiecentra waar enkele jaren geleden kassen wer-
den gebouwd, ontvangen geen extra steun meer 
van onze partner en hebben hun activiteiten zelf 
uitgebreid. Zo wordt werkervaring opgedaan en 
wordt re-integratie gemakkelijker.

2.6 DAGELIJKSE 
LEVENSBEHOEFTEN 

Het programma Dagelijkse levensbehoeften focust 
op de meest arme en kwetsbare families, volwasse-
nen en ouderen. De projecten binnen dit program-
ma 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 de projecten verbinden hen met 
sociale netwerken en sociale voorzieningen van 
overheden. Het programma Dagelijkse levensbe-
hoeften biedt ook rehabilitatie aan verslaafden en 
ondersteunt hen bij hun re-integratie in de maat-
schappij.

In totaal zijn in 2016 26 projecten gericht op 
dagelijkse levensbehoeften gesteund in Armenië, 
Bulgarije, Georgië, Moldavië, Oekraïne en 
Oezbekistan. 

Na tien jaar niet uit zijn flat te zijn geweest, 
komt Andrey weer buiten tijdens een 
zomerkamp voor kinderen met een 
beperking. 
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Mag ik u voorstellen aan Tolga? Hij is 16 
jaar en woont, samen met z’n ouders en 
broer, in Grozdiovo, een klein plaatsje in 

Bulgarije.

Het is bepaald geen vanzelfsprekendheid dat 
Tolga bij zijn ouders en broer woont. Hij werd 
namelijk geboren met een ernstige verstandelijke 
en lichamelijke beperking. Een kind met een 
handicap was voor de islamitische familieleden 
zo’n schande, dat ze Tolga’s ouders adviseerden 
hem naar een weeshuis te brengen. En de dokter 
onderstreepte dat advies nog maar eens…

Tolga’s ouders willen echter zélf voor hem zorgen. 
De consequentie is dat de familieleden - ze wonen 
allemaal bij elkaar - niets meer met hen te maken 
willen hebben en ze moeten verhuizen.

Makkelijk is hun leven niet. Tolga heeft therapie 
nodig, maar het dichtstbijzijnde ziekenhuis is 
50 kilometer verderop. Onbereikbaar ver weg 
én onbetaalbaar. De overheid geeft nauwelijks 
fi nanciële steun en Tolga’s ouders hebben het geld 
er niet voor. Inmiddels is Tolga 13 jaar en zijn z’n 
ouders zo’n beetje radeloos. Tolga’s gezondheid 
gaat steeds verder achteruit.

Op dat moment komt de baptistengemeente - 
waarmee wij samenwerken - met dit gezin in contact 
en kan zij hun de broodnodige ondersteuning 
geven. Tolga wordt geopereerd, krijgt therapie en 
medicijnen en zit inmiddels in een rolstoel.

Het leven van Tolga en zijn ouders is zichtbaar 
veranderd en verbeterd. Ze kunnen nu met Tolga 
naar buiten, wat eerder niet mogelijk was.

PROGRAMMA VEILIGE LEEFOMGEVING

Tolga kan éíndelijk 
naar buiten
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Bestedingen per land voor de subprogramma’s

Dagelijkse levensbehoeften Rehabilitatie Medische hulp Materiële hulp Totaal
Albanië € 0 € 0  € 0

Armenië € 0 € 0 € 204.250 € 204.250

Bulgarije € 0 € 12.604 € 9.000 € 21.604

Georgië € 0 € 5.200 € 94.992 € 100.192

Moldavië € 0 € 0 € 17.000 € 17.000

Oekraïne € 100.575 € 0 € 132.220 € 232.795

Oezbekistan € 30.270 € 0 € 0 € 30.270

Hulpgoederen   € 51.014 € 51.014

Totaal  € 130.845 € 17.804 € 508.476 € 657.125
NB  totaal is hoger dan financieel overzicht omdat voor enkele projecten reeds geld was gereserveerd in eerdere jaren

Bestedingen 2016: € 657.125 
(Begroting: € 634.517)

Dagelijkse levensbehoeften

Indicator Realisatie 2015 Indicator 2016 Realisatie 2016
Mensen die onder-  

6.662  5.500  6.451steund zijn met 

materiële hulp

Mensen met een 

 2.036  2.000  2.498
medische aandoening 

en/of handicap die

ondersteuning hebben 

ontvangen

Verslaafden die   

99  125  80
deelnemen aan een 

rehabilitatie-

programma

Verslaafden die het  

50  60  14rehabilitatiepro-

gramma met succes 

afgesloten hebben

Wat ging er 
goed?
Het programma 

is steeds meer 

gericht op het 

vinden van struc-

turele oplossin-

gen. Ook binnen 

het onderdeel 

materiële hulp-

verlening neemt 

persoonlijke 

aandacht een 

steeds grotere 

plaats in. 

Wat kan er 
beter?
Meer aandacht 

voor structurele 

oplossingen voor 

de kinderen die 

men tegenkomt 

binnen dit pro-

gramma (onder 

andere in de 

rehabilitatiecen-

tra, gaarkeukens 

en dergelijke).

Het verschil in het totaal aan bestedingen wordt 
veroorzaakt door een aantal projectovereenkom-
sten die zijn aangegaan voor de duur van drie jaar. 
Voor deze projecten was reeds geld gereserveerd 
ten laste van eerdere jaren, maar de bestedingen 
zijn gedaan in 2016.
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Impact
Passende persoonlijke hulp aan kinderen en ge-
zinnen die het moeilijk hebben, verandert levens. 
Als de warmte en veiligheid van een hecht gezins-
leven geboden of gestimuleerd wordt, kunnen 
kwetsbare kinderen kind zijn en ervaren wat het 
is een thuis te hebben. Praktische (financiële) on-
dersteuning en oudercoaching helpen ouders een 
veilig gezin te bieden waar kinderen beschermd 
kunnen opgroeien. Kinderen uit tehuizen en kin-
deren met een beperking worden geconfronteerd 
met afwijzing. Maar door praktische hulp die 

Dit zijn Sanda en Valeriu. Zij en hun moeder 
kregen in de winter een omWarming in de vorm 
van eten, kleding en hout. 

liefde, acceptatie en integratie biedt, krijgen de 
kinderen en hun ouders een nieuw toekomstper-
spectief. 

Transporten
Humanitaire transporten naar de projectlanden 
zijn jarenlang een onderdeel geweest van het pro-
gramma Dagelijkse levensbehoeften, maar deze zijn 
per 31/12/2015 stopgezet. Incidenteel (als vorm 
van noodhulp) worden nog transporten uitge-
voerd. In 2016 zijn bij wijze van uitzondering vier 
transporten uitgevoerd naar Oekraïne. 



KOM OVER EN HELP  21

Valse speelkameraadjes
Dennis heeft het syndroom van Down. Overdag 
is hij alleen met zijn drankverslaafde oma. Zijn 
vader vertrok toen Dennis geboren werd en 
zijn moeder is overdag van huis om wat geld te 
verdienen. Hij gaat niet naar school en niemand 
speelt met hem, want kinderen als Dennis horen 
er niet bij in Moldavië. Ze worden verstopt en 
uitgesloten. Overdag let niemand op Dennis, 
niemand zorgt voor hem. Bijna niemand. Want 
als hij buiten eenzaam ronddoolt, deelt hij het erf 
met de waakhonden die op het huis letten. Valse 
monsters zijn het, die grommen en bijten. En die 
valse waakhonden zijn de enige die op Dennis 
letten. En het zijn ook zijn enige speelkameraadjes 
– ze voeden hem op en leren hem zijn mannetje te 
staan.
 
Moedeloos
Dennis heeft een lieve moeder, Maria, die veel 
van hem houdt. “Hij is niet gezond. Laat hem 
hier achter, hij zal vast snel sterven”, zei de arts 
tegen haar nadat hij geboren was. Maar Maria 
nam haar zoon mee naar huis en zoals veel 
ouders in haar situatie, stond ze er alleen voor. 

Ze wist niet hoe ze haar zoon de juiste zorg moest 
geven. Uit schaamte verstopte ze hem. Op artsen 
en therapeuten kan Maria niet terugvallen, die 
helpen alleen als je steekpenningen aanbiedt. 
Volgens de wet heeft Dennis er recht op naar 
school te gaan; maar de schooldeuren zitten 
potdicht voor hem. De leraren weten niet hoe ze 
kinderen als Dennis les kunnen geven, scholen 
zijn onderbemand en niet aangepast. Er is een 
steile trap naar de schooldeur en het toilet is een 
gat in de grond: ontoegankelijk voor kinderen met 
een beperking. En als Maria haar zoon meeneemt 
naar de kerk, wordt de priester boos: “Hij hoort 
hier niet, zo’n kind is een vloek van God.” Maria 
wordt zo moedeloos van alle weerstand tegen haar 
zoon.
 
Hoop
Gelukkig gaat Dennis nu naar het dagcentrum 
‘Nieuwe hoop’. Toen Dennis er voor het eerst 
kwam, bleek uit alles dat hij opgegroeid is tussen 
de honden. Hij had geen sociale vaardigheden en 
gedroeg zich als een hond: hij blafte en gromde. 
Maar wat is het fantastisch om te zien hoe hij in 
het centrum leerde praten en contact maken!

PROGRAMMA TOEGANG TOT ONDERWIJS

Verstoten door mensen, 
opgevoed door honden
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HOOFDSTUK 3

Hoofdstuk 3

ORGANISATIE

Bezoekers van de dagopvang voor ouderen in 
Bulboaca, Moldavië. De opvang biedt vijf dagen per 
week dagbesteding aan twaalf oudere mensen. 
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ORGANISATIE

3.1 ONZE
PARTNERORGANISATIES

 
Kom over en help werkt samen met lokale bijbel-
getrouwe kerken en christelijke organisaties in 
Oost-Europa en Eurazië die hulp verlenen aan 
kwetsbare groepen, met name kinderen en families, 
in kerk en samenleving. We werken samen op basis 
van een gedeelde christelijke visie, we gaan uit van 
gelijkwaardigheid en wederkerigheid, met als doel 
inhoud te geven aan de structurele verandering in 
levens van mensen.  

Onze partners delen hartelijk de christelijke missie 
om de naaste te dienen in Jezus’ Naam. Christelij-
ke ngo’s werken vaak samen met lokale kerken of 
worden gestimuleerd dat (meer) te doen. Er vindt 
voortdurend onderlinge afstemming plaats over het 
te voeren beleid van zowel partners als Kom over en 
help. Samen hechten we veel waarde aan expertise, 
betrouwbaarheid en (financiële) transparantie. 
Kom over en help leert veel van haar partners en 
is bereid om capaciteitsversterking en linking en 

learning te ondersteunen om partnerorganisaties 
verder te versterken.
Wij helpen onze partners bij hun beleidsbeïnvloe-
ding, maatschappijopbouw en armoedebestrijding 
in de projectlanden. Beleidsbeïnvloeding van lokale 
en nationale overheden bleek ook in 2016 een weer-
barstig fenomeen. Voor veel partners is de overheid 
een vanuit de historie ‘vijandig’, niet te bereiken en 
onbetrouwbaar instituut. 
We zoeken naar nieuwe partnerschappen met ster-
ke partijen. 

3.1.1 Landen
Kom over en help werkt in zes focuslanden (Albanië, 
Armenië, Bulgarije, Georgië, Moldavië en Oekraïne) 
en oriënteert zich sinds enkele jaren op het werken 
in Oezbekistan.     

De Albanese regering heeft grondige hervormin-
gen doorgevoerd. Iedereen moet nu betalen voor 
elektriciteit, belastingen en dergelijke. Veel families 
zijn in financiële problemen gekomen. Toegang 
tot medische zorg blijft een probleem, vooral voor 

Land Partner Beleids- Maatschappij- Veilige Toegang tot Werk en Dagelijkse
  beïnvloeding opbouw leefomgeving onderwijs inkomen levensbehoeften
Albanië Lidia Foundation, Sarandë x x x x  

 Swiss Foundation for Innovation x x x   

 Dorcas Albania     x

Armenië Evangelical Christian Baptist 

 Churches Armenia   x x  x

 Little Bridge x   x   

Bulgarije Baptist Union of Bulgaria   x   x

 Bulgarian Child Inc. x  x  x x

 New Hope for the Balkans x x x x  

Georgië Evangelical Baptist Church Georgia    x x x

Moldavië Bethania Foundation, Tintereni x x x x  x

 Charity Mission Moldova  x  x  

 Youth for Christ Moldova x x  x  

 Invest Credit     x

Oekraïne Good Shepherd, Makeevka   x x  

 House of Gospel, Rovno   x   x

 Living Word, Rovno    x  

 New Life, Rovno    x  x

 The Anchor x x    x

 Father’s House x x x   x

 Light of Resurrection   x x x x x
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kinderen met een beperking. Kom over en help en 
partners hebben zich ook in 2016 hiervoor ingezet 
en er is een dagopvangcentrum voor kinderen met 
een beperking gestart.

Door de economische recessie in Rusland kwam 
ook de Armeense economie in zwaar weer terecht. 
Dat verslechterde toen begin april een driedaagse 
oorlog uitbrak in Nagorno-Karabach. Er volgden 
aanhoudende protesten tegen de president. Kom 
over en help maakte noodhulp mogelijk. In de toe-
komst willen we meer inzetten op structurele hulp, 
vooral op onderwijs voor kansarme kinderen (met 
een beperking). In 2016 heeft Kom over en help zich 
georiënteerd op een nieuw partnerschap. 

Er zijn nog steeds obstakels in de overgang van Bul-
gaarse staatstehuizen naar kwalitatief goede alter-
natieve zorg. Toch is Bulgarije van alle landen waar 
Kom over en help werkt, duidelijk het beste af. 2017 is 
dan ook het laatste jaar dat Kom over en help partners 
in Bulgarije financieel zal steunen.

In Georgië werkt Kom over en help samen met één 
partner. Dat maakt de impact beperkt en kwetsbaar. 
Daarom heeft Kom over en help zich in 2016 georiën-
teerd op een nieuw partnerschap en deze oriëntatie 
zal in 2017 gecontinueerd worden. 

In 2016 is Kom over en help een partnerschap aan-
gegaan met Invest-Credit in Moldavië, gericht op 
het verstrekken van microkredieten aan startende 
ondernemers. Hiermee willen we investeren in de 
ontwikkeling van ondernemerschap in Moldavië en 
(indirect) banen creëren.  

In Oekraïne is de situatie helaas niet verbeterd. Door 
met name de oorlog zijn vele mensen in problemen 
gekomen, zowel in West- als in Oost-Oekraïne. Daar-
om is de extra hulp die sinds enige jaren geboden 
wordt, gecontinueerd. Frustrerend voor partners is 
ook de enorme corruptie. De armoede neemt toe.

In Oezbekistan is een nieuwe situatie ontstaan na 
het overlijden van de oude president en de aanstel-
ling van de nieuwe. Vooralsnog lijkt het erop dat 
de teugels nog strakker worden aangehaald, wat de 
hulpverlening bemoeilijkt. Toch mogen we zegen 
zien op het werk dat in stilte gebeurt. 

3.1.2 Werkbezoeken
Tijdens werkbezoeken onderhielden de medewer-
kers en het bestuur contact met de partners in de 
landen waar we werken. In 2016 hebben tien werk-
bezoeken plaatsgevonden: Albanië (tweemaal), 
Bulgarije, Oekraïne (driemaal), Moldavië (tweemaal, 
waaronder één pilottraining-reis), Armenië en Ge-
orgië. Daarnaast werd Oekraïne tweemaal bezocht 
voor het geven van een specifieke training gericht 
op verslavingszorg. In februari maakte de afdeling 
Communicatie en Fondsenwerving een reis naar 
Moldavië en Oekraïne ten behoeve van de winter-
campagne 2016/2017. In mei is een vrijwilligers-
groep vertrokken naar Georgië voor een reis ter in-
spiratie, bestaande uit dertien personen. In oktober 
heeft een groep van tien Xperience-jongeren een 
bezoek gebracht aan Moldavië/Oekraïne, ook ter 
inspiratie en om gelden te werven. Als capaciteits-
versterking van partnerorganisaties heeft Thom 
Deelstra nog een fotografie- en storytellingtraining 
verzorgd in Oekraïne.

3.2 SAMENWERKING MET
ORGANISATIES IN NEDERLAND

Kom over en help zoekt afstemming en samenwer-
king met Nederlandse organisaties die hetzelfde 
doel dienen en in eenzelfde land werkzaam zijn. 
Samenwerking leidt tot versterking van program-
ma’s en projecten. Het voorkomt doublures. In 2016 
is de samenwerking tussen Kom over en help en 
Dorcas tot stand gekomen. Samen ondersteunen 
we een inkomstengenererend project in Tropoja in 
Noord-Albanië. Het driejarige project voorziet in 
training rond en facilitering van de ontwikkeling 
van pruimenteelt, het kweken van groenten en fruit 
in kassen en kippenboerderijtjes. Hiermee worden 
tweehonderd gezinnen bereikt, die zo in hun le-
vensonderhoud kunnen voorzien en kunnen bijdra-
gen aan de diaconale projecten van de lokale kerk. 

Het Linda Fonds is een samenwerkingsverband met 
ons aangegaan om de begeleiding van zijn projecten 
te borgen. Het Linda Fonds blijft zelf fondsen werven 
en maakt gebruik van de kantoorfaciliteiten van Kom 
over en help. Verder werkten we samen met kerkelijke 
deputaatschappen, Draagt Elkanders Lasten van het 
Reformatorisch Dagblad en EO-Metterdaad.
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Kom over en help is mede-initiatiefnemer van het 
Christelijk Platform Oost-Europa (CPOE). Dit 
platform beoogt samenwerking van organisa-
ties, comités en werkgroepen die in Oost-Europa 
werkzaam zijn op het gebied van diaconaat en 
hulpverlening. In de stuurgroep van het CPOE 
participeren Dorcas, Zending over Grenzen, Hulp 
Oost-Europa en het Linda Fonds met Kom over en 
help. De samenwerking binnen Prisma richt zich 
op bezinning op zending, diaconaat en ontwikke-
lingssamenwerking, (politieke) lobby en fondsen-
werving. 

3.3 ORGANISATIE INTERN

Om de gestelde doelstellingen te behalen, is een 
organisatie in Nederland nodig die de verschillende 
taken 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 bestuurs-
statuut.

Op 31 december 2016 was de samenstelling van het 
bestuur als volgt:
· Dhr. G.J. Heldoorn MA, voorzitter
 Manager onderwijsadvies bij Driestar educatief 

te Gouda, coördinator inloophuis Elim  
uitgaande van de Gereformeerde Gemeente 
te Amersfoort, penningmeester Oranjecomité 
Woudenberg.

· 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, lid
 Predikant in de Hervormde Morgenster- 

gemeente (PKN) te Zoetermeer, voorzitter 
Stichting Cursus Theologische Vorming Putten, 
voorzitter Van Rijswijk Fonds.

· Dr. R. van Ginkel, lid
 Programmamanager relief & rehabilitation, 

wetlandwacht voor Vogelbescherming Neder-
land.

· Ds. A. van Heteren, lid
 Predikant binnen de Christelijke Gereformeerde 

Kerken, plaatsvervangend voorzitter SGP, secre-
taris Stichting Bewaar het Pand, secretaris Gere-
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formeerde Bijbelstichting, bestuurslid Stichting 
Reformatorische Publicatie.

· Mr.drs. M.P. de Jong-de Kruijf, lid
 Familierechtadvocaat bij BVD advocaten, pro-

movenda Jeugdrecht aan de Universiteit Leiden, 
voorzitter Klachtencommissie Veilig Thuis 
Haaglanden.

· Drs. J.M. Stam CPC, secretaris
 Hoofd Financiële Zaken/Controller bij De Meer-

waarde te Barneveld, controller bij Stichting 
Hervormde Scholen De Drieslag te Barneveld, 
diaken Hervormde Gemeente Veenendaal, pen-
ningmeester Centrale Zendingscommissie Her-
vormde Gemeente Veenendaal.

3.3.1.1 Commissies
De directeur wordt bijgestaan door een aantal com-
missies, waarin naast de directeur leden van het 
bestuur zitting hebben. 
· Beleidscommissie: dhr. G.J. Heldoorn MA, mr. 

drs. M.P. de Jong-de Kruijf, dr. R. van Ginkel.
· Financiële commissie: drs. A.P. de Jong, drs. 

J.M. Stam CPC, dhr. E. Heger (administrateur). 
· Personeelscommissie: dhr. G.J. Heldoorn MA, 

dr. M.A. van den Berg, mr. drs. M.P. de Jong-de 
Kruijf, ds. A. van Heteren (reserve).

· Commissie ‘samenwerking met andere 
 organisaties’: ds. A. van Heteren, drs. A.P. de 

Jong, dr. M.A. van den Berg (reserve).
De beleidscommissie, financiële commissie en de 
commissie ‘samenwerking met andere organisaties’ 
hebben een adviserende rol richting de directeur. 
De personeelscommissie heeft beslissingsbevoegd-
heid 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 reiskosten-
vergoeding bedraagt € 0,28 per kilometer. In 2016 
werd aan bestuursleden in totaal € 587,68 voor ge-
maakte kosten vergoed.

3.3.1.3 Onafhankelijkheid van 
bestuurders

In de statuten van de stichting zijn clausules opge-
nomen die functievermenging en afhankelijkheids-

conflicten 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 twee-
maal worden herbenoemd. Nieuwe bestuursleden 
worden benoemd op basis van het bestuurderspro-
fiel. Herverkiezing van bestuursleden geschiedt op 
basis van een evaluatie van het functioneren con-
form het bestuurdersprofiel.

3.3.1.5 Bestuursherverkiezing 
In december 2016 is ds. A. van Heteren herkozen 
voor een extra en laatste halve termijn van twee jaar, 
tot eind 2018. In 2016 zijn geen wijzigingen opgetre-
den in de bestuurssamenstelling.

3.3.1.6 Rol van het bestuur 
Volgens het bestuursstatuut is het bestuur een be-
leidsbepalend 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. Maan-
delijks wordt 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 gepresen-
teerd met een analyse op hoofdlijnen. De directeur 
zorgt voor informatie over personeelszaken, werk-
bezoeken, netwerkvergaderingen en relevante ont-
wikkelingen. Het bestuur ontvangt één keer per jaar 
een rapportage betreffende de interne controle van 
de administratieve organisatieprocessen en klachte-
nanalyse. 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.

Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering van 
het vastgestelde beleid, de inkomsten, de kosten en 
de bestedingen. In 2016 zijn vier bestuursvergade-
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Tropoja’s pruim
Pruimen uit Tropoja. Ooit van gehoord? Vast 
niet… Terwijl pruimen uit Tropoja vroeger 
beroemd waren. En helaas staat de teloorgang van 
de pruimen niet op zichzelf. Tropoja is een zeer 
afgelegen gebied in het noorden van Albanië. Er 
heerst grote armoede. Dat is niet vreemd. Door de 
afgelegen ligging zijn er weinig mogelijkheden 
voor de inwoners om zich te ontwikkelen. Tel 
daarbij op een zeer laag inkomen, gebrek aan 
onderwijs en een lakse regering. Maar, de boeren 
hebben een schat aan kennis over het kweken 
van plaatselijke producten. Met wat fi nanciële 
hulp kunnen boeren hun eigen armoede én de 
armoede in hun omgeving verlichten. 

Een nieuwe kans voor Tropoja’s pruim…  
Naast kennis hebben de plaatselijke boeren 
ook grond. Grond om kassen op te bouwen of 
kippen op te houden bijvoorbeeld. Een goede 
mogelijkheid om in hun levensonderhoud te 
voorzien! Onze partnerorganisatie wil de boeren 
voorzien van startkapitaal en hun up-to-date 
methoden aanleren, zodat zij hun leven en dat van 
hun gezinnen blijvend kunnen veranderen. Maar 
de impact is groter! Wij willen de boeren helpen 
om zich te organiseren en hen ondersteunen bij 
het gezamenlijk op de markt brengen van hun 

producten, zodat de boeren een positieve bijdrage 
leveren aan de hele gemeenschap. Een nieuwe 
kans voor Tropoja’s pruim…  

Een nieuwe kans dankzij Tropoja’s pruim…  
“Groenten te koop!” Arlind staat op de markt om 
zijn zelfgeteelde oogst aan de man te brengen. 
Hij is er maar wát trots op. Aan het einde van 
de dag gaat hij naar huis, blij en dankbaar voor 
de opbrengst. Thuis wachten zijn vrouw en 
zoontje op hem, maar ook zijn invalide vader, zijn 
moeder en broer. Gelukkig kan Arlind nu in hun 
levensonderhoud voorzien. Dat is niet altijd zo 
geweest…

Arlind heeft geprobeerd een leven op te bouwen 
in Tropoja. Dat lukte niet, ondanks zijn kennis 
en ervaring op het gebied van landbouw. Hij was 
afh ankelijk van de plaatselijke kerk, die hem en 
zijn gezin voorzag van voedsel en kleding. 

Nog elke dag is Arlind God dankbaar dat hij de 
mogelijkheid kreeg om een kas te bouwen. Het 
hele gezin werkt mee en met elkaar verbouwen 
ze voldoende groenten voor zichzelf. Bovendien 
kan Arlind keer op keer naar de markt om zijn 
producten te verkopen. Een mooi voorbeeld van 
zelfvoorzienend levensonderhoud in Tropoja.

PROGRAMMA WERK EN INKOMEN

Zelfvoorzienend 
levensonderhoud in Tropoja.
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ringen gehouden, namelijk op 29 maart, 27 juni, 20 
september en 9 december.

3.3.1.7 Relatie bestuur en directeur
Het bestuur heeft de directeur volgens het direc-
tiestatuut gemandateerd tot het managen van de 
stichting. Hij is verantwoordelijk voor de voorbe-
reiding en uitvoering van het door het bestuur vast-
gestelde beleid. Hij is daarnaast verantwoordelijk 
voor het opstellen van de begroting, het jaarverslag 
en de jaarrekening. De directeur is te allen tijde 
verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Het 
bestuur blijft echter wettelijk verantwoordelijk en 
aansprakelijk. Tijdens de bestuursvergaderingen 
is er intensief overleg met de directeur over be-
leidsontwikkeling en de uitvoering van beleid. De 
directeur maakt gebruik van de adviescommissies 
waarin bestuursleden participeren. Jaarlijks voert 
een delegatie van het bestuur een functionerings-
gesprek met de directeur. Daarbij worden roulerend 
twee medewerkers gevraagd naar het functioneren 
van de directeur. Er is een hecht onderling vertrou-
wen als basis voor het gezamenlijk inhoud geven 
aan beleid en innovatie.

3.3.1.8. Evaluatie bestuur op uitvoering 
jaarplan 

• Tijdens de vergadering van 29 maart zijn het 
jaarverslag en de jaarrekening over het jaar 2015 
goedgekeurd en vastgesteld. 

• Dit was een ambitieuze begroting met de ver-
wachting en in het vertrouwen dat de extra 
personele en financiële middelen tot de beoogde 
extra inkomsten zouden leiden. De inkomsten 
uit eigen fondsenwerving zijn echter juist te-
gengevallen in 2016. De wintercampagne was 
onvoldoende herkenbaar als zijnde in plaats van 
de Winterhulp. De nalatenschappen en fondsen 
bleven achter. Tegelijk zijn de kosten toegeno-
men. Hierop zijn voor 2017 maatregelen geno-
men voor de inkomsten, de bestedingen en de 
kosten. 

• Het bestuur vraagt zich af of het effect van de 
wintercampagne een incident is of dat de inkom-
sten structureel onder druk staan. 

• Gezien de capaciteit op de afdeling Commu-
nicatie en Fondsenwerving is er nog meer 
focus nodig, omdat niet alle plannen tegelijk 
gerealiseerd kunnen worden. De uitrol van het 

donateursplan en de plannen voor kerken, be-
drijven, scholen en nalatenschappen zal ook in 
2017 veel inspanning kosten. 

• Het opgezette risicomanagementbeleid inclusief 
de budgettering van de benoemde risico’s is van 
belang. De continuïteitsreserve ondersteunt de 
cashflow gedurende het jaar.  

• De pilot voor het ontwikkelen van impactrappor-
tage is verder vormgegeven. Omdat dit veel tijd 
en geld kost, is er discussie gevoerd over hoe de 
balans te houden tussen kwaliteitsontwikkeling 
en proportionaliteit. Dat partners samen met 
hulpontvangers nadenken over de impact van 
hun werk, is uiteraard een heel positief gegeven. 

• De doelen dagopvang voor kinderen, versterken 
van pleegouders, training sociale vaardigheden 
voor jongeren, sociale inclusie en capaciteits-
versterking van partnerorganisaties zijn verder 
ontwikkeld. 

• Met de investering in Invest-Credit in Moldavië 
is een belangrijke stap gezet in de opzet van in-
komstengenererende projecten. We constateren 
ook dat de boomgaard in Oekraïne, de pruimen-
teelt in Albanië, de bakkerijtjes in Armenië, de 
wijngaard in Georgië en de tulpen in de kassen in 
Oekraïne het goed doen. 

• Lobbyactiviteiten die van invloed zijn op beleids-
ontwikkeling van de (lokale) overheden, zijn er 
nog minimaal. Inzet op deze thema’s is een blij-
vende uitdaging.
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• Het belang van de samenwerking met andere 
organisaties zoals die vorm krijgt in Prisma en 
het Christelijk Platform Oost-Europa (CPOE) is 
opnieuw onderstreept.

• De interne controle op kritische processen in de 
organisatie en de klachtenafhandeling zijn be-
langrijke kwaliteitsindicatoren.

• De gedragscode reizen schept duidelijkheid voor 
iedereen die met Kom over en help op reis is en 
voor onze partners.

• Er is warme betrokkenheid bij het functioneren 
van de medewerkers en de vrijwilligers, en er is 
oog voor hun welzijn. Het bestuur waardeert en 
stimuleert de inzet van de directeur en mede-
werkers.

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 2016 concretiseerden de stappen 
om de langetermijndoelen te behalen. In het jaarver-
slag en de jaarrekening wordt verantwoording afge-
legd over de uitvoering van de beleidsvoornemens 
en de behaalde resultaten.

3.3.2.2 Projectrapportage
Aan de hand van Micah-rapportageformulieren leg-
gen de partners aan Kom over en help verantwoording 
af over de besteding van de ontvangen hulp. Periodie-
ke 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 aan 
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 be-

eindigen 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 kwaliteitsont-
wikkeling. 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-)admi-
nistratieve organisatie. De processen zijn vastgelegd 
in het Handboek Administratieve Organisatie en 
Interne Controle (AO/IC). In het tweede en vierde 
kwartaal van 2016 zijn de afdelingen gecontroleerd 
op de vastgestelde processen. Na afloop van het 
boekjaar rapporteert de directeur aan het bestuur 
met een eindrapportage. Het Handboek AO/IC moet 
worden geactualiseerd om recht te doen aan de ge-
wijzigde praktijk. 

De procedure voor de (buitenland)betalingen wordt 
gevolgd. Betalingen kunnen alleen plaatsvinden 
met een tweede digitale handtekening van de direc-
teur. De kas wordt per kwartaal gecontroleerd. Pro-
jectaanvragen 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 bij-
dragen van EO-Metterdaad en de Draagt Elkanders 
Lasten-actie van het Reformatorisch Dagblad. Per 
kwartaal wordt per project een kort financieel over-
zicht gepresenteerd.

3.3.2.4 Risicomanagement
We zien bij de beleidsuitvoering risico’s met name 
op het gebied van stagnerende inkomsten vanwege 
(financiële) crises, imagoschade, fraude bij beste-
dingen, fondsenwerving, personeel, toezicht en 
datalekken.
Daarom is een aantal maatregelen genomen:
• Er is  een uitgebreide risicoanalyse opgemaakt 

op de genoemde thema’s. Er zijn beheersmaat-
regelen geformuleerd om de risico’s zoveel 
mogelijk te voorkomen. Er is een weging ge-
maakt van de kans, de impact en de kosten van 
de risico’s. Op basis daarvan is besloten tot een 
continuïteitsreserve van € 620.350 in 2016.

• Alle organisatieprocessen zijn beschreven in 
het document ‘Administratieve Organisatie’. In-

ORGANISATIE
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terne controle op de financiële processen en de 
(half)jaarlijkse accountantscontrole borgen de 
betrouwbaarheid van de uitvoering van de pro-
cedures en van de ontvangsten en bestedingen. 

• De directeur en afdelingshoofden hebben 
maandelijks formeel overleg, waarbij deze 
risico’s aan de orde komen. Per maand wordt 
er een inkomstenrapportage  en analyse opge-
leverd en besproken. Per kwartaal worden de 
inkomsten en projectrapportages besproken 
aan de hand van een monitoringsplan. Ana-
lyse van de gegevens kan aanleiding zijn tot 
beleidsaanpassing. Zo is in het derde kwartaal 
van 2016 tot een maandbetaling in plaats van 
een kwartaalbetaling voor het vierde kwartaal 
besloten. Dit in verband met een sterke afname 
van de inkomsten uit eigen fondsenwerving de 
tweede helft van het jaar.  

• Er wordt gewerkt aan een samenhangend data-
beveiligingsbeleid. Er zijn enkele  bewerkers- 
overeenkomsten opgesteld met bedrijven die 
met onze data moeten werken, de firewall is 
uitgebreid en het wachtwoordenbeleid wordt 
aangepast.  

• Jaarlijkse evaluatie van de risicoanalyse en bij-
stelling van de continuïteitsreserve. 

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. Hierbij 
zijn de centrale vragen: Worden de doelgroepen be-
reikt 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 in verband met oorlogsgebieden of 
onbetrouwbare banken, zijn de risico’s in kaart ge-
bracht en geaccepteerd.

3.3.2.6 keurmerken
Kom over en help is sinds 1999 CBF-keurmerkhouder. 
In 2016 is het vernieuwde CBF-keurmerk verleend. 
Sinds december 2007 heeft Kom over en help een AN-
BI-status, 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.

3.3.3.1 Comité van aanbeveling 
Het comité van aanbeveling bestond op 31 decem-
ber 2016 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, Gameren; ds. R. Katten-
berg, Ede; ds. R. Kok, Sliedrecht; ds. C.J. Meeuse, 
Goes; ds. A. Moerkerken, Capelle a/d IJssel; ds. J. 
Oosterbroek, Harderwijk; ds. M.C. Tanis, Werken-
dam; ds. P. de Vries, Hardinxveld- Giessendam.

3.3.3.2 Klachtenprocedure
Kom over en help ziet klachten en kritische reacties 
van belanghebbenden als blijk van betrokkenheid. 
Deze geven inzicht in het beeld dat de achterban 
heeft van de kwaliteit en het functioneren van de 
organisatie. Klachten worden snel en serieus behan-
deld volgens de interne klachtenprocedure. In 2016 
kwam er een aantal klachten binnen, die betrekking 
hadden op het mailingenbeleid, zoals te veel en te 
duur ogend drukwerk, afgedrukt banknummer 
en ongewenst fotomateriaal. Ook was de mailing 
van de nieuwe wintercampagne niet voor iedereen 
duidelijk als in plaats gekomen van het ‘Winter-
hulpboekje’. De klachten en opmerkingen zijn naar 
tevredenheid afgehandeld, en de geleerde lessen zijn 
meegenomen in het beleid.

HOOFDSTUK 3

Door kippen te houden kunnen ondernemende 
mensen in landen als Albanië voorzien in hun 
eigen levensonderhoud. 
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3.3.4 Personeelsbeleid
Een gedreven team voert de dagelijkse werkzaamhe-
den uit. Per 31 december 2016 zijn er tien medewer-
kers werkzaam bij Kom over en help. Onze identiteit, 
die sterk tot uitdrukking komt in de slogan ‘Geroe-
pen om te dienen’, motiveert bestuur, directeur, me-
dewerkers en vrijwilligers.

3.3.4.1 Directeur
De directeur, Karst de Vries, heeft de dagelijkse lei-
ding. Hij is sinds 1987 bij Kom over en help betrokken. 
Achtereenvolgens als bijbelkoerier, instructeur voor 
bijbelkoeriers, sectieleider voor humanitaire trans-
porten, bestuurslid en sinds 2006 als directeur.
De directeur heeft de volgende nevenfuncties: hij 
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 onaf-
hankelijkheid.

3.3.4.2 Medewerkers 
Naast de directie en het secretariaat (waar Ria Ou-
dijn-van Engelen en Meta Blankesteijn-van den 
Brink werkzaam zijn) zijn er drie afdelingen, name-
lijk Communicatie en Fondsenwerving, Program-
ma’s en Administratie.
Corine de Jong is hoofd van de afdeling Communica-
tie en Fondsenwerving. Laurens Sok en Wilma van 
Maanen-Versteeg zijn medewerker op deze afdeling. 
Jannieke Lindhout heeft in november afscheid 
genomen om een nieuwe uitdaging te zoeken. De 
benoeming van een relatiemanager voor bedrijven 

is uitgesteld om eind 2017 weer te bezien, in verband 
met de afgenomen inkomsten en toegenomen per-
sonele kosten.  

Maris Goudzwaard is hoofd van de afdeling Pro-
gramma’s. Anthonet Baijense is beleidsmedewerker. 
Margreet van Beest-Bons is per 1 mei benoemd als 
programmamedewerker in de plaats van Ruth Brou-
wer-van Holst. 
Evert Heger voert de financiële administratie.
Meta Blankesteijn-van den Brink is per 1 januari 
2016 benoemd als medewerker secretariaat. Vanwe-
ge de ontwikkelingen in de organisatie en meer spe-
cialisering op de afdelingen, zijn in 2016 alle functie-
beschrijvingen opnieuw vastgesteld. Begin 2017 zal 
een onafhankelijke functiewaardering plaatsvinden 
op basis van de ODRP-methode (overheid). De pro-
fessionalisering van de staf is meer gerelateerd aan 
de ontwikkelingen zoals benoemd in het meerjaren-
beleidsplan 2015-2019.
Per afdeling is er gestructureerd overleg. Het hele 
team heeft zes keer per jaar een overleg over prakti-
sche zaken en organisatiebrede thema’s als jaarplan-
ontwikkeling, sociale inclusie, organisatiecultuur 
en identiteit. Driewekelijks is er overleg tussen de 
directeur en de afdelingshoofden. Om de interne 
ontwikkelingen het hoofd te bieden en het draag-
vlak te versterken, zijn er drie werkgroepen actief: 
Interne communicatie, Personeelsbeleid en Vrijwilli-
gersbeleid. Deze werkgroepen, waarin medewerkers 
deelnemen, adviseren de directeur over beleidsvoor-
stellen. Zo zijn er overlegstructuren ingevoerd. Er is 
een aanvullend Handboek personeelsbeleid samen-
gesteld. En het vrijwilligersbeleid is stevig herzien. 
Sinds 2013 is er een externe vertrouwenspersoon.

3.3.4.3 Vrijwilligers
De inzet van de ruim 150 vrijwilligers getuigt van 
grote betrokkenheid en wordt zeer gewaardeerd. 
Onze vrijwilligers zijn zeer divers qua soort werk dat 
verricht wordt. Zo zijn er vrijwilligers op kantoor, 
jongeren, vrijwilligers rondom kledinginzameling 
en -transport, vrijwilligers ten behoeve van Commu-
nicatie en Fondsenwerving (deels thuiswerkend), 
comité- en werkgroepleden en de bestuursvrijwil-
ligers. In 2016 is naar aanleiding van onderzoek 
het vrijwilligersbeleid aangepast. Kom over en help 
wil elke vrijwilliger kennen, zodat deze op de juiste 
plaats op het juiste moment inzetbaar is, en wil elke 

Kom over en help is een mensgerichte organisatie 
met aandacht voor ontwikkeling en vernieuwing. 
Er werken mensen die zich vanuit Gods Woord 
geroepen weten om te dienen. Ieder doet dat met 
de hem of haar geschonken gaven en talenten. Er 
is oog voor verscheidenheid. Werken bij Kom over 
en help betekent doelgericht samenwerken ten 
dienste van de kwetsbare naaste, in de landen waar 
de organisatie werkzaam is. 

Organisatiecultuur
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vrijwilliger adequate ondersteuning bieden. Ook 
moet elke vrijwilliger zich persoonlijk gewaardeerd 
weten. Uit het onderzoek onder de eigen groep vrij-
willigers bleek dat men zeer intrinsiek gemotiveerd 
is. Er is een plan van aanpak opgesteld voor de uit-
voering van het vrijwilligersbeleid. Zo zal jaarlijks 
een contactmoment met iedere vrijwilliger gezocht 
worden voor wederzijdse evaluatie van het werk. 
In specifieke gevallen wordt een overeenkomst af-
gesloten, waarbij taken en verantwoordelijkheden 
schriftelijk worden vastgelegd. Eens in de drie jaar 
wordt een vrijwilligersreis naar de landen waar we 
werken georganiseerd.Vrijwilligers ontvangen geen 
vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel worden 
gemaakte (reis)kosten op declaratiebasis vergoed. Er 
is een verzekering afgesloten die risico’s afdekt. 
Jaarlijks in januari wordt een nieuwjaarsbijeen-
komst georganiseerd. Deze bijeenkomst is bedoeld 
ter inspiratie: voor het uitspreken van dank voor de 
verrichte werkzaamheden, onderlinge ontmoeting 
en het geven van informatie over de ontwikkelingen 
binnen Kom over en help.

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 arbeids-
voorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland 
(PKN), met enkele aanvullingen en kleine wijzigin-
gen. De medewerkers worden beloond op basis van 
een functiewaarderingssysteem en de salarisschalen 
behorend bij deze arbeidsvoorwaardenregeling. In 
2016 bedroegen de totale salariskosten van de direc-
teur € 77.917,22 inclusief pensioenpremie en sociale 
lasten. Er bestaat geen bonusregeling. In de jaarre-
kening 2016 is de ‘Rapportage bezoldiging directie’ 
opgenomen.
· Het ziektepercentage over 2016 is 1,7%.
 2015: 8,5%
 2014: 4,5%
 2013: 2,9%
 2012: 7,9%
· Twee medewerkers zijn in het bezit van een certi-

ficaat voor bedrijfshulpverlener. 
· Per 31 december 2016 is de gemiddelde leeftijd 

van de medewerkers 44,9 jaar.
· Qua samenstelling is de verhouding van vrouwelijk 

en mannelijk personeel als volgt: in aantallen en 
procenten: 6 (60%) vrouwen en 4 (40%) mannen; 

 in formatie-uren: vrouwen 157 uur (54%) en 
mannen 132 uur (46%).

HOOFDSTUK 3

Directeur Karst de Vries

Bestuur

Secretaresse:
Ria Oudijn-
van Engelen Medewerkers 

Programma’s:
Anthonet Baijense,
Beleidsmedewerker

Margreet van Beest-Bons,
Programmamedewerker

Hoofd Communicatie
en fondsenwerving:

Corine de Jong

Hoofd Programma’s:
Maris Goudzwaard

Administrateur:
Evert Heger

Meer dan 150 vrijwilligers

Medewerkers Communi-
catie en fondsenwerving:

Laurens Sok
Wilma van Maanen- 

Versteeg

Medewerker
secretariaat: 

Meta Blankesteijn-
van den Brink
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Ik ben Alexandr en ik woon in Oekraïne. Ik 
ben hier aan het houthakken om m’n moeder 
te helpen. Ik heb een klein zusje en een grote 

broer. Hij zoekt werk, maar dat lukt in de winter 
nooit. In de zomer is dat gemakkelijker, omdat je 
dan op het land kunt werken.
 
M’n zusje en ik zijn vaak ziek. M’n moeder gaat 
dan naar de dokter om een antibioticakuur te 
halen. Dat kost drie maandinkomsten. We krijgen 
van de overheid namelijk maar € 4 per maand. 
Moeder is daarom heel blij dat ze voedsel en 
hout krijgt, zodat we de koude winter kunnen 
doorkomen.  Als we dat niet zouden krijgen, 
zouden we van honger omkomen, zegt ze.

 Ik wil later graag gaan studeren, maar m’n 
moeder zegt dat dat niet kan, omdat ik moet 
werken, zodat we geld hebben. Maar ik blijf daar 
wel op hopen hoor.”

Moeder: “Ja, ik weet dat Alexandr heel graag wil 
studeren. Maar hoe zou dat kunnen? We hebben 
het geld zó hard nodig. Hij zal moeten werken om 
geld te verdienen, net zoals z’n broer.
De winter is de moeilijkste tijd, omdat we dan 
niets van de tuin kunnen eten. In de zomer 
kunnen we dat gelukkig wel en hebben we 
aardappelen en groenten.”

PROGRAMMA DAGELIJKSE LEVENSBEHOEFTEN

“Zonder hulp zouden we  
van honger omkomen”
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Hoofdstuk 4 

DE ACHTERBAN

Ana is 22 jaar, woont in Albanië en is 
verlamd. Ze wordt dagelijks met een busje 
opgehaald en gaat naar de dagopvang 
voor kinderen met een handicap. Ze 
krijgt therapie en een goede medische 
verzorging.
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DE ACHTERBAN

We zijn heel erg blij met en dankbaar voor onze 
betrokken achterban. Door hun financiële en mo-
rele steun konden wij ook in 2016 onze missie – het 
helpen van kwetsbare kinderen en gezinnen – uit-
voeren.
De afdeling Communicatie en Fondsenwerving is 
verantwoordelijk voor het contact met de achter-
ban, waarbij bewustwording, communicatie en 
fondsenwerving centraal staan.

In 2016 hebben we ons vooral gericht op het ma-
ken van strategie en beleid voor de verschillende 
doelgroepen, zodat we hier de komende jaren ge-
structureerd mee aan de slag kunnen. Daarnaast 
hadden we sterk ingezet op de uitbreiding van de 
inkomsten. Dat is helaas niet gelukt. Het opzetten 
van plannen in samenspraak met de doelgroepen 
is tijdrovender dan gedacht. Ook de personele 
bezetting was (wederom) een probleem. Sommige 
activiteiten hebben we daardoor minder goed kun-
nen opzetten, zoals de zomer- en wintercampagne. 

4.1 BEWUSTWORDING EN 
FONDSENWERVING

We willen onze achterban bewustmaken van de 
problematiek in de landen waar we werken. Daar-
naast willen we de achterban motiveren om geld te 
geven, zodat we daadwerkelijk wat aan deze pro-
blematiek kunnen doen. Vaak gaan deze doelstel-
lingen samen op. Om een voorbeeld te geven: we 
hebben een magazine uitgegeven over het thema 
‘rechtvaardigheid en barmhartigheid’. We wilden 
lezers ervan bewustmaken dat, naast het belang 
van barmhartigheid, ook rechtvaardigheid een 
cruciaal Bijbels begrip is. Tegelijkertijd hebben we 
aangegeven welke projecten we daarvoor inzetten, 
die mensen financieel kunnen steunen.

4.2 FONDSENWERVING

4.2.1 Particuliere donateurs
De particuliere donateurs ervaren wij als een 
steunpilaar, door hun betrokkenheid en financiële 
steun. Zij hebben in 2016, afhankelijk van hun 
postwensen, maximaal tweemaal een magazine 
ontvangen en viermaal een mailing. 

In het donateursbeleid hebben we de focus gelegd 
op binding en segmentatie. Donateurs die ons al 
langere tijd steunen, hebben een bedankkaart ge-
kregen. Ook zijn we ermee gestart om donateurs 
telefonisch te bedanken. 

We hebben de telefoon ook gebruikt om betrokken 
donateurs te vragen of zij extra willen doneren. 
40% heeft hierop positief gereageerd. Met ruim 
800 donateurs die een paar jaar niet hadden gege-
ven, hebben we telefonisch contact gehad om te 
vragen of zij ons werk weer willen gaan steunen. 
Daarnaast hebben we ruim 1000 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 17% ons werk weer gaan steunen, 
van de tweede reageerde 15% positief.

We constateren dat het goed is om telefonisch 
contact met donateurs te hebben: zij kunnen ver-
tellen waarom ze het werk van Kom over en help van 
belang vinden en kunnen dit concreet omzetten in 
het (blijven) geven van financiële steun.

In de zomer hebben we voor de eerste keer een 
tweede campagne, naast de gebruikelijke winter-
campagne, georganiseerd. Onder het thema ‘Vakan-
tie geldt voor iedereen’ wilden we geld inzamelen 
voor vakantiekampen voor kinderen uit kwetsbare 
gezinnen. De opbrengst van deze campagne was 
beduidend lager dan we begroot hadden. 

In oktober is de wintercampagne ‘omWarmen’ van 
start gegaan. We wilden in deze campagne niet 
alleen de hulp laten zien die gezinnen in de winter 
krijgen, maar ook dat er méér nodig is dan alleen 
de Winterhulp om de armoedespiraal te doorbre-
ken. Het magazine is verstuurd aan donateurs en 
bijgesloten bij een aantal media. Verder hebben 
we de campagne ondersteund met een digitale 
nieuwsbrief, video’s, een roadmap voor basisscho-
len, weblogs van ambassadeurs Bas Belder en Ste-
ven Middelkoop, enzovoorts.
De campagne heeft fors minder opgebracht dan 
voorgaande jaren. We hebben geconstateerd dat de 
campagne te weinig herkenbaar was als onze ge-
bruikelijke wintercampagne en dat de urgentie om 
te geven onvoldoende duidelijk was gemaakt.
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4.2.2 Jongeren
We hebben gesprekken gevoerd met een aantal 
kerkelijke jeugdbonden om te bespreken wat we 
voor elkaar kunnen betekenen. Dit heeft geresul-
teerd in een aantal activiteiten, zoals een stand op 
de HGJB-kerstconferentie en een gezamenlijk arti-
kel op PuntUit in het Reformatorisch Dagblad.
In oktober is er een Xperience-reis naar Moldavië/
Zuid-Oekraïne geweest.
Voor december was een vrijwilligersmarathon 
gepland met en door jongeren. Deze marathon 
is niet doorgegaan, omdat de organisatie voor de 
jongeren te veel werk was. 

4.2.3 Plaatselijke comités
Er zijn zeven plaatselijke comités, die activiteiten 
organiseren om inkomsten te werven voor Kom 
over en help. We hebben een bijeenkomst belegd 
met de comités en er is regelmatig contact.

4.2.4 Ondernemers
Met een groep ondernemers zijn we in gesprek 
gegaan om deze doelgroep beter te leren kennen 
en ons aanbod op hen af te stemmen. We gaan de 
focus leggen op Business Investments, waarmee 
ondernemers kunnen investeren in nieuwe werk-
gelegenheidsprojecten. In 2016 hebben hieraan 29 
ondernemers meegedaan.

4.2.5 Kerken
Net als bij ondernemers hebben we bij een aantal 
diaconieën geïnventariseerd wat zij belangrijk 
vinden in de steun aan goede doelen. Deze input 

nemen we mee naar 2017.
De inkomsten vanuit de kerken worden in de loop 
der jaren minder, dus het is nodig om hierin extra 
te investeren.

4.2.6 Stichtingen en fondsen
We hebben een aanvraag bij twaalf fondsen ge-
daan, waarvan er twee zijn gehonoreerd voor een 
totaalbedrag van € 3.000.
In 2016 hebben we van EO-Metterdaad en Draagt 
Elkanders Lasten een forse eenmalige bijdrage 
ontvangen.

4.2.7 Scholen
We hebben met een aantal leerkrachten gesproken 
over wat zij belangrijk vinden als het gaat over 
goede doelen en acties. Deze input nemen we mee 
voor 2017.
Met het voortgezet onderwijs hebben we een start 
gemaakt om contacten te leggen. Twee scholen 
hebben toegezegd in 2017 een actie te gaan organi-
seren.
 

4.2.8 Website en social media
We zijn actief geweest op de website en op social 
media, om campagnes te ondersteunen, nieuws 
te delen en resultaten van onze projecten te laten 
zien.

4.2.9 Free publicity
Omdat Kom over en help relatief onbekend is bin-
nen de christelijke gezindte, hebben we ingezet op 
meer free publicity in de media. 
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Nederlandse jongeren bezoeken tijdens 
een Xperience-reis een dagcentrum voor 
kinderen in Chisinau. Blijde gezichten, 
zowel bij de jongeren als bij de kinderen!
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Hoofdstuk 5 

DE TOEKOMST

Maxim geniet van een warme maaltijd in 
de dagopvang voor kinderen. Zo kan hij op 
school beter oplett en, want leren met een 
lege maag valt niet mee… 
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DE TOEKOMST

5.1 PROJECTEN EN PARTNERS 

De komende jaren wil Kom over en help projecten 
ondersteunen die verbonden zijn aan de volgende 
zes programma’s: (1) Lobby en advocacy, (2) Verster-
ken van maatschappelijke organisaties, (3) Veilige 
leefomgeving, (4) Toegang tot onderwijs, (5) Werk 
en inkomen en (6) Dagelijkse levensbehoeften. 

Belangrijke thema’s voor 2017 zijn:
· midterm-evaluatie van het meerjarenbeleids-

plan;
· inclusie: bevorderen van inclusie van minder-

heden binnen de projecten;
· rechtenbenadering: agenderen binnen Kom 

over en help en bij de partners en verdere ver-
taalslag maken van theorie naar praktijk;

· werk en inkomen: stimuleren van projecten die 
werkgelegenheid genereren;

· Theory of Change: gezamenlijke bezinning op 
Theory of Change, die wellicht in de komende 
jaren kan gaan dienen als vervanging van Logi-
cal Framework.

5.2 ORGANISATIE 
EN NEDERLAND

Het ingezette personeelsbeleid wordt verder uit-
gewerkt. De nieuwe software voor databasebeheer 
en projectadministratie wordt geïmplementeerd. 
Professionalisering, goed beheer en kostenbeheer-
sing zijn belangrijke aandachtsgebieden in 2017. 
In juni is de jaarlijkse bijeenkomst van het bestuur 
samen met de staf. Deze keer zullen onder andere 
de midterm-beleidsevaluatie en vernieuwing van 
het partnerbeleid centraal staan. 

Beleidsontwikkelingen bij Prisma, EO-Metter-
daad en de internationale conferentie van het 
CPOE in Cluj, Roemenië, zijn thema’s voor de 
agenda van 2017.

5.3 DE ACHTERBAN

We willen ons in 2017 focussen op het laten stijgen 
van de inkomsten ten opzichte van de voorgaande 
jaren en het bekender maken van Kom over en help. 

Hiervoor gaan we inzetten op twee grotere activi-
teiten: één activiteit in het voorjaar en de gebruike-
lijke wintercampagne. Deze campagnes verbinden 
we zoveel mogelijk aan bestaande en nieuwe ac-
tiviteiten en doelgroepen, zodat we in desbetref-
fende periode op tal van fronten zichtbaar zijn en 
fondsen kunnen werven.

Ook zullen we ons sterk gaan richten op onze do-
nateurs, omdat dit tot dusverre de grootste groep 
steuners is, die daarmee ook de meeste invloed 
heeft op de inkomsten.

In 2016 hebben we de plannen voor 
het nieuwe jaar gemaakt. Dit heeft 
geresulteerd in een jaarplan 2017.
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Bijlage

JAARREKENING
2016

Een medewerkster van de gaarkeuken in 
Armavir, Armenië maakt eten klaar voor 
de bezoekers. 

Bijlage

JAARREKENING
2016

Een medewerkster van de gaarkeuken in 
Armavir, Armenië maakt eten klaar voor 
de bezoekers. 
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1.  ALGEMENE TOELICHTING  OP DE JAARREKENING 2016

Resultaat 2016 = 
€ 35.473 negatief

Het saldo van de staat van baten 
en lasten is € 35.473 negatief, 
terwijl € 117.386 negatief was be-
groot. De totale baten zijn € 2.267 
meer, en de totalen lasten zijn 
€ 79.646 minder dan begroot.

Begroting versus 
realisatie

Zie onderstaande cijfermatige 
samenvatting van de realisatie 
ten opzicht van de begroting 
2016.In december 2015 was er 
een niet-verwachte daling van de 
algemene giften. Ook in 2016 was 
dit het geval, tot een bedrag van € 
106.000. Daarbij is ook de begrote 
groei van € 338.000 niet gereali-
seerd. Daartegenover staat dat de 
van oktober 2015 tot februari 2016 
gehouden actie van het Reforma-
torisch Dagblad met de stichting 
Draagt Elkanders Lasten (DEL) € 
274.000 meer heeft opgebracht 
dan de verwachte € 200.000. Bo-
vendien heeft EO-Metterdaad tot 
€ 170.000 toekenningen gedaan 
op projectaanvragen die niet in 
de begroting waren opgenomen. 
Wonderlijk genoeg zijn deze min-
nen en plussen (op € 1.000 afge-
rond) aan elkaar gelijk: € 444.000! 
Wij zien hierin opnieuw dat God 
alle dingen bestuurt. Wij weten 
ons afhankelijk van Hem.

Samenvatt ing realisatie
2016

begroot
2016 verschil

Baten

algemene giften incl. wintercampagne  € 1.748.867 € 2.193.097 € -444.230

materiële hulp in natura € 29.966 € 8.500 € 21.466

verkoop kleding € 57.582 € 65.000 € -7.418

nalatenschappen € 64.338 € 75.000 € -10.662

acties van derden € 694.000 € 250.000 € 444.000

rente en overige baten € 2.611 € 3.500 € -889

totaal  € 2.597.364 € 2.595.097 € 2.267

Lasten

besteed aan doelstellingen € 2.255.147 € 2.365.114 € -109.967

wervingskosten € 290.997 € 254.941 € 36.056

kosten van beheer en administratie € 86.693 € 92.428  € -5.735

totaal  € 2.632.837  € 2.712.483  € -79.646

Resultaat  € -35.473 € -117.386 € 81.913

JAARREKENING 2016
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Algemene giften
Het volgende overzicht laat de 
verdeling in doelgroepen zien van 
de algemene giften inclusief de 
wintercampagne.

Inkomstenbegroting 
2017

Op basis van de bekende inkom-
stencijfers tot en met oktober 2016 
was bij het opstellen van de begro-
ting 2017 al rekening gehouden 
met de lagere inkomsten van de 
algemene giften. Begroting 2017 
versie 1 is op 6 december 2016 
vastgesteld. Toen de inkomsten-
cijfers over geheel 2016 bekend 
waren, is de begroting 2017 bij-
gesteld, begroting 2017 versie 2 
is vastgesteld op 9 februari 2017. 
Voor het jaar 2017 wordt vooral 
gefocust op herstel van het niveau 
van de inkomsten en op reductie 
van interne kosten.

2016 2015

donateurs  € 1.256.620 € 1.343.766

kerken € 195.685 € 171.419

ondernemers € 151.804 € 105.666

verenigingen € 8.202 € 8.018

onderwijs € 10.998 € 65.777

vermogensfondsen € 22.411 € 78.420

comités € 100.134 € 71.173

jongeren € 3.013 € 10.708

totaal € 1.748.867 € 1.854.947

De specifi catie van de bijdragen 
van de comités is als volgt: 2016 2015

Werkgroep Bunschoten € 48.539 € 39.643

Comité Alblasserdam € 11.750 € 17.750

Comité Apeldoorn € 850 € 800

Comité H’Giessendam/Sliedrecht - € 2.380

Comité Kampen-IJsselmuiden € 1.871 € 2.498

Comité Moerkapelle € 6.514 € 2.250

Comité N.O.-Polder € 3.510 € 4.147

Comité Woudenberg e.o. € 2.542 € 1.705

Comité Nunspeet € 633 -

Lindafonds € 23.925 -

totaal € 100.134 € 71.173

er is meer getransporteerd naar 
Oost-Europa, waardoor de uitein-
delijke opbrengst van de verkoop 
lager was dan begroot.

Lasten
Alle voor 2016 geplande bestedin-
gen binnen de programma’s zijn 
uitgevoerd. De totale bestedingen 
in 2016 zijn met name lager door-
dat de begrote werkbudgetten niet 
zijn uitgegeven. De wervingskos-
ten zijn wat hoger door de toereke-
ning van de interne kosten c.q. de 
ingezette fte’s over de afdelingen.

JAARREKENING 2016

Kwalitatieve analyse
Baten

- Algemene giften: het lagere 
bedrag dan begroot is met name 
het gevolg van andere keuzen 
in opzet en inhoud van de win-
tercampagne: de boodschap 
en gewijzigde ‘verpakking’ 
daarvan zijn onvoldoende her-
kend. In 2017 zal de nadruk 
in de campagnes meer gelegd 
worden op de urgentie van de 
programma’s. Daarnaast kostte 
de uitwerking van het dona-
teursplan meer tijd en was de 

personele bezetting van de afde-
ling Fondsenwerving in 2016 niet 
optimaal. In het jaarverslag is 
van de gedane inspanningen op 
het gebied van fondsenwerving 
nader verslag gedaan.
-Materiële hulp in natura (kle-
ding en gesponsorde transpor-
ten): de kledingtransporten zijn 
in 2016 in principe beëindigd. Er 
zijn nog enkele transporten meer 
uitgevoerd dan was begroot.
-Verkoop kleding: het aanbod 
van kleding in de gewenste 
kwaliteit is iets afgenomen, en 
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Bijdragen van kerken zijn onder andere:  
2016 2015

Diaconie Hervormde Gemeente 
Woudenberg “Kom en Zie”

€ 48.000 € 47.351

Vrienden van Zhitomir € 33.000 -

Partnergemeente CGK Genemuiden € 3.921 € 956

Partnergemeente CGK Bennekom € 3.100 € 5.380

Partnergemeente HHG Opheusden € 2.000 € 1.535

2016 2015 2014

door bestuursleden gedeclareerde 
reiskosten

588 362 702

Toelichting
a. De wervingskosten zijn in 2016 

gestegen door de uitbreiding 
van de personeelsformatie en 
door verhoging van de fond-
senwervende activiteiten. Dit 
vanwege de begrote groei van 
de baten, die naar verwachting 
in 2017/2018 zal worden gerea-
liseerd.

b. Dit kengetal was in 2015 ge-
stegen van 80,2 naar 99,7 als 
gevolg van het besteden in 
2015 van de in 2014 ontvangen 
nalatenschappen en acties van 

JAARREKENING 2016

derden. In 2016 is dit kengetal 
weer afgenomen tot 86,9 om-
dat de totale baten ten opzich-
te van de bestedingen meer in 
evenwicht zijn.

c. Dezelfde reden geldt voor de 
wijziging van dit kengetal: in 
2015 gestegen van 87,1 naar 
89,2, en in 2016 gedaald naar 
85,7.

d. De kosten beheer en admi-
nistratie zijn licht gewijzigd, 
mede door de herverdeling 
van de ingezette fte’s over de 
afdelingen.

Normeringen en kengetallen realisatie
2016

realisatie
2015

vastgestelde
norm / door

Kengetal conform RJ-Richtlijn 650 d.d. 
11-10-2016, art. 326

a. Wervingsratio
Wervingskosten in % van de gewor-
ven baten

11,6% 9,3% CBF: 25%

Overige kengetallen

b. Bestedingsratio baten
Bestedingen aan de doelstelling in % 
van de totale baten

86,9% 99,7%

c. Bestedingsratio lasten
Bestedingen aan de doelstelling in % 
van de totale lasten

85,7% 89,2%

d. Ratio kosten beheer en administra-
tie Kosten beheer en administratie in 
% van de totale lasten

3,3% 3,0% Stichting: 
4,5%

Normeringen en 
kengetallen

De jaarrekeningen worden opge-
steld conform de RJ-richtlijn 650. 
De Raad voor de Jaarverslaggeving 
heeft per 11 oktober 2016 een 
nieuwe richtlijn gepubliceerd. De 
jaarrekening 2016 is volgens deze 
laatste richtlijn opgesteld. Daarin 
is het onderscheid van baten uit 
eigen fondsenwerving vervallen. 
In onderstaande kengetallen zijn 
de vergelijkende cijfers van 2015 
hierop, voor zover van toepassing, 
aangepast.

Beloning directie en 
bestuurders 

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

Het overzicht ‘Lastenverdeelstaat 
kosten eigen organisatie’ (binnen 
deze rapportage) geeft een specifi-
catie van het totaal van de lasten, 
naar de volgende onderdelen:
a. de verdeling van de bestedingen 
over de diverse programma’s;
b. de toerekening van de interne 
kosten aan de programma’s;
c. de kosten van werving en kosten 
beheer en administratie;
In de diagrammen hiernaast is de 
verdeling van de totalen van de 
lasten gevisualiseerd.

Liquiditeiten 
(zie 6.4)

Het saldo liquide middelen per 
31-12-2016 is ten opzichte van 31-
12-2015 met € 145.580 afgenomen 
tot € 715.846. Dit is met name het 
gevolg van een toename van de 
kortlopende vorderingen met
€ 42.659 en een afname van de 
kortlopende schulden met 
€ 67.749. De kortlopende vorderin-
gen zijn voornamelijk hoger door 
vooruitbetaalde projectbestedin-
gen, terwijl de kortlopende schul-
den lager zijn door verplichtingen 
die vóór 2016 waren aangegaan en 
in 2016 zijn betaald.

De hoogte van het saldo liquide 
middelen per balansdatum kan 
evenwel de gedachte oproepen dat 
dit onnodig en ongewenst is. Het 
beleid is er echter op gericht om 
het saldo zo laag mogelijk te hou-
den, immers: giften worden
gegeven om te besteden. De moge-
lijkheid van het kúnnen besteden 
van giften en extra baten wordt 
binnen het jaar echter begrensd 
door het moment van ontvangst 
op de bankrekening.

Beleid voor uitzetten 
beschikbare 
geldmiddelen

Het bestuur heeft in 2007 het 
volgende beleid vastgesteld:
1. Gelden mogen niet worden 
belegd, maar uitsluitend zonder 
risico worden uitgezet op lopende 
rekeningen, spaarrekeningen en 
kortlopende termijndeposito’s 
en dergelijke. (In het kader van 
de depositogarantieregeling 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 opvraag-
baar te zijn. De omvang van de 
liquide middelen per 1 januari 
2017 is € 715.846; 60% hiervan 
is € 429.507. Alle geldmiddelen 
staan op bankrekeningen die 
direct opvraagbaar zijn.

Reserves en fondsen 
Beleid

Het beleid is erop gericht, de 
reserves en fondsen zo laag mo-
gelijk te houden. Immers: giften 
worden gegeven om te besteden. 
Evenwel dient voldoende reserve 
te worden aangehouden in ver-
band met de continuïteit van de 
organisatie.
Voor de baten uit nalatenschap-
pen geldt dat deze, bij grotere 

JAARREKENING 2016

Overzicht van de ontvangen algemene gift en in de 
loop van het jaar

2016 ontvangen in % vh totaal 2015

januari t/m maart € 311.558 € 17,8 € 19,4

april t/m juni € 360.242 € 20,6 € 14,4

juli t/m september € 252.980 € 14,5 € 14,7

oktober t/m december € 824.087 € 47,1 € 51,5

totaal € 1.748.867 € 100,0 € 100,0

Van het totale jaarbedrag aan al-
gemene giften wordt elk jaar rond 
50% ontvangen in de maanden 
oktober tot en met december, en 

daarvan ook weer rond 50% in de 
maand december zelf (in 2016 
€ 423.085). Zie verder onderstaand 
overzicht.

Kostenverdeling 2016 Kostenverdeling 2015
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Bestemmingsfonds en 
– reserve

Bestemmings-
fonds 

projecten

Bestemmings-
reserve 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

2016 € 418.363 € 0 € 418.363

bedragen, pas besteed kunnen 
worden na bijschrijving op de 
bankrekening. Dit ter voorko-
ming van een eventueel liquidi-
teitsprobleem. Tot de besteding 
maken deze baten deel uit van het 
Bestemmingsfonds Projecten.

Continuïteitsreserve 
(zie 6.5)

De continuïteitsreserve is bedoeld 
als buffervermogen voor risico´s 
en onvoorziene omstandigheden. 
Ter uitvoering van de voorne-
mens van 2015 is er in 2016 met 
advisering van de accountant 
een herbezinning geweest op de 
gewenste hoogte van deze reser-
ve, waartoe een risicoanalyse is 
opgesteld. Het eindbedrag kwam 
uit op € 617.500. (De reserve per 
31-12-2015 was vastgesteld op
€ 620.350).

Aan het einde van 2016 blijkt uit 
de verminderde inkomsten uit 
algemene fondsenwerving echter, 
dat de eerder ingeschatte impact 
van mogelijke inkomstendaling 
niet ´gemiddeld´ maar ´groot´ is. 
Dit leidt tot een noodzakelijke
aanpassing van het gewenste 
buffervermogen tot € 775.000. 
Derhalve een gewenste verhoging 
met € 154.650. Het negatieve 
resultaat van 2016 laat niet toe 
de continuïteitsreserve aan te 
passen. Voorgesteld wordt om 
afhankelijk van het te behalen 
resultaat, de aanpassing in 2017 
en/of in 2018 uit te voeren.

Bestemmingsfonds 
Projecten

Dit bestemmingsfonds wordt 
gevormd door giften die ontvan-
gen zijn voor specifieke projecten 
en aan het einde van het jaar nog 
niet zijn besteed. Daarnaast ma-

ken de algemene nog niet bestede 
giften deel uit van dit fonds. Per 
31-12-2016 is het saldo van het 
Bestemmingsfonds Projecten af-
genomen met het bedrag van het 
negatieve resulaat van € 35.473 
tot € 418.363. 

Accountant
De controle van de jaarrekening 
wordt sinds 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 accoun-
tants. In deze commissie hebben 
naast de directeur en administra-
teur twee bestuursleden zitting, 
waaronder de penningmeester. De 
salarisverwerking vindt sinds 2012 
plaats in eigen beheer.

Grondslagen van 
waardering en 
resultaatbepaling
Resultaatbepaling

Baten en lasten worden ver-
antwoord in het jaar waarop ze 
betrekking hebben. Nalaten-
schappen worden verantwoord in 
het boekjaar waarin de omvang 
betrouwbaar kan worden vastge-
steld. Alle posten in de staat van 
baten en lasten zijn opgenomen 
tegen de historische uitgaafprij-
zen, terwijl de ontvangsten en uit-
gaven in vreemde valuta geduren-
de het boekjaar zijn omgerekend 
tegen de betaalde feitelijke koers.

Waardering
De materiële vaste activa worden 
gewaardeerd tegen hun histori-
sche kostprijs, verminderd met 
jaarlijkse afschrijvingen. De 
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afschrijvingspercentages zijn: 
inventaris en apparatuur 33,33% 
en vervoermiddelen 20.% De 
investeringen die in 2015 zijn 
gedaan voor de inrichting van 
het huidige kantoorpand, Beurt-
schipper 14, zijn in één totaalbe-
drag genomen. De afschrijving 
hierop is vastgesteld op 25% per 
jaar.
 De voorraad hulpgoederen 
wordt gewaardeerd tegen de 
waarde in het economisch ver-
keer in Nederland. 

Alle overige activa en passiva 
worden gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs.

Richtlijnen
De jaarrekening is opgemaakt 
volgens de actuele Richtlijn 650 
Fondsenwervende Organisaties, 
RJ-Uiting 2016-13, d.d. 11 okto-
ber 2016. 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 wervings-
kosten en beheer en administra-
tie. Een nadere toelichting wordt 
gegeven op de ‘Lastenverdeelstaat 
kosten eigen organisatie’, onder-
deel 4 van deze jaarrekening.

JAARREKENING 2016

31 december 2016 31 december 2015
€ €

ACTIVA   

Materiële vaste activa 34.009 42.395

Financiële vaste activa 20.000 0

54.009 42.395
  

Voorraden 8.800 20.715

Vorderingen en overlopende activa 356.975 314.316

Liquide middelen 715.846 861.426

1.081.621 1.196.457

Totaal 1.135.630 1.238.852

PASSIVA

Reserves

 -   Continuïteitsreserves 620.350 620.350

 -   Bestemmingsreserve 0 0

620.350 620.350

Fondsen

-   Bestemmingsfonds projecten 418.363 453.836

Kortlopende schulden 96.917 164.666

Totaal 1.135.630 1.238.852

2. BALANS PER 31 DECEMBER 2016
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3.  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 EN BESTEMMING SALDO

realisatie 2016 begroting 2016 realisatie 2015
€ € €

BATEN

Baten van particulieren 1.661.402 2.077.097 1.852.880
Baten van bedrijven 151.804 191.000 105.666
Baten van andere organisaties
zonder winststreven 694.000 250.000 322.278

Som van de geworven baten 2.507.206 2.518.097 2.280.824

Baten uit natura 87.547 73.500 154.332

Som van de baten 2.594.753 2.591.597 2.435.156

LASTEN

Besteed aan programma’s
Beleidsbeïnvloeding o o o
Maatschappijopbouw 70.065 82.977 111.188
Veilige leefomgeving  506.565 561.714 494.993
Toegang tot onderwijs  578.012 546.212 515.136
Werk en inkomen  80.775 149.355 35.701
Dagelijkse levensbehoeften 728.734 769.915 1.059.485
Bewustwording en draagvlakversterking  290.997 254.941 211.752

2.255.148 2.365.114 2.428.255

Wervingskosten 290.997 254.941 211.752

Kosten beheer en administratie 86.692 92.428 81.262

Som van de lasten 2.632.837 2.712.483 2.721.269

Saldo voor financiële baten en lasten -38.084 -120.886 -286.113

Saldo financiële baten en lasten 2.611 3.500 5.684

Saldo van baten en lasten -35.473 -117.386 -280.429

Bestemming saldo baten en lasten
Toevoeging/onttrekking aan:
 -   Continuïteitsreserve 0 0 149.767
 -   Bestemmingsreserve 0 0 -135.418
 -   Bestemmingsfonds projecten -35.473 -117.386 -294.778

-35.473 -117.386 -280.429
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4. LASTENVERDEELSTAAT KOSTEN EIGEN ORGANISATIE

JAARREKENING 2016
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Bestemming Programma’s

Wervings-
kosten

Beheer en
administratie

Realisatie
2016

Begroot
2016

Realisatie
2015

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Beleids-
beïnvloeding

Maatschappij-
opbouw

Veilige
leefomgeving

Toegang tot 
onderwijs

Werk en 
inkomen

Dagelijkse 
levens-

behoeft en

Bewustwording 
en draagvlak-

versterking

verdeelsleutel kosten eigen organisatie 0,0% 1,4% 10,0% 11,3% 1,6% 14,3% 23,8% 23,8% 13,8% 100,00%

Totale Lasten

Bestedingen 0 60.789 439.499 501.486 70.080 632.254 141.484 141.484 1.987.076 2.074.183 2.151.668

Toegerekende kosten

1. Voorbereiding en coördinatie vanuit 
Nederland.

0 626 4.528 5.166 722 6.513 17.555 17.950 20.494

2. Kosten eigen organisatie

-   Publiciteit en communicatie 0 145 1.045 1.193 167 1.504 2.499 2.499 1.449 10.501 8.075 7.293

-   Personeelskosten 0 6.999 50.605 57.743 8.069 72.800 120.983 120.983 70.152 508.334 508.650 441.925

-   Huisvestingskosten 0 502 3.629 4.141 579 5.221 8.677 8.677 5.030 36.456 32.900 39.594

-   Kantoor- en algemene kosten 0 812 5.870 6.698 936 8.444 14.033 14.033 8.135 58.961 59.725 52.440

-   Afschrijvingskosten 0 192 1.389 1.585 222 1.998 3.321 3.321 1.926 13.954 11.000 7.855

    totaal kosten eigen organisatie 0 8.650 62.538 71.360 9.973 89.967 149.513 149.513 86.692 628.206 620.350 549.107

Totaal toegerekende kosten 0 9.276 67.066 76.526 10.695 96.480 149.513 149.513 86.692 645.761 638.300 569.601

Totaal 0 70.065 506.565 578.012 80.775 728.734 290.997 290.997 86.692 2.632.837 2.712.483 2.721.269
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Toelichting toegerekende kosten 
1. De kosten voor ‘Voorbereiding en coördinatie vanuit Nederland’ bedra-
gen: € 17.555. Deze kosten zijn verdeeld over de primaire doelstellingen naar 
rato van de bestedingen.

2. ‘Kosten eigen organisatie’ bedragen: € 628.206
Deze kosten zijn toegerekend door middel van een verdeelsleutel. Deze is 
tot stand gekomen op basis van de per functie, naar functie-inhoud toe-
gerekende uren aan de afdelingen Projecten, CFW en Beheer en adminis-
tratie. De hoogte van de salariskosten per functie is daarbij betrokken.
De verdeling tussen Bewustwording enerzijds en Fondsenwerving an-
derzijds, 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.
 

Bestemming Programma’s

Wervings-
kosten

Beheer en
administratie

Realisatie
2016

Begroot
2016

Realisatie
2015

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Beleids-
beïnvloeding

Maatschappij-
opbouw

Veilige
leefomgeving

Toegang tot 
onderwijs

Werk en 
inkomen

Dagelijkse 
levens-

behoeft en

Bewustwording 
en draagvlak-

versterking

verdeelsleutel kosten eigen organisatie 0,0% 1,4% 10,0% 11,3% 1,6% 14,3% 23,8% 23,8% 13,8% 100,00%

Totale Lasten

Bestedingen 0 60.789 439.499 501.486 70.080 632.254 141.484 141.484 1.987.076 2.074.183 2.151.668

Toegerekende kosten

1. Voorbereiding en coördinatie vanuit 
Nederland.

0 626 4.528 5.166 722 6.513 17.555 17.950 20.494

2. Kosten eigen organisatie

-   Publiciteit en communicatie 0 145 1.045 1.193 167 1.504 2.499 2.499 1.449 10.501 8.075 7.293

-   Personeelskosten 0 6.999 50.605 57.743 8.069 72.800 120.983 120.983 70.152 508.334 508.650 441.925

-   Huisvestingskosten 0 502 3.629 4.141 579 5.221 8.677 8.677 5.030 36.456 32.900 39.594

-   Kantoor- en algemene kosten 0 812 5.870 6.698 936 8.444 14.033 14.033 8.135 58.961 59.725 52.440

-   Afschrijvingskosten 0 192 1.389 1.585 222 1.998 3.321 3.321 1.926 13.954 11.000 7.855

    totaal kosten eigen organisatie 0 8.650 62.538 71.360 9.973 89.967 149.513 149.513 86.692 628.206 620.350 549.107

Totaal toegerekende kosten 0 9.276 67.066 76.526 10.695 96.480 149.513 149.513 86.692 645.761 638.300 569.601

Totaal 0 70.065 506.565 578.012 80.775 728.734 290.997 290.997 86.692 2.632.837 2.712.483 2.721.269
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In het ‘Family Home’ in Kiev, Oekraïne 
wonen weeskinderen en kinderen van wie 
de ouders niet voor hen kunnen zorgen. 
Ze worden voorbereid op een leven in een 
familie. Soms gaan de kinderen terug naar 
hun biologische ouders. Anderen worden 
geadopteerd of gaan zelfstandig leven. 
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2016 2015
€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat -35.473 -280.429

Aanpassingen betreffende:

     Afschrijvingen materiële vaste activa 12.227 11.246

     Mutatie financiële vaste activa -20.000 0

     Mutatie voorraden 11.915 3.538

     Mutatie vorderingen -42.659 -191.400

     Mutatie kortlopende schulden -67.749 86.644

-106.266 -89.972

Kasstroom uit operationele activiteiten -141.739 -370.401

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -5.841 -47.338

Desinvesteringen materiële vaste activa 2.000

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -3.841 -47.338

Netto kasstroom -145.580 -417.739

Mutatie liquide middelen

Liquide middelen per 1 januari 861.426 1.279.165

Liquide middelen per 31 december 715.846 861.426

Mutatie liquide middelen -145.580 -417.739

5. KASSTROOMOVERZICHT

Toelichting
Dit kasstroomoverzicht geeft een 
overzicht van de feitelijke geld-
stromen die in de loop van het 
boekjaar zijn binnengekomen en 
zijn uitgegaan.Het saldo liquide 
middelen per 31-12-2016 is ten op-
zichte van 01-01-2016 afgenomen 
met € 145.580.

Daartegenover staat dat de vor-
deringen per 31-12-2016 € 42.659 
hoger zijn dan per 01-01-2016. 
De kortlopende schulden zijn 
afgenomen met € 67.749. Dit 
betreft met name toezeggingen 
van bestedingen ten laste van 
2015, waarvan een deel in 2016 is 
betaald.

JAARREKENING 2016
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Het bezoldigingsbeleid wordt 
periodiek geactualiseerd. In 2012 
heeft het bestuur, op grond van 
toegenomen verantwoordelijk-
heden en zijn wijze van functio-
neren, besloten de directeur in te 
delen in salarisschaal 12.

Toegepaste 
salarisschaal

Vanaf januari 2009 tot en met 
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 persoon-
lijke redenen besloten af te zien 
van indeling in schaal 12, zodat 
in de jaren 2012 tot en met 2015 
onveranderd schaal 11, eindtrede 
10 is toegepast.Vanaf 01-01-2016 
is salarisschaal 12 met trede 08 
toegepast.Per 01-01-2016 is het 
aantal werkuren gewijzigd van 36 
naar 34 uur per week.

Personalia directie
naam de heer K.H. de Vries
woonplaats IJsselmuiden
geb.datum 23 juni 1958
functie Directeur 

Dienstverband
De arbeidsovereenkomst is 
aangegaan per 1 mei 2006. Het 
aantal werkuren van een voltijds-
werkweek is 36. De directeur is in 
dienst voor 34 uur.

2016 2015
€ €

Bezoldiging

Arbeidsvoorwaardenregeling PKN, 
salarisschaal/trede

12.08 11.10

Brutosalaris 52.802 52.724

Vakantietoeslag 8,0% 4.204 4.150

Eindejaarsuitkering 8,3% 4.282 4.335

Totaal bruto Jaarinkomen 61.288 61.209

Sociale lasten 9.661 9.288

Pensioenlasten 6.968 6.791

Totale bruto salariskosten 77.917 77.288

Vergoeding voor woon/werkverkeer 3.659 4.066

(deze is gemaximaliseerd op 50 km 
per dag enkele reis)

Totale personeelskosten van de 
directeur

81.576 81.354

6. RAPPORTAGE BEZOLDIGING DIRECTIE

Bezoldigingsbeleid
Het bestuur van de stichting heeft 
het bezoldigingsbeleid, de hoogte 
van de directiebeloning en de 
hoogte van andere bezoldigings-
componenten 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 daar van toepassing zijnde 
salarisschalen, van de PKN van 
toepassing.
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begroting meerjarenbegroting

2017 2018 2019
BATEN

Baten van particulieren

- Giften particulieren 1.740.000 1.820.000 1.905.000

- Kerken 110.000 120.000 130.000

- Nalatenschappen 50.000 50.000 50.000

1.900.000 1.990.000 2.085.000

Baten van bedrijven 140.000 150.000 160.000

Baten van andere organisaties zonder 
winststreven

EO-Metterdaad 140.000 50.000 50.000

Som van de geworven baten 2.180.000 2.190.000 2.295.000

Baten uit natura

Materiële hulp in natura 0 0 0

Verkoop kleding 65.000 65.000 65.000

65.000 65.000 65.000

Som van de baten 2.245.000 2.255.000 2.360.000

LASTEN

Te besteden aan programma’s

Maatschappijopbouw 0 60.035 62.831

Veilige leefomgeving 402.889 434.061 454.263

Toegang tot onderwijs 346.463 495.281 518.333

Werk en inkomen 64.912 69.214 72.435

Dagelijkse levensbehoefte 431.995 624.431 653.493

Bewustwording en draagvlakversterking 245.563 249.347 260.952

Nog niet aan partners toegezegd 357.467 0 0

1.849.289 1.932.369 2.022.307

Wervingskosten 245.563 249.347 260.952

Kosten beheer en administratie 93.648 74.284 77.741

Som van de lasten 2.188.500 2.256.000 2.361.000

Saldo voor financiële baten en lasten 56.500 -1.000 -1.000

Saldo financiele baten en lasten 1.000 1.000 1.000

Saldo van baten en lasten 57.500 0 0

7. BEGROTING 2017 EN MEERJARENBEGROTING 2018 EN 2019
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Alphen aan den Rijn, 04-01-2016
Kenmerk: Fake tekst

Geachte heer/mevouw, 

Soluptat quo magnat faccae. Itatiatemped milles pa qui demporest etur? Sitiatem num iume 
volorro illupie ndant, es et eos dolorum as int la corro errunt.

Us dolendae et et incte solorectus estium fugiatque pore nonsequ atetur mos dipiste mporum 
harchil ipsam exere optaspelest est, il inullitem etur aut eum evenit quia sin nos doluptatem ipsus 
a eos sum sum re nos et aspe pro verumet rem quia alissimet, cus volut aut ame de nim et etur 
maximus, quiatur magnim que modiciam eum am esedis res re magnis volecea vendi des doluptat 
volorer .

cipsunt mintiis invel erum re la sinietur, non rem re occulparumet ilignatur? Atus aditae laborest 
quis si doluptatur molende stionseque optatquam si doluptiatior am, cus, aut exeItatur rem auda 
que poribus et etur cus con rerchil intorpore comnis iuntiore experiatur mo cum id magnit quo be-
ratus simint volupie ndipsunt eni odit as pos et eaquat accat la sunti cullupi endipsa nietur sequis 
ma seque expero cusdae. Ute naturis acea nobis aut ipsus.

Evellore sum et aute et maximinvel ium cuscimusciet ad miliqui accusapedit, simint am qui ten-
derc iliquat enihillabo. Ugiasped quiassit recum qui delendem eum faccabo rerfero excea sam, 
solorest vollor solorrovidenime pliam, vitatiur sollaborem. Aqueniae reic te oditat.
Ma incitius dolupidem non nectatibus sitatur moluptint idemporro eum nonesto torent, eos ut 
aperi antotat inulpa sit porecae porere volorem alisqui delent utectota nobis seque accumenis 
etur autatur maximen totation cullam et volore sint as eos evellatemo doluptat.

Udae. Ut ipictatur rem res est aut atur acerro et aut mo quod quis dolo initis pratque pre et que 
verunt que nis uteceribero evel magnimu sciatiur, corro molupit quis quidit aut ex et volorrorum 
rem haritem cum quia quam di con re sus in pliquam voluptata delique nihilla boratur sunt quae. 
Elecest, siminctota pa corum dolupta quis il ipsam quia plation porum faceperatur sinia numet. 
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ACCOUNTANTS                                      
IN NON-PROFIT

Stichting Kom over en Help 
Postbus 138 
3860 AC NIJKERK 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur van Stichting Kom over en Help 

Ons oordeel 
De samengevatte jaarrekening 2016 (hierna ‘de samengevatte jaarrekening’) van Stichting Kom over en Help 
te Nijkerk is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2016 van Stichting Kom over en Help.

Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte jaarrekening in alle van materieel zijnde aspecten consistent 
met de gecontroleerde jaarrekening 2016 van Stichting Kom over en Help op basis van de grondslagen zoals
beschreven in ‘Richtlijnen’ op pagina 46 van de toelichting. 

De samengevatte jaarrekening bestaat uit: 

1. de samengevatte balans per 31 december 2016 met een balanstotaal van € 1.135.630;
2. de samengevatte staat van baten en lasten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 met een

resultaat van € 35.473 (tekort); en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en

andere toelichtingen. 

Samengevatte jaarrekening 
De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van de in Nederland 
geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. Het kennisnemen van de samengevatte 
jaarrekening en onze verklaring daarbij kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de 
gecontroleerde jaarrekening van Stichting Kom over en Help en onze controleverklaring daarbij. 

De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij 
Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2016 van Stichting Kom
over en Help in onze controleverklaring van 5 april 2017. 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de samengevatte jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte jaarrekening op basis van de 
grondslagen zoals beschreven in ‘Richtlijnen’ op pagina 46 van de toelichting. 

Onze verantwoordelijkheden 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de samengevatte jaarrekening in alle van 
materieel belang zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde 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’. 

Was getekend te Sliedrecht, 5 april 2017. 
WITh accountants B.V. 
P. Alblas RA








