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Voorwoord

Nog meer dan anders worden we dit jaar bepaald bij het lijden van de tegenwoordige tijd. Alle-
maal worden we geconfronteerd met het coronavirus dat rondgaat over de aarde. Het veroor-
zaakt eenzaamheid, verdriet en lijden. Wat zijn de woorden van Paulus uit Romeinen 8:18 dan ac-
tueel: ‘Want ik ben er van overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen 
de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.’

En hoe belangrijk is het dan dat we die mooie boodschap delen met de mensen om ons heen. 
Dichtbij en ver weg. CAMA Zending, en in het bijzonder onze zendelingen, mag zich vooral op onze 
medemens over de grens richten. En ook zij worden dagelijks geconfronteerd met lijden. Maar zij 
mogen ook getuigen van het mooie werk dat God doet door hen heen. We mogen die getuige-
nissen vaak lezen in de nieuwsbrieven die we ontvangen van de zendelingen. Het is bijzonder om 
te zien dat God door de coronacrisis heen ook nieuwe deuren opent; nieuwe kansen geeft om Zijn 
woord te verkondigen.

Het is ook bijzonder te zien dat in 2020 weer nieuwe mensen geroepen zijn door God om uit te 
gaan. Wij hebben zes nieuwe kandidaat zendelingen mogen verwelkomen. Bid u met hen mee 
dat God ook voor hen deuren opent? In het jaarverslag kunt u lezen welke deuren God in 2020 
heeft geopend voor onze zendelingen. We zijn dankbaar dat veel van hen hun werk ondanks de 
coronacrisis konden doorzetten. Ook zijn we dankbaar met alle steun die we mogen ervaren van 
onze achterban. We mochten het jaar met een positief financieel resultaat afsluiten. Wat gezien 
de omstandigheden in de wereld extra bijzonder te noemen is. Daarvoor geven we God alle eer! 

Namens het bestuur

Eduard Renger
Voorzitter
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CAMA Zending heeft 66 zendelingen, die werken onder 23 bevolkingsgroepen waarvan 20 tot de 
minst bereikte behoren. Deze volken hebben amper de kans om het evangelie te horen. In 2020 
hebben 52 mensen met CAMA Zending oriëntatiegesprekken gehad over hun verlangen om in 
zending te werken.  

Kerncijfers

Zendingswerkers 2019 2020

Zendelingen 59 63

Einde werkverband 0 8

Nieuw 4 11

Totaal per einde kalenderjaar 63 66

Aantal donateurs: 7000 gevers voor alle fondsen
Werknemers: zes vaste betaalde werknemers met totaal FTE 3,78
Bestuursleden: zes

2.
Samenvatting resultaten 

en kerncijfers 2020
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3.1. Afrika 

Agaath Bakker werkt regelmatig als verpleegkundige in de Hoop Kliniek in Guinee. Zij woont in Ne-
derland en gaat voor korte perioden het team in Guinee ondersteunen. Uitgezonden in 2013. 

Paul en Amy Bos* bereiden zich voor, net als Hans en Mirjam, om in de zomer van 2021 te verhuizen 
naar een land in de hoorn van Afrika. Hier zullen ze onder een onbereikt volk aan het werk gaan 
met het verlangen dat ook dit volk Jezus leert kennen.

Anco & Ewien van Bergeijk reizen voor hun werk door West-Afrika. Ze wonen in Senegal. Anco is als 
technisch adviseur en/of projectleider betrokken bij diverse projecten van kerk en zending. Ewien 
heeft zich bekwaamd in video en fotografie. Uitgezonden in 2004. 

Hans en Mirjam* bereiden zich voor, net als Paul en Amy, om in de zomer van 2021 te verhuizen 
naar een land in de hoorn van Afrika. Hier zullen ze onder een onbereikt volk aan het werk gaan 
met het verlangen dat ook dit volk Jezus leert kennen.

Jon en Anja Erickson werken in Guinee. Anja is verpleegkundige en werkt voor de Hoop Kliniek. Jon 
is evangelist en tandheelkundige en werkt drie dagen in de week in de kliniek. Daarnaast doet hij 
community development en evangeliseert hij onder meer door middel van mobiele tandklinieken. 
Anja werd in 1991 uitgezonden naar Gabon. Jon en Anja vertrokken na hun huwelijk samen in 2002 
naar Guinée. 

Cecilia Holvast is vertaalconsulent voor Bijbelvertaling in West-Afrika. René Holvast is geschiedschrij-
ver van de vroege CAMA beweging in West-Afrika. Ze zijn in 1986 uitgezonden naar Mali, in 2008 
naar Congo, en nu woonachtig in Nederland met kortere periodes in Afrika. 

Jan en Tabitha Kieviet wonen met hun kinderen Simon en Maria in Senegal. Samen met de christen 
zanger Bernard Cissa zet Jan zich in voor de ontwikkeling van christelijke muziek in Senegal. Tabitha 
is werkzaam als arts in de christelijke kliniek Keru Yakaar (Huis van Hoop). Uitgezonden in 2012. 

Jowan en Lieneke werken in Senegal. Ze zijn geroepen om mensen te dienen en in contact te 
brengen met de liefde en persoon van Jezus Christus. Dit doen ze door middel van het aangaan 
van strategische en langdurige relaties met de lokale bevolking vanuit het business center in Dakar. 
Uitgezonden in 2019. 

Carina Saarloos is uitgezonden in 1997 naar Ivoorkust, en is in 2002 in West-Afrika gaan werken. Zij is 
o.a. actief in een Engels talencentrum en bezoekt vrouwen in de vrouwengevangenis. 

3. 
CAMA-zendingswerkers
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Heleen Veen* is verpleegkundige en sociaal werker en werkt sinds 2011 in West-Afrika. Binnen een 
gemeente stichtend team zet ze zich in voor vrouwen aan de rand van de samenleving. Ook be-
zoekt ze groepen christenen om hen te bemoedigen en onderwijs te geven vanuit Gods Woord. 

Johan Velema woont in Nederland en gaat voor korte periodes naar Senegal. Daar ondersteunt hij 
het missionair medisch netwerk. Werkzaam vanaf 2017.

Jaap en Maaike de Vries* runnen een klein bedrijf in Noord-Afrika en zijn uitgezonden in 1998.

Arjo en Adrie de Vroome waren parttime actief op het gebied van bouwprojecten en opbouw 
van gezondheidszorg in West Afrika. In maart gingen ze na een lange periode als zendelingen defi-
nitief met pensioen.

Sebastiaan en Jeana de Vroome wonen sinds 2008 samen met hun kinderen in Senegal. Via micro-
financiering met boeren en vrouwen in het noorden willen zij de gemeente opbouwen. 

Matthijs en Willienke Westerkamp woonden met hun drie kinderen in Niger. Matthijs was in Afrika 
werkzaam als gemeentestichter en –opbouwer onder de Touaregs en Willienke werkte onder vrou-
wen. Ze waren uitgezonden in 2014 en kwamen eind februari weer naar Nederland. Matthijs werkt 
nu op het kantoor als coach zendelingen.

3.2 Europa 

Maarten en Nelleke Slot wonen sinds 2005 met hun kinderen in Zuid-Spanje. Ze werken in een Engels 
centrum om zo Spanjaarden te bereiken met het evangelie. 

Liêm en Hà Ngô Công, van oorsprong Vietnamees, wonen met hun dochter en zoon in Praag, 
Tsjechië. Ze evangeliseren onder de Vietnamese bevolking en stichtten gemeenten in o.a. Brno, 
Kladno, Ostrava en Znojmo. Liêm werd als single in 2000 uitgezonden, in 2002 trouwde hij met Hà. 

Bernabé Huaytalla zal in 2021 verhuizen naar Spanje om gemeentestichtend werk te doen.

Arthur en Monique Koene wonen sinds 2018 met hun kinderen in Duitsland. Zij zijn betrokken bij zen-
dingskinderen aan de Black Forest Academy. 

Anja Lijcklama À Nijeholt is in 2014 uitgezonden en werkt onder post-graduates in Engeland om 
deze toe te rusten het evangelie toe te passen in hun beroep en hun beroep te gebruiken om het 
evangelie te verkondigen. 

Robbert en Rianne Sinon volgen een bijbelschool in Nederland om zich voor te bereiden op ge-
meentestichting in Tsjechië. 

Peter en Annie Verhoef leven en werken sinds 2008 in Portugal, samen met hun vier kinderen, Ze 
voelen zich geroepen om de zeer kleine evangelisch/protestantse kerk (0,6%) te ondersteunen 
door te investeren in nieuwe leiders. Ze werden in 2019 uitgezonden door CAMA. 

Ton en Agnes Zeeuw wonen in Spanje, in Mijas Costa (regio Malaga). Agnes draait mee bij diverse 
activiteiten (o.a. voedselhulp), Ton richt zich op werving van sponsors, zowel in financiële als materi-
ele zin. Uitgezonden in 2012. 
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3.3 Azië 

André en Julia* willen zich inzetten in Azië om een onbereikt volk dat twee keer zo groot is als Ne-
derland te bereiken. Dat doen ze door de lokale bevolking te trainen in Business as Mission.

Willem en Jolanda Boer* vertrokken in 2016 richting Azië en geven theologisch onderwijs en voe-
dingslessen. 

Tom en Gera Brouwer* Tom heeft Gera leren kennen toen hij zendeling in Ecuador was en zij lid was 
van de CAMA kerk in Ecuador. Samen zijn ze nu zendelingen van CAMA Ecuador en CAMA Zen-
ding in Nederland. Zij zijn zich aan het voorbereiden op Zuid-Azië. 

Peter en Anne-Marie Dekker zijn uitgezonden naar het grootste moslimland van de wereld, Indone-
sië. Daar ondersteunen ze de Indonesische CAMA kerk in het uitreiken naar hun moslim landgeno-
ten. Uitgezonden in 2017. 

Mark en Bibi Hollander* wonen met hun kinderen in Azië en werken onder een boeddhistische be-
volkingsgroep. Ze zijn uitgezonden in 2013. 

Jacques-Matthieu en Maudy de Jong waren in 2019 uitgezonden naar Cambodja. Eind 2020 beslo-
ten ze zich op een andere manier in te zetten in Gods koninkrijk.

Jan en Eva Kameraad* hebben in Azië een café/restaurant. Zij verblijven i.v.m. scholing van de 
kinderen tijdelijk in Thailand, maar een van de ouders reist regelmatig naar hun vorige verblijfplaats. 
Uitgezonden in 2004. 

Dick en Johanna de Koning werken in Thailand. Hun werk bestaat uit counseling en het verzorgen 
van seminars en trainingen op het gebied van communicatie en relaties, zoals onder andere de 
ALMA huwelijksseminars. Daarnaast hebben zij de LEAF Stichting opgericht om arme bevolkings-
groepen te helpen met ontwikkeling, door middel van microkredieten, coaching en subsidies voor 
scholing. Uitgezonden in 1996. 

Gijs en Truus Lam* werkten in een gesloten land. Nu zijn ze in Nederland en ondersteunen vanuit 
huis een aantal zendingsprojecten in het land waar ze lang zendeling zijn geweest.

3.4 Midden-Oosten 

Daniëlle Adams* is in Turkije betrokken bij een internationale kerk. 

Albert en Esther Knoester wonen in Israël. Zij doen gemeentestichting in de Negev-woestijn, waar ze 
in Dimona begonnen zijn met een “open huis”. Ze onderhouden goede contacten met de Messi-
aanse gemeenten in de Negev. Uitgezonden in 2008. 

Rudi en Christina Kröker, zendelingen uit Duitsland verbonden aan CAMA Zending, waren in 2014 
uitgezonden en werkten aan gemeenteopbouw in Israël. In 2020 keerden ze terug naar Duitsland.

Martijn en Rebecca zijn in 2020 naar hun land in Azië vertrokken. Martijn werkt als gemeentewerker 
en Rebecca geeft les aan de kinderen van zendelingen.
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Frans en Anna van der Meer* zijn de afgelopen twee jaren reisleiders van korte CAMA zendings-
reizen naar Arabië geweest. Nu gaan ze voor de lange termijn. Sinds 2020 zijn ze uitgezonden en 
werken voor de vele Syrische vluchtelingen. Frans wil zijn computer- en organisatievaardigheden 
inzetten en Anna haar verpleegkunde ervaring. 

Hassan* werkt vanuit Nederland voor de gemeente in de Arabische wereld. Vanaf 2017 is hij aan-
genomen als CAMA zendeling. 

3.5 Zuid-Amerika 

Johannes en Dorothea Martoredjo wonen en werken in Paramaribo (Suriname). Ze houden zich 
vooral bezig met het trainen van (toekomstige) kerkleiders. Daarnaast zijn ze verbonden aan de 
Evangelical School of Theology als docenten en leidinggevenden. Johannes is ook betrokken bij 
het vertalen van het Oude Testament in het Surinaams Javaans. Uitgezonden in 1993. 

Marco en Marjolein Schuurmans werken onder de Wajana’s in het binnenland van Suriname. 
CAMA Zending heeft hen – in samenwerking met World Team – uitgezonden. Ze zijn bezig met toe-
rusting van gemeenteleiders en gemeenteopbouw. Uitgezonden in 2012. 

*Pseudoniem
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4.
Organisatie: kantoor en bestuur 

4.1  Kantoor  

Het CAMA kantoor is de facilitaire bedding om zendingswerkers goed te laten functioneren en met 
zorg te begeleiden, zodat zij veilig en optimaal hun werk kunnen doen met het oog op blijvende 
resultaten.
Ook helpt het kantoor christenen om zich verder te oriënteren op zending. 

We zijn een klein en efficiënt kantoorteam. Medewerkers zijn: 
• Boudewijn van Schoonhoven, directeur (0,89 fte) 
• Harold Dijkstra, administrateur (0,95 fte) 
• Marcel Oosterkamp, communicatiemedewerker (0,67 fte)  
• Gerrie Dijkstra, administratief medewerker (0,2 fte) 
• Matthijs Westerkamp, coach zendelingen (0,67 fte)
• Joost Rongen, applicatie beheerder (0,4 fte)

Stichting CAMA-Zending had op 31 december 2020 3,78 medewerkers (FTE) in loondienst. Op 31 
december 2019 was dat 2,71 FTE.

We zijn onze vrijwilligers die het mogelijk maken om het kantoor en het zendingswerk draaiende te 
houden erg dankbaar. Zij helpen bij ICT-kwesties, grafische vormgeving, website, communicatie, 
ondernemen en schoonmaak van onze kantoorruimte.

In 2020 hebben familie Kröker, Westerkamp, De Vroome (sr) en De Jong afscheid genomen van het 
werk als zendeling. Ook via deze weg willen we hen bedanken voor de inzet en offers die gebracht 
zijn. In 2020 zijn 11 nieuwe zendelingen aangenomen bij CAMA Zending, waaronder Bernabé Hu-
aytalla, Martijn en Rebecca, een viertal mensen die aan de slag gaan in de Hoorn van Afrika, en 
twee echtparen van wie we de naam vanwege veiligheidsredenen niet kunnen noemen.

Joost Rongen en Matthijs Westerkamp zijn in 2020 toegevoegd aan het kantoorteam in Drieber-
gen. Joost is aangesteld om het proces naar een nieuw CRM systeem te begeleiden. Hij is dienst in 
getreden als applicatiebeheerder. We zijn dankbaar dat hij zijn diensten wil aanbieden aan CAMA 
Zending. 

Ook zijn we dankbaar voor de aanstelling van Matthijs Westerkamp. Hij was al langere tijd zende-
ling voor CAMA Zending in Niger, samen met zijn gezin. Nu werkt hij op het kantoor in Driebergen 
als coach zendelingen. Mede door zijn input hebben we de relatie met zendelingen sterk kunnen 
verbeteren in 2020. 

Hoewel veel zendelingen logischerwijs op afstand zijn is er regelmatig contact. Niet alleen wordt 
er individueel veel contact onderhouden, maar ook organiseren we eens per maand een zende-
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lingen-zoom meeting. Hierin bidden we met en voor elkaar, bemoedigen we elkaar en leggen we 
relaties zodat zendelingen elkaar kunnen versterken.

Ook het kantoorteam had in 2020 een grote uitdaging vanwege de coronacrisis. Er werd veel thuis-
gewerkt en via zoom werd twee keer per week digitaal koffie gedronken, bijgepraat en gebeden. 

Toch zijn we dankbaar dat we nog een zendelingen-op-verlof-dag hebben kunnen organiseren, 
wat een fijne dag van ontmoeting was. Ook hebben we, toen de coronamaatregelen wat minder 
streng waren, een trouwe-garde-dag georganiseerd. Ook dit was een fijne dag waarin we met 
een mooie groep trouwe -mensen uit de CAMA achterban samen mochten komen.

Onder andere Boudewijn en Marcel mochten in 2020 een belangrijke rol vervullen in het opzetten 
van het zendingsplatform No Choice. Samen met 15 andere zendingsorganisaties zijn de handen 
ineen geslagen om het verhaal van de minst bereikte volken te vertellen. Het doel van het platform 
is om meer bewustwording te creëren bij christenen in Nederland. Het raakt ons dat er nog 3 mil-
jard mensen zijn die niet eens de kans hebben om christen te worden en dus ‘No Choice’ hebben.

We zijn onder de indruk van de oprichting van Mosterd Zaad zending, een nieuw zendingsplatform 
voor en door Syriërs, waar Boudewijn een rol in mocht spelen. Syrische vluchtelingen zegenen met 
Mosterdzaad Zending lokale evangelisten in Syrië om het Evangelie te verkondigen.

Ook via de kanalen van CAMA Zending is de boodschap van het Evangelie verspreid. Maandelijks 
worden er nieuwsbrieven verstuurd met nieuwsupdates, video’s en berichten van zendelingen. We 
merken dat er een groeiende interesse is in de mooie (en soms heftige) verhalen van de zendelin-
gen. Maar we zijn dankbaar dat we via deze middelen Nederlandse christenen betrokken mogen 
maken/houden bij het prachtige werk van de zendelingen op het zendingsveld. 

Verder mochten we verschillende zendingspreken doen in een uiteenlopende groep kerken. En zijn 
we dankbaar voor de groeiende samenwerking met het nieuwe kerkverband Unie-ABC.

Als laatste willen we graag de trouwe gebedsachterban bedanken. Gerrie stuurt maandelijks een 
gebedskalender met daarin actuele gebedspunten, afkomstig van de zendelingen. Het is een gro-
te zegen dat de biddende achterban van CAMA Zending in 2020 is gegroeid. 

 
4.2 Bestuur 

In 2020 hebben we in het bestuur van niemand afscheid hoeven nemen. Jan Wolsheimer
is bereid gevonden om zijn tweede termijn als bestuurslid in te gaan.

Gedurende het kalenderjaar werden de jaarrekening 2019, het jaarverslag 2019 en de begroting 
2021 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Periodiek werd de financiële stand van zaken be-
sproken. We zijn erg dankbaar hoe de financiën zich ook in 2020 hebben ontwikkeld. Ondanks een 
begrotingstekort aan het begin van het jaar, is er uiteindelijk wederom een fors overschot aan het 
einde van het jaar zichtbaar. Dit overschot is overigens volledig afkomstig van legaten die we in 
2020 ontvingen. Het overschot dat is ontstaan besteden we aan intensivering van enkele werk-
zaamheden in 2021 onder andere op het gebied van fondsenwerving en zorg voor de zendelin-
gen. Elke vergadering bespreken we de actuele stand van zaken rondom (nieuwe) zendelingen. In 
2020 zijn we gezegend met elf nieuwe werkers, en een aantal mensen heeft hun interesse getoond 
door bij de directeur voor een koffiebezoek langs te komen. Vanwege Corona is dit aantal iets 
beperkter dan we hadden gehoopt. Een belangrijk onderwerp aan de bestuurstafel was de wijze 
waarop we moesten omgaan met de Corona situatie op het veld. Daarnaast werden onder meer 
de volgende onderwerpen in het bestuur besproken: jaardoelen 2020 en vooruitblik 2021, de leer-
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stellige vragenlijst bij selectie van kandidaten, begeleiding van de zendingswerkers, en de samen-
werking met het nieuwe Unie-ABC kerkgenootschap dat per 2020 is gestart. Vanuit zijn functie was 
de directeur, Boudewijn van Schoonhoven, bij elk van deze vergaderingen aanwezig. Opnieuw 
gaat onze dank uit naar de medewerkers van onze kantoororganisatie en onze vrijwilligers, die zich 
het afgelopen jaar hebben ingezet. 

Naam + functie:     

Dhr. E. Renger, voorzitter

Dhr J.K. Tjon-Sien-Foek, penningmeester

Mevr. F. Dekker, secretaris

Dhr. J.Wolsheimer, lid

Mevr. M.van Roekel, lid                              

Mevr. M.Verkerk, lid
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5.
Bestuursverslag 2020 

Kern van CAMA Zending 

Wij geloven dat de grootste nood, armoede, onrecht en vervolging die mensen kan treffen is dat
ze niet de kans krijgen om Jezus te leren kennen. CAMA Zending helpt mensen uit die nood door
onder elk volk lokale gemeenten te stichten. Deze gemeenten maken Christus bekend aan hun
volksgenoten.

Missie CAMA Zending 

CAMA Zending zendt zendingswerkers uit onder de minst bereikte volken om lokale gemeenten
te stichten en te ondersteunen door gemeentewerkers of andere professionele beroepen. CAMA
Zending doet dat samen met uitzendende gemeenten in Nederland en waar mogelijk in samen-
werking met lokale gemeenten.  

Visie CAMA Zending 

“Onder elk volk een gemeente” 
CAMA Zending wil onder alle bevolkingsgroepen volgelingen van Jezus maken en hen
samenbrengen in missionaire gemeenten.    

Belofte CAMA Zending 

Het meest kostbare dat CAMA Zending heeft zijn de zendingswerkers. Daarom doen we er alles 
aan dat zij tot de grootst mogelijke betekenis zijn voor Gods Koninkrijk wereldwijd.  
• Van echte betekenis. Samen met de zendingswerker zoeken we naar een plek waar zij het 

meest nodig zijn en het beste passen. Vinden wij bij CAMA Zending geen match, dan verwijzen 
we naar een andere organisatie.  

• Ontlasten van geldzorgen. Eenmaal uitgezonden staat CAMA Zending garant voor de inkom-
sten voor de geldende termijn.  

• Lekker aan het werk; lekker in je vel. In lokale teams krijgt de zendingswerker de noodzakelijke 
zorg en begeleiding. Vanuit het kantoor in Nederland kan hij/zij rekenen op een persoonlijke 
begeleiding.
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Waarden CAMA Zending 

• Op Christus gericht (Christlike / Christ centered) 
• Vanuit de gemeente 
• Betrouwbaar en integer  
• Kwaliteit   

Golden Circle CAMA Zending 

Why? We willen volgers van Jezus onder alle volken. Zo geven we mensen kans op een nieuw  
 Leven met Hem.

How?  Door lokale gemeenten te stichten en te ondersteunen onder de minst bereikte volken.

What?  Zendingswerkers uitzenden die gemeentewerk doen en/of een ander professioneel 
 beroep uitoefenen.

Doelen voor de komende vier jaar:  

• Bekend staan om gemeentestichting onder niet bereikte volken 
• Toename in het aantal uitgezonden zendingswerkers 
• Jaarlijkse financiële resultaten zonder tekorten

Belangrijkste risico’s en onzekerheden

CAMA Zending loopt het risico dat de stroom giften vanwege de vergrijzing en de secularisatie
afneemt. Het risico dat sommige werkers uit hun werkgebied worden uitgewezen wordt ook steeds
groter. Het risico van inkomstenverlies wordt bestreden door meer aandacht te geven aan fonds-
werving en zo de groep gevers uit te breiden.

Het risico van uitzetting van werkers is niet te bestrijden, maar wel wordt er gezocht naar
alternatieve werkplekken.
De uitbraak van het coronavirus in 2020 plaatst ons voor onverwachte en unieke onzekerheden.
Zendelingen mogen vaak geen fysiek contact meer hebben met hun doelgroep. In arme landen is
er vaak geen alternatief contact. Bovendien mag er niet meer vrij worden gereisd. De verwachte
economische crisis zal ook aan CAMA waarschijnlijk niet voorbij gaan.

Doelrealisatie

Het grote doel is gemeentestichting en ieder jaar wordt dit in het jaarverslag geëvalueerd.

Financieel beleid en financiële resultaten

Het jaar 2020 werd afgesloten met een overschot van € 53.334. Het merendeel van de inkom-
sten zijn structureel. Fondswerving gebeurde middels het blad Pionier, digitale nieuwsbrieven, de 
website, social media en persoonlijke nieuwsbrieven van werkers. De gewenste verhouding tussen 
Besteding doelstelling, Wervingskosten en Kosten Beheer/Administratie is 90%-3%-7%.
Dit was in werkelijkheid 93%-1%-6%.

De gewenste verhouding Wervingskosten en Som Geworven Baten is 3%. Dit was in werkelijkheid 0,3%.
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De reserves en fondsen worden aangehouden om toekomstige tekorten te dekken. Dit wordt ook 
gedaan om de door de donateur aangegeven bestemming van de gift te waarborgen. De conti-
nuïteitsreserve is maximaal 150% van de uitvoeringskosten volgens de laatste begroting.

Het beleggingsbeleid is erop gericht koersverlies en negatieve rente te vermijden. Het richt zich 
vooral op deposito’s en spaarrekeningen.

Governance

CAMA Zending is als Stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur bestaat uit
zes personen en de directie uit één persoon. Bestuursleden worden niet bezoldigd. De directeur
wordt bezoldigd volgens CAO Sociaal Werk Schaal 8.

Communicatie met belanghebbenden

De belanghebbenden van CAMA Zending zijn de werkers in het buitenland. Zij worden door het
kantoor op de hoogte gehouden van ontwikkelingen bij CAMA Zending. De andere belangheb-
benden zijn de donateurs, die de middelen verschaffen, waarmee CAMA Zending haar missie kan
uitvoeren.

Verwachte gang van zaken

De toekomstplannen voor de komende vier jaar zijn: het bekendmaken van het doel van gemeen-
testichting onder de minst bereikte volken, het uitbreiden van het aantal zendingswerkers en het
vermijden van tekorten.

Maatschappelijke aspecten van ondernemen

De toekomstplannen voor de komende vier jaar zijn: het bekendmaken van het doel van gemeen-
testichting onder de minst bereikte volken, het uitbreiden van het aantal zendingswerkers en het
vermijden van tekorten.
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6. 
Toelichting financiën 2020 

en vooruitzichten 2021

6.1 Toelichting 

Dit jaar waren de ontvangen financiële bijdragen ruim € 58.000 meer dan de uitgaven. Het beleg-
gingsresultaat was € -5.000; een stuk slechter dan vorig jaar. Dit komt door een koersverlies op de 
Amerikaanse Dollar. Het jaar 2020 sloten we daarmee af met een overschot van € 53.000. Dank 
aan alle donateurs voor hun ondersteuning,  niet te vergeten het werk van onze zendelingen en de 
kantoormedewerkers. Vooral bij de Projecten gaven we meer uit dan we ontvingen. Geweldig om 
te zien dat het aantal zendelingen van CAMA Zending groeide en we in staat waren dit te finan-
cieren.

Vanuit de bestemming van het saldo van baten en lasten verhogen wij de continuïteitsreserve met 
€ 102.000, de bestemmingsfondsen worden € 3.000 lager en de bestemmingsreserves worden € 
46.000 lager. Ons vermogen neemt dus toe en eind 2020 bedroeg daardoor het totale vermogen 
van CAMA Zending € 1.419.000. Hiervan is € 792.000 tegoeden van onze zendingswerkers in het 
veld. Het andere deel ad € 627.000, is de reservepositie van CAMA Zending. Hiervan is € 429.000 
bestempeld als continuïteitsreserve. 

Senegal Muziek GR
Voor dit project is in 2020 een bedrag van € 2.500 binnengekomen.
De uitgaven waren in 2020 een totaal van € 2.276.
Deze uitgaven zijn besteed aan het bevorderen van christelijke muziek in Senegal.

Missie 1:8
Voor dit project is in 2020 een bedrag van € 2.092 binnengekomen.
De uitgaven waren in 2020 een totaal van € 1.476.
Deze uitgaven zijn besteed aan het coachen van gemeentes in hun zendingsvisie.

6.2 Vooruitzichten voor 2021 

Onze algemene financiële reserves zijn voldoende. Daarom durven we de begroting voor 2021 met 
een tekort van € 101.900 te hanteren. We streven echter tenminste naar een neutraal resultaat. 
Een maatregel die we ook dit jaar nemen is het intensiveren van fondsenwerving en verhoging van 
het huidige (relatief lage) niveau van dekkingsbijdragen uit directe giften ten behoeve van onze 
zendelingen. Onze focus is wederom op een toename van het aantal uitgezonden zendelingen 
en vergroting van de betrokkenheid. De coronacrisis zal CAMA waarschijnlijk raken, omdat het 
inkomen van de gevers daalt. Tevens zijn de kosten van zendelingen in Nederland hoger dan in het 
buitenland.

We vertrouwen op God dat Hij het werk van CAMA Zending voortzet en zelfs uitbreidt.
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De relatie met de zendelingen is sterk ontwikkeld. Er is regelmatiger en meer betrokken contact 
met de zendelingen en zendelingen nemen ook eerder contact met ons. Door corona zijn er een 
keer per maand online ontmoetingen met alle zendelingen die goed bezocht worden. Een aantal 
zendelingen zijn doorverwezen naar meer gespecialiseerd member care. 
De relatie met de ABC-Unie is goed gelegd en samenwerking is gestart. De relatie met de Trouwe 
Garde is warm gehouden met een speciale dag. Met de partners van gemeenten is er regelmatig 
persoonlijk contact en er was een gezamenlijke dag. Contact met ondernemers was terug ge-
bracht naar een klein aantal die intensiever is opgetrokken rondom een specifieke vraag. De TFT’s 
zijn online samengekomen en er is met beginnende TFT’s intensiever contact geweest. 

Online is de relatie met de achterban gegroeid en versterkt. Alle media, behalve de papieren Pio-
nier en Twitter, tonen een groei in aantal en respons. 
Er zijn 52 aanvragen geweest voor een koffiegesprek, waarvan de meeste een gesprek hebben 
gehad, telefonisch of op bezoek.

Fondsenwerving is acceptabel geweest in 2020. Het CRM systeem heeft vertraging gehad met de 
daarbij gepaarde kosten. Bedankstrategie is toegepast en de geplande groepen gevraagd voor 
fondsen/collecten (Trouwe Garde, nalatenschappen in Pionier, gemeenten en partnergemeen-
ten). De partnergemeenten hebben naar verwachting gecollecteerd voor CAMA Zending. De 
direct mail actie van de Pionier van mei heeft verrassend veel opgebracht. Het vragen voor giften 
aan mensen die op koffiegesprekken zijn geweest was niet zoals gepland. Bedrijven zijn niet bena-
derd.

Facebook: van 579 naar 665 volgers. 
Twitter: van 645 naar 657 volgers. 
De digitale nieuwsbrief: van 1877 naar 1912 ontvangers. 
De gebedskalender: van 219 naar 245 ontvangers. 
De Pionier: oplage via post van 5329 naar 4313 (digitale Pionier van 413 naar 494 ontvangers). 

7.
Evaluatie doelstellingen 2020
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8. Jaarrekening 2020

15 
 

8. Jaarrekening 2020 

BALANS PER 31 DECEMBER 2020         
     31-12-2020  31-12-2019 
ACTIVA           

            
Materiële vaste activa          
Inventaris   2.915    2.422   
Vervoermiddelen   50.681    63.218   

              
Totaal       53.596    65.640 

            
Financiële vaste activa          
Deposito      100.000    100.000 

            
Totaal vaste activa     153.596    165.640 

            
Vlottende activa          
Vorderingen   58.116    142.989   
Liquide middelen   1.321.079    1.148.999   
            
Totaal       1.379.195    1.291.987 

            
       1.532.791    1.457.627 

            
PASSIVA          
            
Reserves en fondsen          
 Reserves          
  Continuïteitsreserve  429.000    327.000   
  Bestemmingsreserves  197.996    244.010   
            
       626.996    571.010 

 Fondsen          
  Bestemmingsfondsen    791.831    794.483 

            
Totaal reserves en fondsen    1.418.827    1.365.493 

            
Kortlopende schulden          
Zendelingen rekening courant  79.644    72.875   
Overige schulden   34.319    19.260   
            
Totaal      113.964    92.135 

            
       1.532.791    1.457.627 

            
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020       
            
       Werkelijk  Begroting  Werkelijk 
BATEN      2020  2020  2019 

            

PASSIVA

ACTIVA
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 Baten van particulieren    1.292.044  623.000  1.169.008 
 Baten van bedrijven     68.220  60.000  50.540 
 Baten van organisaties zonder winststreven  394.366  580.000  557.864 
            

Som van de geworven baten    1.754.630  1.263.000  1.777.412 
            

 Overige baten     5.821  7.000  9.798 
            

Som van de baten     1.760.451  1.270.000  1.787.210 
            

LASTEN           
            

Besteed aan doelstellingen         

 
Ondersteuning 
zendingsgebieden    853.465  778.000  865.037 

            
 Ondersteuning projecten    656.212  371.000  492.154 

            
 Ondersteuning mobiliteit    38.750  29.000  37.657 

            
 Ondersteuning werkers in nood    19.295  15.000  57.276 

            
 Ondersteuning voorlichting    20.397  24.000  22.517 

            
       1.588.119  1.217.000  1.474.641 

            
Wervingskosten     4.690  12.000  16.573 

            
Kosten beheer en administratie    109.550  118.250  105.557 

            
Som van de lasten     1.702.360  1.347.250  1.596.771 

            
Saldo voor financiële baten en lasten   58.091  -77.250  190.439 

            
Financiële baten en lasten     -4.757  2.000  3.943 

            
Saldo van baten en lasten    53.334  -75.250  194.382 

               
            
Bestemming saldo van baten en lasten:       
Toevoeging/onttrekking aan:         
            
 continuïteitsreserve     102.000  -  4.000 

 bestemmingsfondsen     -2.652  -  123.733 
 bestemmingreserves     -46.014  -75.250  66.649 
              

       53.334  -75.250  194.382 
 

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN BEPALING VAN HET RESULTAAT 
ALGEMEEN 
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8. Jaarrekening 2020 

BALANS PER 31 DECEMBER 2020         
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Zendelingen rekening courant  79.644    72.875   
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BATEN      2020  2020  2019 

            

LASTEN

BATEN
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN BEPALING VAN HET RESULTAAT

ALGEMEEN
De bedragen zijn alle in Euro’s, tenzij anders aangegeven.
De transacties in vreemde valuta worden tegen dagkoers in Euro’s omgezet.
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de nieuwe Richtlijn 650 voor  
fondswervende organisaties van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ).
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs.
De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, 
tegen nominale waarde.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met af-
schrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele
restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde.

Overige balansposten
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgeno-
men tegen nominale waarden; waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een voor-
ziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages
van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten
en –verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Boek-
winsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende
investeringen.

Financieel resultaat
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbreng-
sten en -lasten van uitgegeven leningen.
De kostentoerekening aan de doelstellingen is gebaseerd op 10%;
De kosten van de doelstellingsactiviteiten worden in principe gedekt door 10% van de ontvangen
giften. Bij projecten wordt een percentage gehanteerd in overleg met de donoren en is afhankelijk
van de aard en soort van projecten. Dat percentage varieert van 0 tot 10%.
De dekking van de uitvoeringskosten van 10% van de bestemde baten zijn geboekt onder de  
uitgaven van de betreffende fondsen.

Statutaire regeling bestemming saldo baten en lasten
Volgens artikel 8.1 van de Statuten van Stichting CAMA Zending is het bestuur belast met het 
besturen van de stichting.
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Statutaire regeling bestemming saldo baten en lasten 
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van de stichting. 

TOELICHTING OP DE BALANS         
            
ACTIVA           
         Vervoermiddelen  Totaal 
Materiële vaste activa      Inventaris   zendelingen  2020 
Aanschafwaarde 1 januari     11.955  169.769  181.724 
Investeringen      1.398  13.676  15.074 
Desinvesteringen      -1.573  -43.622  -45.195 

             
Aanschafwaarde 31 december    11.780  139.823  151.603 
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Cumulatieve afschrijvingen 1 januari    9.531  106.551  116.082 
Afschrijvingen boekjaar     905  26.213  27.118 
Afschrijving desinvesteringen    -1.573  -43.622  -45.195 

             
Cumulatieve afschrijvingen 31 december  8.863  89.142  98.005 

               
            
Boekwaarde 31 december     2.915  50.681  53.596 

            
            
Financiële vaste activa       31-12-2020  31-12-2019 

            
Deposito        100.000  100.000 
Deze staat bij de RABO voor 10 jaar tegen 2,9%       
Einde deposito: 16-04-2024      100.000  100.000 

            
Vlottende activa          

            
Vorderingen          
DRF Mali       20.442  16.805 
Lopende rente       2.067  2.339 
Overige nog te ontvangen bedragen      2.363  83.971 
Voorschotten kantoorpersoneel      637  1.240 
Voorschotten buitenland       14.067  13.863 
Vordering op projecten EO Metterdaad      18.541  24.770 

              
         58.116  142.989 
Liquide middelen          
            
Deposito- en spaarrekeningen         
 ABN/AMRO VermogensSpaarRekening    400.000  400.000 

 ADF Deposit Account in USD  41.376  x 0,81  33.515  15.223 
 ASN Zakelijk Sparen       200.000  100.000 
 ING VermogensSpaarRekening      250.000  300.000 
 SNS Zakelijk Sparen       100.000  100.000 
              

         983.515  915.223 
            

Bankrekeningen          
 ABN/AMRO       32.653  97.416 

 ING        303.981  136.267 
 RABO       930  93 
              

         337.564  233.776 
              

            
Totaal liquide middelen       1.321.079  1.148.999 

            
Totaal vlottende activa       1.379.195  1.291.987 

            
            

ACTIVA
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PASSIVA          
         31-12-2020  31-12-2019 
Reserves en fondsen          
            
 Reserves          

  Continuïteitsreserve         
  Stand 1 januari       327.000  323.000 

  bestemming saldo van baten en lasten    102.000  4.000 
            

  Stand 31 december continuïteitsreserve    429.000  327.000 
            

  Bestemmingsreserves         
  Stand 1 januari       244.010  177.361 

  bestemming saldo van baten en lasten    -46.014  66.649 
              

  Stand 31 december bestemmingsreserves    197.996  244.010 
            

Stand 31 december Reserves      626.996  571.010 

            
            
De continuïteitsreserve is bedoeld voor de dekking van risico's op middellange termijn en om zeker 
stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.   
Het bestuur streeft naar een maximale omvang van de continuïteitsreserve van € 429.000. Dit bedrag  
is gelijk aan 1,5 keer de jaarlijkse Uitvoeringskosten volgens de meest recente begroting.   
De bestemmingsreserves zijn bedoeld om de verwachte tekorten van 2021 en 2022 te dekken. 
            
 Fondsen          
            
  Bestemmingsfondsen         
            
Bestemmingsfondsen worden gevoed door ontvangen donaties voor specifieke doeleinden. 
Er zijn 4 Bestemmingsfondsen.         
            
Zendingsgebieden       31-12-2020  31-12-2019 

            
Stand 1 januari        366.152  365.816 
Bij: Giften       893.803  865.372 

              
         1.259.955  1.231.189 

            
Af: Uitgaven       853.465  865.037 

              
Stand 31 december Zendingsgebieden      406.490  366.152 

            
Projecten       31-12-2020  31-12-2019 

            
Stand 1 januari        325.737  199.714 
Bij: Giften       632.663  618.178 

              
         958.400  817.892 

            
Af: Uitgaven       656.212  492.154 

De continuïteitsreserve is bedoeld voor de dekking van risico’s op middellange termijn en om zeker
stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.  
Het bestuur streeft naar een maximale omvang van de continuïteitsreserve van € 429.000.  
Dit bedrag is gelijk aan 1,5 keer de jaarlijkse Uitvoeringskosten volgens de meest recente begroting.
De bestemmingsreserves zijn bedoeld om (als dat nodig is) de Continuïteitsreserve te verhogen, 
danwel de verwachte tekorten van 2021 en 2022 te dekken.

Fondsen

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen worden gevoed door ontvangen donaties voor specifieke doeleinden.
Er zijn 4 Bestemmingsfondsen.        
       

PASSIVA
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Cumulatieve afschrijvingen 1 januari    9.531  106.551  116.082 
Afschrijvingen boekjaar     905  26.213  27.118 
Afschrijving desinvesteringen    -1.573  -43.622  -45.195 

             
Cumulatieve afschrijvingen 31 december  8.863  89.142  98.005 

               
            
Boekwaarde 31 december     2.915  50.681  53.596 

            
            
Financiële vaste activa       31-12-2020  31-12-2019 

            
Deposito        100.000  100.000 
Deze staat bij de RABO voor 10 jaar tegen 2,9%       
Einde deposito: 16-04-2024      100.000  100.000 

            
Vlottende activa          

            
Vorderingen          
DRF Mali       20.442  16.805 
Lopende rente       2.067  2.339 
Overige nog te ontvangen bedragen      2.363  83.971 
Voorschotten kantoorpersoneel      637  1.240 
Voorschotten buitenland       14.067  13.863 
Vordering op projecten EO Metterdaad      18.541  24.770 

              
         58.116  142.989 
Liquide middelen          
            
Deposito- en spaarrekeningen         
 ABN/AMRO VermogensSpaarRekening    400.000  400.000 

 ADF Deposit Account in USD  41.376  x 0,81  33.515  15.223 
 ASN Zakelijk Sparen       200.000  100.000 
 ING VermogensSpaarRekening      250.000  300.000 
 SNS Zakelijk Sparen       100.000  100.000 
              

         983.515  915.223 
            

Bankrekeningen          
 ABN/AMRO       32.653  97.416 

 ING        303.981  136.267 
 RABO       930  93 
              

         337.564  233.776 
              

            
Totaal liquide middelen       1.321.079  1.148.999 

            
Totaal vlottende activa       1.379.195  1.291.987 

            
            

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2020
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Stand 31 december Projecten      302.188  325.737 

            
Autofondsen       31-12-2020  31-12-2019 

            
Stand 1 januari        96.109  55.434 
Bij: Giften       25.374  78.333 

              
         121.483  133.766 

            
Af: Uitgaven en afschrijving auto's      38.750  37.657 

              
Stand 31 december Autofondsen      82.733  96.109 

            
Noodfonds       31-12-2020  31-12-2019 

            
Stand 1 januari        6.485  49.786 
Bij: Giften       13.230  13.975 

              
         19.715  63.761 

            
Af: Overige kosten       19.295  57.276 

              
Stand 31 december Noodfonds      420  6.485 

            
            
Totaal Bestemmingsfondsen      791.831  794.483 

            
Totaal Reserves en fondsen      1.418.827  1.365.493 

            
            
Schulden op korte termijn         
         31-12-2020  31-12-2019 

            
Zendelingen rekening courant      79.644  72.875 

            
            
Overige schulden          

            
Diverse kosten zendelingen      727  6.141 
Door te geven fondsen NOW      13.396  - 
Projectkosten december       13.922  8.581 
Overige kosten       6.274  4.537 

            
Stand         34.319  19.260 

            
Totaal schulden korte termijn      113.964  92.135 

            
            
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN     

19 
 

PASSIVA          
         31-12-2020  31-12-2019 
Reserves en fondsen          
            
 Reserves          

  Continuïteitsreserve         
  Stand 1 januari       327.000  323.000 

  bestemming saldo van baten en lasten    102.000  4.000 
            

  Stand 31 december continuïteitsreserve    429.000  327.000 
            

  Bestemmingsreserves         
  Stand 1 januari       244.010  177.361 

  bestemming saldo van baten en lasten    -46.014  66.649 
              

  Stand 31 december bestemmingsreserves    197.996  244.010 
            

Stand 31 december Reserves      626.996  571.010 

            
            
De continuïteitsreserve is bedoeld voor de dekking van risico's op middellange termijn en om zeker 
stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.   
Het bestuur streeft naar een maximale omvang van de continuïteitsreserve van € 429.000. Dit bedrag  
is gelijk aan 1,5 keer de jaarlijkse Uitvoeringskosten volgens de meest recente begroting.   
De bestemmingsreserves zijn bedoeld om de verwachte tekorten van 2021 en 2022 te dekken. 
            
 Fondsen          
            
  Bestemmingsfondsen         
            
Bestemmingsfondsen worden gevoed door ontvangen donaties voor specifieke doeleinden. 
Er zijn 4 Bestemmingsfondsen.         
            
Zendingsgebieden       31-12-2020  31-12-2019 

            
Stand 1 januari        366.152  365.816 
Bij: Giften       893.803  865.372 

              
         1.259.955  1.231.189 

            
Af: Uitgaven       853.465  865.037 

              
Stand 31 december Zendingsgebieden      406.490  366.152 

            
Projecten       31-12-2020  31-12-2019 

            
Stand 1 januari        325.737  199.714 
Bij: Giften       632.663  618.178 

              
         958.400  817.892 

            
Af: Uitgaven       656.212  492.154 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Schulden op korte termijn
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Baten           
         2020   2019  
Bestemde ontvangsten          
            
Zendingsgebieden       893.803  865.372 
Projecten       632.663  618.178 
Autofondsen       25.374  78.333 
Noodfonds       13.230  13.975 
Bestemde giften kantoor       62.673  31.965 

            
         1.627.744   1.607.822 
Niet bestemde ontvangsten         
Algemeen       126.886  169.589 

              
            
Totaal        1.754.630  1.777.412 

            
Aan 4 nalatenschappen is ontvangen een bedrag van:  154.814     
              
De overige baten betreffen ontvangen vergoedingen    5.821  9.798 

              
Som van de baten       1.760.451  1.787.210 

            
Financiële baten en lasten         
            
Opbrengst beleggingen       2.900  2.900 
Overige renteopbrengsten       852  956 
Koersverschillen       -8.509  87 

              
         -4.757  3.943 

            
Uitvoeringskosten       2020   2019  

            
Salarissen       151.181  127.120 
Sociale lasten       28.647  23.895 
Pensioenpremie       9.361  7.957 
Kantoorkosten       10.289  10.824 
Reiskosten binnenland       3.922  7.017 
Kantoorhuur       11.788  10.597 
Afschrijving inventaris       905  281 
Telefoon en porti       2.577  2.749 
Accountant       4.840  4.719 
Verzekeringen       3.354  2.625 
CRM Relatiebeheer       11.569  21.417 
Diverse kosten (nieuw CRM)      3.543  2.631 

            
         241.977  221.831 

            
Op basis van de geschatte urenbesteding van de kantoormedewerkers kunnen de uitvoeringskosten 
als volgt toegerekend worden aan de doelstellingsactiviteiten:     
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN     

Niet in de balans opgenomen verplichtingen    
De stichting huurt een deel van het pand Hoofdstraat 55 te Driebergen.  
De huurverplichting tot/met 31 augustus 2021 bedraagt EUR 7.328.  
Per 1 september 2021 is er een nieuw huurcontract dat loopt tot/met 31 augustus 2026.
De huurverplichting over de rest van 2021 bedraagt EUR 4.920.  

Onterecht ontvangen
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Op basis van de geschatte urenbesteding van de kantoormedewerkers kunnen de uitvoeringskosten
als volgt toegerekend worden aan de doelstellingsactiviteiten:    

22 
 

            

     Percentage  
Totaal 
kosten  Dekking  Niet gedekt 

Ondersteuning zendingsgebieden  31%  75.013  89.367  -14.354 
Ondersteuning projecten   18%  43.556  41.375  2.181 
Ondersteuning mobiliteit   11%  26.617  351  26.266 
Ondersteuning werkers in nood  13%  31.457  1.333  30.124 
Ondersteuning voorlichting  27%  65.334  -  65.334 

     100%  241.977  132.426  109.550 
Uitgaven voorlichting     20.397    20.397 
Wervingskosten     4.690    4.690 

       267.063    134.637 
            

Baten ten gunste van de organisatie:         
Bestemde giften kantoor         62.673 
Niet bestemde ontvangsten        126.886 
Overige baten         5.821 
Resultaat beleggingen         -4.757 
Totaal baten         190.623 

            
ten bate van de Continuiteitsreserve/Bestemmingsreserves    55.986 

            
Dat is ten bate van de Continuiteitsreserve      102.000 
Dat is ten laste van de Bestemmingsreserve      -46.014 

           55.986 
Bestemming saldo baten en lasten         
            
Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2020 als volgt te verdelen:     
            
Continuïteitsreserve   102.000       
Bestemmingsfondsen   -2.652       
Bestemmingsreserves   -46.014       
Totaal resultaat     53.334       
            
Vooruitlopend op de vaststelling door de bestuursvergadering  is dit voorstel reeds in de    
jaarrekening  verwerkt.          
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Bestemming saldo baten en lasten
Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2020 als volgt te verdelen:

Vooruitlopend op de vaststelling door de bestuursvergadering  is dit voorstel reeds in de   
jaarrekening  verwerkt.         
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9. 
Beloning bestuurders en directie 2020

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.
In het verslagjaar zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuursleden.
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9. Beloning bestuurders en directie 

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. 
In het verslagjaar zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan 
bestuursleden. 
Directiebezoldiging 
Boudewijn van Schoonhoven 
Functie: Directeur 
Dienstverband 
Aard (looptijd)                                    onbepaald 
Uren voltijds werkweek                      36 
Parttime percentage                         89 
Periode                                               1/1/2020 – 31/12/2020 
Jaarbezoldiging; 
Brutosalaris/vergoeding                     38.829 
Vakantiegeld                                        3.432 
Eindejaarsuitkering                                      0 
Pensioenlasten (werkgever deel)      2.202 
Totaal bezoldiging 2020                    44.463 
Totaal bezoldiging 2019                    50.516 
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Directeur
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Ondertekening  

Driebergen, 1 maart 2021 

Naam bestuurslid Handtekening 
 
 
Dhr. E Renger, voorzitter 
 
 

 

 
 
Dhr. J.K. Tjon-Sien-Foek, penningmeester 
 
 

 

 
 
Mevr. F. Dekker, secretaris 
 
 

 

 
 
Dhr. J. Wolsheimer, lid 
 
 

 

 
 
Mevr. M. van Roekel, lid 
 
 

 

 
 
Mevr. M. Verkerk, lid 
 
 
 

 

 

Driebergen, 14 april 2021

marce
Stempel
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10. 
Beoordelingsverklaring accountant

marce
Stempel
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11. 
Begroting 2021

25 
 

11. Begroting 2021 

Begroting 2021 reëel 2017 reëel 2018 reëel 2019 reëel 2020 begroot 2021 
BATEN           
Baten van particulieren 888.310 1.032.778 1.169.008 1.292.045 837.000 
Baten van bedrijven 44.000 61.938 50.540 68.220 50.000 
Baten van non-profits 345.582 582.509 557.864 394.366 557.000 
Som van de geworven baten 1.277.892 1.677.225 1.777.412 1.754.630 1.444.000 
Overige baten 12.510 3.474 9.798 5.821 13.000 
Som van de baten 1.290.402 1.680.699 1.787.210 1.760.451 1.457.000 

           
LASTEN           
Kosten zendingsgebieden -673.263 -675.393 -865.037 -853.465 -918.000 

           
Kosten projecten -383.467 -590.444 -492.154 -656.212 -388.000 

           
Kosten mobiliteit -30.440 -24.334 -37.657 -38.750 -24.000 

           
Kosten noodfonds -8.725 -20.731 -57.276 -19.295 -15.000 

           
Kosten voorlichting -18.723 -23.341 -22.517 -20.397 -24.000 
Totaal besteed doelstellingen -1.114.617 -1.334.243 -1.474.641 -1.588.119 -1.369.000 

           
Wervingskosten -4.963 -28.786 -16.573 -4.690 -22.000 

           
Uitvoeringskosten -178.495 -184.232 -221.831 -241.977 -286.000 
Toerekening aan doelstellingen 95.557 106.280 116.274 132.426 115.100 
Kosten beheer en administratie -82.938 -77.952 -105.556 -109.550 -170.900 

           
Som van de lasten -1.202.518 -1.440.981 -1.596.771 -1.702.360 -1.561.900 

           
Saldo voor resultaat beleggingen 87.884 239.717 190.439 58.091 -104.900 

           
Resultaat beleggingen 4.434 10.872 3.943 -4.757 3.000 

           
Overschot/tekort 92.318  250.589  194.382  53.334  -101.900  

           
Toerekening overschot/tekort:           
Mutatie continuiteitsreserve 13.000 38.000 4.000 102.000 0 
Mutatie bestemmingsfondsen 65.544 109.567 173.733 -2.652 0 
Mutatie bestemmingreserves 13.773 103.023 16.649 -46.014 -101.900 

 92.318 250.589 194.382 53.334 -101.900 
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