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Zoals een mist over het landschap je uitzicht kan belemmeren, zo lijkt het soms dat de omstandigheden 
waarin we in ons land leven, alles bepalen. Maar zo is het niet! Een paar meter hoger is er al een heel 
ander zicht. En zoals in dat beeld, zo overziet God ons leven, wil Hij ons leiden dóór de mist en boven 
alles: Hij laat nooit los wat Zijn machtige hand begon! Wat een troost, wat een zegen en wat een hou-
vast.
We leren dat ook van de roeping van Abraham, in Genesis 12, waar God Abraham roept: ‘Verlaat uw 
land en uw familie en ga naar het land dat Ik u zal wijzen.’ God liet Abram niet eens zien hoe hij aan 
voedsel en water kon komen voor onderweg, maar zegt hier dat Abram Hem moest vertrouwen voor 
iedere dag. ‘Leg je toekomst in Mijn handen. Geef je leven aan Mij over. Als je dit doet en Mij vertrouwt, 
dan zal Ik voor je zorgen, je beschermen en leiden. Ik zal je brengen op een plaats waarvan je nooit had 
kunnen dromen.’ Wat een geweldige boodschap om naar te leven en om uit te delen!
Wat zijn we dankbaar dat, ondanks ‘de mist’ dit jaar, er opnieuw mensen zijn die aan de roepstem van 
God gehoor geven, hun land verlaten en gaan om Jezus te verkondigen in woord en daad. Mooie getui-
genissen lezen we in nieuwsbrieven en op websites. 
Maar ook werden we erbij bepaald dat Gods wegen soms anders zijn dan wij bedenken, toen we eind 
2021 werden opgeschrikt door het bericht dat een van onze geliefde zendelingen, Carina Saarloos, door 
een ongeval om het leven was gekomen. Haar leven was één groot getuigenis. Naast het verdriet dat er 
is, zijn we zo dankbaar dat we deel mochten zijn van Gods grote daden door haar heen.

Dank u wel, geliefde en trouwe achterban, voor uw ondersteuning in gebed en middelen
Dankbaar kijken we terug op het afgelopen jaar. Verwachtend zien we vooruit.

Soli Deo gloria!

Namens het bestuur,

Voorwoord

Gerrit Meijerink
Voorzitter
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CAMA Zending heeft 64 zendelingen, die werken onder 24 bevolkingsgroepen waarvan 22 tot de minst 
bereikte behoren. Deze volken hebben amper de kans om het evangelie te horen. In 2021 hebben 43 
mensen met CAMA Zending oriëntatiegesprekken gehad over hun verlangen om in de zending 
te werken. 

Kerncijfers

Zendingswerkers 2020 2021

Zendelingen 63 65

Einde werkverband 8 7

Nieuw 10 6

Totaal per einde kalenderjaar 65 64

Aantal donateurs: 3.018 gevers voor alle fondsen
Werknemers: 6 betaalde vaste werkers met 4.05 FTE op 31 dec 2021
Bestuursleden: vijf

2.
Samenvatting resultaten 

en kerncijfers 2021
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3.1. Afrika 

Agaath Bakker woont in Nederland maar gaat als verpleegkundige regelmatig voor een aantal maan-
den naar de Hoop Kliniek in Guinee. Ze ondersteunt daar het team met onder andere wondverzorging. 
Uitgezonden in januari 2013.  

Anco & Ewien van Bergeijk wonen in Senegal maar zijn ook regelmatig te vinden in andere landen in 
West-Afrika. Ale technisch adviseur en/of projectleider is Anco betrokken bij tal van projecten van kerk 
en zending. Ewien heeft zich bekwaamd in video en fotografie. Uitgezonden in 2004.

Paul en Amy Bos* en hun dochtertje zijn samen met Hans en Mirjam Duin* met hun zoontje eind 
september 2021 verhuisd naar de ‘Hoorn van Afrika’. Ze focussen de eerste maanden op het leren van 
de taal en de cultuur van het onbereikte volk waarmee ze werken. Daarnaast maken ze onderdeel uit 
van een team dat daar al verschillende activiteiten onderneemt, gericht op het zichtbaar maken van 
Jezus onder dit volk. Uitgezonden in september 2021.

Jon en Anja Erickson werken bij de Hoop Kliniek in Guinee. Anja is verpleegkundige, geeft les en houdt 
zich bezig met het curriculum voor de verpleegopleidingen. Jon is evangelist en tandheelkundige en 
werkt in de kliniek. Daarnaast doet hij community development en evangeliseert hij onder meer door 
middel van mobiele tandklinieken. Anja werd in 1991 eerst uitgezonden naar Gabon. Jon en Anja ver-
trokken na hun huwelijk in 2002 naar Guinée.  

Jan en Tabitha Kieviet wonen met hun twee kinderen in Dakar, Senegal. Ze maken onderdeel uit van 
het ‘Dakar Church Planting team’. Samen met de christen zanger Bernard Cissa is Jan als producer 
betrokken bij de ontwikkeling van christelijke muziek in Senegal. Via ‘Jokko studios’ worden concerten 
georganiseerd, wordt christelijke muziek geproduceerd en is er in 2021 een christelijk televisiestation 
gelanceerd. Tabitha is werkzaam als arts in een christelijke kliniek en is in 2021 gestart met een promo-
tiestudie. Uitgezonden in 2012. 

Jowan en Lieneke Okker wonen met hun drie kinderen in Senegal. Via het ‘Business Center’ in Dakar 
zetten zij zich samen met hun internationale collega’s in om langdurige en strategische relaties aan te 
gaan met de lokale bevolking in Dakar. Daarnaast maken zij ook onderdeel uit van het ‘Church Planting 
Team’. Uitgezonden in augustus 2019.

Johan Velema woont in Nederland en gaat voor korte periodes naar Senegal. In Dakar en omgeving 
ondersteunt hij het missionair medisch netwerk. Daarnaast maakt hij ook onderdeel uit van het ‘Church 
Planting Team’. Werkzaam vanaf november 2017. 

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

Sebastiaan en Jeana de Vroome wonen met hun kinderen in Senegal. Ze zijn aangesloten bij CAMA 
Services en zetten zich onder andere in via microfinanciering van boeren. Uitgezonden in 2008.

3. 
CAMA-zendingswerkers
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Een ander gezin, met vier kinderen heeft langere tijd, zonder uitzendende organisatie, in Noord Afrika 
gewoond. Hij heeft een betaalde baan in Nederland en werkt vanaf afstand voor dit bedrijf. Als gezin 
willen ze graag Jezus laten zien in de omgeving waar ze wonen. Ze zijn verhuisd naar een ander land in 
Noord Afrika en zijn dit keer door CAMA Zending uitgezonden. Vertrokken in september 2021.

3.2 Europa 

Bernabé Huaytalla, van oorsprong Peruaan, vertrekt eind januari 2022 naar Barcelona, Spanje. Hij zal 
betrokken zijn bij verschillende lokale gemeentes. Hij heeft een hart voor evangelisatie en de meest 
kwetsbare mensen in  de samenleving. Wordt uitgezonden januari 2022.

Arthur en Monique Koene wonen met hun kinderen in Duitsland. Monique werkt als docent en lei-
dinggevende aan de christelijke internationale school ‘Black Forest Academy’ waar veel zendingskinde-
ren naar toe gaan in Kandern, Zuid-Duitsland. Uitgezonden in 2017.

Liêm en Hà Ngô Công, van oorsprong Vietnamees, wonen met hun twee kinderen in Praag, Tsjechië. 
Ze evangeliseren onder de Vietnamese bevolking en stichtten gemeenten in o.a. Brno, Kladno, Ostrava 
en Znojmo. In Corona tijd is Liêm betrokken bij tal van online initiatieven gericht op Bijbelstudie en 
evangelisatie. Uitgezonden in juli 2003.

Anja Lijcklama à Nijeholt werkt onder ‘post-graduates’ in Cambridge, Engeland. Met een team pro-
beert zij de christelijke (veelal internationale) studenten toe te rusten het evangelie toe te passen in 
hun beroep en hun beroep te gebruiken om het evangelie te verkondigen. Uitgezonden in juni 2014.

Robbert en Rianne Sinon wonen samen met hun twee kinderen in České Budějovice in Tsjechië. Ze 
leren momenteel de taal en cultuur en zetten zich in voor gemeentestichting en -opbouw. Ze focussen 
op kleine groepen en discipelschap. Uitgezonden in maart 2021.

Maarten en Nelleke Slot werken in Zuid-Spanje. Ze zetten zich in voor de lokale gemeente en probe-
ren Spanjaarden te bereiken met het Evangelie door middel van o.a. een Engels centrum. Uitgezonden 
sinds augustus 2007.

Peter en Annie Verhoef wonen samen met hun vier kinderen vlak buiten Lissabon in Portugal. Ze 
zetten zich in voor de lokale kerk, hebben affiniteit met de jeugd, coachen mensen één op één en zijn 
betrokken bij de Bijbelschool. Uitgezonden in januari 2019.

Elmer en Hannah Verweij wonen samen met hun vier kinderen in de buurt van Lissabon. Ze zijn in 
de zomer van 2021 hierheen verhuisd en de eerste tijd staat in het teken van taal- en cultuurstudie. Ze 
verlangen ernaar om samen met de lokale kerk mensen te bereiken met het evangelie. Uitgezonden in 
juli 2021.

Ton en Agnes Zeeuw wonen in Mijas Costa (regio Malaga), Spanje. Zij zetten zich hier in voor de meest 
kwetsbare mensen, zoals daklozen en verslaafden. Ook delen ze voedselpakketten uit aan mensen met 
weinig middelen. Uitgezonden in augustus 2012. 

3.3 Azië 

Willem en Jolanda Boer* wonen momenteel in Nederland en geven hier les aan een Bijbelschool. Van-
uit Nederland zijn ze betrokken bij een theologische school in een land in Azië waar ze studentenbege-
leiding, theologisch onderwijs en voedingslessen verzorgen. Uitgezonden in april 2016.

Tom Brouwer* heeft Gera* leren kennen toen hij zendeling in Ecuador was en zij lid van de CAMA
kerk daar. Samen zijn ze nu kandidaat-zendelingen van CAMA Ecuador en CAMA Zending in Nederland.
Zij zijn zich aan het voorbereiden op Zuid-Azië.
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Liza van Buuren* is al meerdere malen voor kortere tijd naar een land in Azië geweest. Ze wil nu lange 
termijn gaan en bereidt zich voor door de taal te leren en heeft via een eigen opgezette stichting de 
nodige contacten daar. Samen met CAMA Zending bereidt ze zich voor op een uitzending in het najaar 
van 2022.

Peter en Anne-Marie Dekker zijn uitgezonden naar het grootste moslimland van de wereld, Indone-
sië. In een gebied ten zuiden van Makassar reiken ze uit naar de plaatselijke bevolking door middel van 
ondernemingen, training en hulp in een relatief arm gebied. Ze hebben hierin nauw contact met de 
theologische school en lokale kerk. Uitgezonden in januari 2017.  

André en Julia* kunnen voorlopig niet terug naar het land in Zuid Oost Azië waar ze de lokale bevol-
king willen bereiken door ‘Business as Mission’ in te zetten. In 2021 namen ze daarom in een buurland 
gedurende een verlof van internationale CAMA-werkers hun taken over. Ze hopen zich zo snel mogelijk 
te kunnen vestigen in het land dat God op hun hart heeft gelegd. Uitgezonden in september 2019.

Mark en Bibi Hollander* wonen met hun kinderen in Azië en werken onder een boeddhistische 
bevolkingsgroep door middel van een eigen onderneming. Uitgezonden in december 2013. 

Jan en Eva Kameraad* hebben in Azië een restaurant. Voor de scholing van de kinderen hebben ze 
langere tijd in Thailand gewoond. In 2022 proberen zij zich weer te vestigen in een gesloten land in Azië. 
Uitgezonden in juli 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. Daarnaast hebben zij de LEAF 
Stichting opgericht om arme bevolkingsgroepen te helpen met ontwikkeling, door middel van microkre-
dieten, 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 
Nederland een aantal zendingsprojecten in het land waar ze lang zendeling zijn geweest en blijven zo 
verbonden aan CAMA Zending en de CAMA kerk daar. Uitgezonden in november 2014.

3.4 Midden-Oosten 

Daniella Adams* is in Turkije betrokken bij een internationale kerk en cultureel centrum waarin ze de 
Heer Jezus willen laten zien aan een bevolking die nog nauwelijks over Hem gehoord heeft. Uitgezon-
den in 2015.

Hassan* werkt vanuit Nederland voor de gemeente in de Arabische wereld en bezoekt regelmatig loka-
le gemeentes daar. In 2017 is hij aangenomen als CAMA-zendeling.

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 Messiaanse 
gemeenten in de Negev en in de afgelopen jaren is hun team uitgebreid. Uitgezonden in juni 2008.  

Frans en Anna van der Meer* werken in een Arabisch land. Ze zijn door middel van een kliniek 
verbonden aan de Bedoeïenen in een woestijngebied. Frans zet zijn computer- en organisatievaardig-
heden in en Anna haar ervaring als verpleegkundige. Uitgezonden in september 2020.

Sadia vertrok voor een oriëntatiejaar naar een land in het Midden-Oosten. Hier sluit ze aan bij een 
bestaand team dat betrokken is bij een theehuis en diverse andere activiteiten om mensen te vertellen 
van de liefde van Jezus. Uitgezonden september 2021.
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3.5 Zuid-Amerika 

Johannes en Dorothea Martoredjo wonen in Paramaribo, Suriname. Ze zijn verbonden aan diverse 
CAMA gemeentes en houden zich bezig met het trainen van (toekomstige) kerkleiders. Daarnaast zijn 
ze verbonden aan de Evangelical School of Theology  als docenten en leidinggevenden. Uitgezonden in 
juli 1993.

Marco en Marjolein Schuurmans werken onder de Wajana’s in het binnenland van Suriname. Ze zijn 
hier betrokken bij de lokale kerk met het toerusten van gemeenteleiders en gemeenteopbouw. Daar-
naast geven en organiseren zij praktische trainingen voor landbouw en elektrotechniek voor de Wa-
jana’s.  Uitgezonden in augustus 2012.

*Pseudoniem

3.6 Afscheid genomen van 

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 al meerdere jaren woonachtig in Nederland. Cecilia heeft vanuit Nederland nog een aantal 
projecten gecoördineerd in Afrika. Op 31 augustus 2021 nam ze afscheid van CAMA Zending. 

Martijn en Rebecca vertrokken voor een jaar naar een land in Azië. Martijn werkte hier als gemeen-
tewerker en Rebecca gaf onder andere les op een zendingsschool. Dit jaar was bedoeld als oriëntatie 
om te kijken of zending bij hen past. Ze hebben besloten zich voorlopig weer in Nederland te vestigen. 
Terugkomst september 2021.

Carina Saarloos was sinds 1997 betrokken bij CAMA Zending. Eerst als zendeling in Ivoorkust en later 
in West-Afrika. Het bericht van haar plotselinge overlijden, na een val, in het najaar van 2021 kwam 
voor CAMA Zending, haar achterban, haar team ter plekke en de lokale mensen met wie ze werkte als 
een grote schok. Carina was actief in de gevangenis, in een vluchtelingenkamp en was directrice van 
een Engels taalcentrum. Haar werk gaat via het team ter plaatse nog door.

Heleen Veen werd in 2012 op een bijzondere manier opnieuw zendeling voor CAMA Zending. Ze heeft 
zich jaren lang ingezet in West Afrika in een relatief onveilig gebied. Ze werkte nauw samen met de 
lokale kerk en zette zich in voor kwetsbare vrouwen en het gevangeniswerk. Ze ging met pensioen in 
oktober 2021 en woont nu weer in Nederland.
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4.
Organisatie: kantoor en bestuur 

4.1  Kantoor  

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

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

Stichting CAMA Zending had op 31 december 2021 4,05 medewerkers (FTE) in loondienst. Op 31 de-
cember 2020 was dat 3,78 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, en communicatie. 

4.2 Bestuur 

In 2021 hebben er een aantal wisselingen in het bestuur plaatsgevonden. 

Eduard Renger heeft de voorzittershamer overgedragen aan Gerrit Meijerink en Emile Leung verving 
Jen Tjon-Sien-Foek als penningmeester. Daarnaast heeft Marrie Verkerk per einde van het verslagjaar 
haar taak als bestuurslid na twee termijnen beëindigd. Voor haar zijn we nog op zoek naar een waardi-
ge vervanger. We danken Eduard, Jen en Marrie voor hun gepassioneerde inzet de afgelopen jaren!

Waar we financieel rekening hadden gehouden met een tekort aan het einde van het verslagjaar, kun-
nen we dankbaar melden dat 2021 voor CAMA Zending positief is afgesloten. Dit is voor een belangrijk 
deel te danken aan incidentele giften aan het einde van het jaar. Dit betekent dat de kosten voor de 
extra investering in zorg voor zendelingen gedekt zijn en de investering in fondsenweving is terugver-
diend.

Door het aanhouden van de corona pandemie waren we als bestuur genoodzaakt de meeste vergade-
ringen digitaal te laten plaatsvinden.

Boudewijn van Schoonhoven was vanuit zijn functie als directeur afgelopen jaar bij elke vergadering 
aanwezig. Het bestuur werd goed geïnformeerd over de zendelingen en het werk op kantoor. Ook was 
er grote betrokkenheid bij de sollicitaties van nieuwe zendelingen.
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Als bestuur hebben we dit jaar een aantal bijeenkomsten besteed aan het opstellen van een nieuw 
meer-jaren strategieplan. Verder werd besproken: vertrouwenspersoon voor zendelingen en medewer-
kers, het medewerkershandboek, implementatietraject CRM systeem en kregen we regelmatig financië-
le updates.

De heidag die we dit jaar samen met de medewerkers van het kantoor hielden, kon gelukkig fysiek 
plaats vinden. We hebben elkaar ontmoet rondom Woord en gebed en samen de basis gelegd voor het 
komende meerjarenplan. 

Dank aan de medewerkers van onze kantoororganisatie en vrijwilligers die op welke wijze dan ook heb-
ben bijgedragen!

Naam + functie:     Jaar van aftreden/ herverkiezing: 

G. Meijerink – voorzitter 1-9-2025

E. Leung – penningmeester 1-4-2025

F. Dekker – secretaris 1-11-2023

M. van Roekel – algemeen bestuurslid 1-4-2023

J. Wolsheimer – algemeen bestuurslid 1-4-2024
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Het aantal zendelingen is ongeveer hetzelfde gebleven. We hebben van 7 zendelingen afscheid geno-
men en er zijn 6 nieuwe bijgekomen.

De aanvragen voor koffiegesprekken als oriëntatie op zending zijn in 2021 iets minder geweest, er 
waren 43 gesprekken.

Hoofddoel voor 2021 was het versterken van relaties. De belangrijkste relatie is die met de zendelin-
gen. Maandelijks zijn er digitale ontmoetingen geweest met alle zendelingen die dat wilden. De deel-
name hieraan is teruggelopen, maar is nog 10-20% . De coach zendelingen heeft minstens elk kwartaal 
contact gehad met alle zendelingen. Deze zijn begeleid, maar niemand heeft een coaching traject 
gevolgd. Vier zendelingen zijn verwezen naar een externe partij. De relatie met de thuisfrontteams van 
de zendelingen is versterkt doordat medewerkers van CAMA Zending aanschoven bij hun vergaderin-
gen. Acht thuisfrontteams hebben hier gebruik van gemaakt.

De relatie met de achterban heeft speciale aandacht gekregen door het aanstellen van een relatiema-
nager. Daarbij zijn in 2021 stappen gezet in de implementatie van een nieuw CRM systeem wat het 
relatiebeheer vergemakkelijkt. We verwachten dat dit systeem in 2022 operationeel is. 
Via onder andere de Pionier, digitale mailings en social media blijven we in contact met de achterban, 
die voor ons zeer waardevol is. We brengen de achterban op de hoogte over belangrijke nieuwsbe-
richten, maar proberen ook te inspireren door getuigenissen van het zendingsveld te delen. Op deze 
manier vertellen we het verhaal van CAMA Zending en hopen we dat mensen bij ons werk aanhaken 
zodat zij gaan bidden, geven of gaan (uitgezonden worden als zendeling).  
Het aantal communicatie-uitingen is in 2021 erg divers, en we zien op alle vlakken groei. Er is meer 
contact met ondernemers, het bereik op social media is ten opzichte van het jaar ervoor gegroeid en 
ook het aantal inschrijvingen op de nieuwsbrieven van CAMA Zending is toegenomen. 
Een van de belangrijkste resultaten van het versterken van de relaties en communicatie is dat het 
verwachte financieel tekort van de organisatie is gedekt door (nieuwe) gevers. En dat er daarnaast veel 
relevante gesprekken zijn geweest met potentieel nieuwe zendelingen. 

De relatie met de Unie ABC is in 2021 officieel geworden. De algemene vergadering van de Unie ABC 
heeft CAMA Zending gevraagd om ze te helpen bij zending. Dit houdt in het werven van fondsen voor 
projecten van wereldwijde Baptisten en CAMA kerken, het werven van zendelingen en het ondersteu-
nen van lokale gemeentestichters in andere landen. Resultaten van de fondsenwerving voor projecten 
vielen tegen, met maar de helft van de verwachte inkomsten. Dit is vooral omdat kerken minder heb-
ben gegeven tijdens de corona pandemie. Er is een nieuwe zendeling vanuit de Unie ABC gekomen en 
er is een oriënterend gesprek geweest. Een nieuwe lokale gemeentestichter wordt ondersteund, naast 
twee anderen die al werkzaam waren.

5.
Evaluatie doelstellingen 2021 
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6.
Bestuursverslag 2021 

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 professionals. CAMA Zending doet dat 
samen met uitzendende gemeenten in Nederland en waar mogelijk in samenwerking met lokale ge-
meenten. 

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 inkomsten 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.

Waarden CAMA Zending 

• Op Christus gericht (Christlike / Christ centered)
• Vanuit de gemeente
• Betrouwbaar en integer
• Kwaliteit
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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 fondsenwerving 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 gevolgen van het coronavirus in 2021 leidden tot onverwachte en unieke onzekerheden. Sommige 
zendelingen mochten niet meer vrij reizen. Bijdragen uit kerken liepen terug.

Doelrealisatie

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

Governance

CAMA Zending is als Stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur bestaat uit vijf 
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 belanghebbenden 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: toename in het aantal zendelingen, toename in 
het aantal lokale gemeentestichters die ondersteund worden, organisatie ontwikkeling.
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Maatschappelijke aspecten van ondernemen

CAMA Zending wil in haar activiteiten duurzaam werken door afval te scheiden, energie te besparen en 
reizen te beperken.

Financieel beleid en financiële resultaten

Het jaar 2021 werd afgesloten met een overschot van € 150.280. Grotendeels zijn inkomsten 
structureel geweest: incidentele baten zoals legaten waren minimaal (<0,3%). Naast de traditionele 
fondsenwerving middels het blad Pionier, digitale nieuwsbrieven, de website, social media en 
persoonlijke nieuwsbrieven van werkers, is in 2021 de vacature voor fondsenwerver uitgezet en begin 
van het jaar vervuld. 

De gewenste verhouding tussen Besteding doelstelling, Wervingskosten en Kosten Beheer/
Administratie is 90%-3%-7%. Deze is in werkelijkheid benaderd: 91%-2%-7% (in 2020 was dit 93%-1%-
6%).

De gewenste verhouding Wervingskosten en Som Geworven Baten is 3%. Dit was in werkelijkheid 2% 
(in 2020  0,3%)

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 
continuïteitsreserve 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.
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7. 
Toelichting financiën 2021 

en vooruitzichten 2022 

7.1 Toelichting 

In plaats van een begroot tekort van € -75.000, sloot het resultaat in 2021 af met een overschot van
€ 150.000. Dit is een veel beter resultaat dan verwacht.

In het bedrag van € 150.000 is inbegrepen een beleggingsresultaat van € 41.000, waarvan € 32.500 
te danken is aan valutakoerswinst op de Amerikaanse Dollar. Door actief beheer en spreiding van de 
liquide middelen is de negatieve rente beperkt gebleven. Ook dankzij extra giften voor het kantoor zijn 
de hogere kantoorlasten gecompenseerd. Het resultaat is te danken aan alle donateurs die het werk 
van onze zendelingen en de kantoormedewerkers hebben ondersteund. We zijn ontzettend dankbaar 
dat - ondanks onzekerheden in de wereld - kandidaten zich hebben aangemeld voor zending in 2021 en 
dat we 2021 positief hebben afgesloten. Prijs de Heer, Jehova Jireh!

Het resultaat van € 150.000 wordt gebruikt om de continuïteitsreserve te verhogen met € 3.000, de 
bestemmingsfondsen worden verhoogd met € 112.000 en de bestemmingsreserve wordt verhoogd 
met € 35.000.  Hiermee verstevigen we het totale vermogen van CAMA Zending naar € 1.569.000. 
Hiervan zijn € 904.000 tegoeden van onze zendingswerkers in het veld. Het resterende deel ad
€ 665.000 vormt de reserves, waarvan € 432.000 is bestempeld als continuïteitsreserve.

7.2 Vooruitzichten voor 2022 

CAMA Zending heeft de algemene reserves in 2021 versterkt. We hebben daarom de ruimte om de 
begroting voor 2022 te begroten met een tekort van  € -67.000 euro. Net als in 2021 streven we naar 
een neutraal resultaat. We vervolgen de weg die is ingezet: het vergroten van de betrokkenheid van de 
relaties in ons netwerk; het intensiveren van de fondsenwerving om de dekkingsbijdragen van giften te 
verhogen en om de uitgaven te dekken voor verdere professionalisering van het kantoor. 

We houden nog de vinger aan de pols wat betreft de uitwerking van de coronacrisis op de ontwikkeling 
van de giften in het algemeen. We blijven erop vertrouwen dat God het werk van de werkers bij CAMA 
Zending opnieuw zal bevestigen en zegenen in het jaar 2022.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

ACTIVA 

31-12-2021 31-12-2020

Materiële vaste activa 

Inventaris 2.912 2.915 

Vervoermiddelen 20.341 50.681 

Totaal 23.253 53.596 

Financiële vaste activa 

Deposito 100.000 100.000 

Totaal vaste activa 123.253 153.596 

Vlottende activa 

Vorderingen 88.894 58.116 

Liquide middelen 1.461.585 1.321.079 

Totaal vlottende activa 1.550.479 1.379.195 

Totaal activa 1.673.732 1.532.791 

PASSIVA 

Reserves en fondsen 

Reserves 

Bestemmingsreserve    233.283 197.996 
Continuïteitsreserve 432.000 429.000 

Fondsen 

665.283 626.996 

Bestemmingsfondsen 903.824 791.831 

Totaal reserves en fondsen 1.569.107 1.418.827 

Kortlopende schulden 

Zendelingen rekening courant 34.689 79.644 

Overige schulden 
Totaal kortlopende schulden 

69.937 
 104.625 

34.319 
            113.964 

Totaal passiva 1.673.732 1.532.791 

8. Jaarrekening 2021



17 Jaarverslag 2021 | 

150.280 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

BATEN 
Werkelijk 

2021 
Begroting 

2021 
Werkelijk 

2020 

Baten van particulieren 1.358.188 623.000 1.137.230 

Nalatenschappen 5.000 0 154.814 
Baten van bedrijven 112.450 60.000 68.220 
Baten van organisaties zonder winststreven 401.431 580.000 394.366 

Som van de geworven baten 1.877.069 1.263.000 1.754.630 

Overige baten 9.346 7.000 5.821 

Som van de baten 1.886.415 1.270.000 1.760.451 

LASTEN 

Besteed aan doelstellingen 
Ondersteuning onderhoud zendelingen 929.093 778.000 853.465 

Ondersteuning projecten 621.386 371.000 656.212 
Ondersteuning mobiliteit 25.669 29.000 38.750 
Ondersteuning werkers in nood 12.516 15.000 19.295 
Ondersteuning voorlichting 18.251 24.000 20.397 

1.606.915 1.217.000 1.588.119 

Wervingskosten 39.380 12.000 4.690 

Kosten beheer en administratie 130.927 118.250 109.550 

Som van de lasten 1.777.223 1.347.250 1.702.360 

Saldo voor financiële baten en lasten 109.192 -77.250 58.091 

Financiële baten en lasten 41.088 2.000 -4.757

Saldo van baten en lasten 150.280 -75.250 53.334 

Bestemming saldo van baten en lasten: 
Toevoeging/onttrekking aan: 

continuïteitsreserve 3.000 - 102.000
bestemmingsreserves 35.287 -75.250 -46.014
bestemmingsfondsen 111.993 - -2.652

150.280 -75.250 53.334
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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 Richtlijn 650 voor fondsenwervende organi- 

saties 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 afschrijvin- 

gen 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 opgenomen 

tegen nominale waarden; waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening we- 

gens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Het resultaat is bepaald door het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere 

aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderings- 

grondslagen. 

Baten uit donaties, giften en overige baten worden toegerekend aan het boekjaar waarin zij zijn ontvangen. 

Baten uit nalatenschappen worden toegerekend aan het boekjaar voor zover deze bekend worden tot 

op het moment van opstellen van de jaarrekening en de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Voorschotten worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn ontvangen. 

Lasten worden bepaald met inachtneming van de grondslagen van waardering en toegerekend aan het 

jaar waarop deze betrekking hebben. 

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. Boekwinsten 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 renteopbrengsten en 

-lasten van uitgegeven leningen.
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Kostentoerekening 

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. 

Toelichting op de balans 

ACTIVA 
Vervoermiddelen Totaal 

Materiële vaste activa Inventaris zendelingen 2021 
Aanschafwaarde 1 januari 11.780 139.823 151.603 
Investeringen 750 9.600 10.350 
Desinvesteringen -1.152 -51.073 -52.225

Aanschafwaarde 31 december 11.378 98.350 109.728 

Cumulatieve afschrijvingen 1 januari 8.863 89.142 98.005 
Afschrijvingen boekjaar 753 17.269 18.022 
Afschrijving desinvesteringen -1.152 -28.401 -29.553

Cumulatieve afschrijvingen 31 december 8.464 78.010 86.474

Boekwaarde 31 december 2.912 20.341 23.253

Financiële vaste activa 31-12-2021 31-12-2020

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 23.671 20.442 

Lopende rente 2.064 2.067 

Overige nog te ontvangen bedragen 37.950 2.363 
Voorschotten kantoorpersoneel 2.757 637 
Voorschotten zendelingen 16.422 14.067 

Vordering op projecten EO Metterdaad 6.030 18.541 

Liquide middelen 
88.894 58.116 

Deposito- en spaarrekeningen 
ABN/AMRO VermogensSpaarRekening 50.000 400.000 
Orchard Alliance Account in USD $ 656.058 x 0,88 577.331 33.515 
ASN Zakelijk Sparen 100.000 200.000 
ING Oranje Spaarrekening 100.000 250.000 
RABO BedrijfsSpaarRekening 100.000 - 
ROBECO rekening 100.000 - 

SNS Meer Sparen 100.000 100.000 

1.127.331 983.515 
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Bankrekeningen 

ABN/AMRO rekening courant 114.883 32.653 
ING rekening courant 119.372 303.981 

RABO rekening courant 100.000 930 

334.254 337.564 

Totaal liquide middelen 

In 2021 is er sprake van negatieve rente. De banken rekenden 0.5% over het saldo boven € 100.000. 

Totaal vlottende activa 

1.461.585 1.321.079 

1.550.479 1.379.195 

PASSIVA 

Reserves en fondsen 

Reserves 

31-12-2021 31-12-2020 

Continuïteitsreserve 
Stand 1 januari 429.000 327.000 
bestemming saldo van baten en lasten 3.000 102.000 

Stand 31 december continuïteitsreserve 432.000 429.000 

Bestemmingsreserves 
Stand 1 januari 197.996 244.010 

bestemming saldo van baten en lasten 35.287 -46.014 

Stand 31 december bestemmingsreserves 233.283 197.996 

Stand 31 december Reserves 665.283 626.996 

De continuïteitsreserve is bedoeld voor de dekking van risico’s op middellange termijn en om zeker te stellen dat de stichting 
ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. 
Het bestuur streeft naar een maximale omvang van de continuïteitsreserve van € 432.000. 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 de komende jaren te dekken. 

Fondsen 

Bestemmingsfondsen 
Bestemmingsfondsen worden gevoed door ontvangen donaties voor specifieke doeleinden. 

Er zijn 4 bestemmingsfondsen. 

Bestemde giften worden verantwoord in de staat van baten en lasten. 
Lasten besteed voor doelstellingen vanuit ontvangen bestemde giften zijn verantwoord in de staat van baten en lasten. Het 
saldo wordt via de bestemming van het saldo van baten en lasten onttrokken of toegevoegd aan de bestemmingsfondsen. 

In 2021 was de mutatie als volgt: 

Giften Uitgaven Mutatie fondsen 

Onderhoudsfondsen 987.751 929.093 58.658 

Fonds Projecten 652.669 621.386 31.283 

Autofondsen 30.515 25.669 4.846 

Noodfonds 29.723 12.516 17.207 

1.700.658 1.588.664 111.994 
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Onderstaand wordt het verloop per fonds weergegeven: 

Onderhoudsfondsen (was zendingsgebieden) 31-12-2021 31-12-2020

Stand 1 januari 406.490 366.152

Bij: Giften 987.751 893.803

1.394.241 1.259.955 

Af: Uitgaven 929.093 853.465 

Stand 31 december Onderhoudsfondsen 465.148 406.490 

Fonds Projecten 31-12-2021 31-12-2020

Stand 1 januari 302.188 325.737

Bij: Giften 652.669 632.663

954.857 958.400

Af: Uitgaven 621.386 656.212

Stand 31 december Projecten 333.471 302.188

Autofondsen 31-12-2021 31-12-2020

Stand 1 januari 82.733 96.109

Bij: Giften 30.515 25.374 

113.248 121.483 

Af: Uitgaven en afschrijving auto's 25.669 38.750 

Stand 31 december Autofondsen 87.578 82.733 

Noodfonds 31-12-2021 31-12-2020

Stand 1 januari 420 6.485

Bij: Giften 29.723 13.230 

30.143 19.715 

Af: Uitgaven 12.516 19.295 

Stand 31 december Noodfonds 17.627 420 

Totaal Bestemmingsfondsen 903.824 791.831 

Totaal Reserves en fondsen    1.569.107 1.418.827 
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NOW 

Schulden op korte termijn 31-12-2021 31-12-2020

Zendelingen rekening courant 34.689 79.644

Overige schulden 31-12-2021 31-12-2020

Diverse kosten zendelingen 7.230 727 

Door te geven fondsen 1.224 - 
Terug te betalen NOW 19.245 13.396 

Projectkosten december 41.090 13.922 

Overige kosten 1.148 6.274 

Stand 69.937 34.319 

Totaal schulden korte termijn 104.625 113.964 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

De stichting huurt een deel van het pand Hoofdstraat 55 te Driebergen. 
Per 1 september 2021 is er een nieuw huurcontract dat loopt tot/met 31 augustus 2026. 
De huurverplichting over 2022 is : 15.443. 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Baten 

2021 2020 

Bestemde ontvangsten 

Zendingsgebieden 987.751 893.803 

Projecten 652.669 632.663 

Autofondsen 30.515 25.374 

Noodfonds 29.723 13.230 

Bestemde giften kantoor 87.362 62.673 

Niet bestemde ontvangsten 

1.788.019 1.627.744 

Algemeen 89.050 126.886 

Totaal 1.877.069 1.754.630 

Aan 1 nalatenschap is ontvangen een bedrag van: 5.000 

De overige baten betreffen ontvangen vergoedingen 9.346 5.821 

Som van de baten 1.886.415 1.760.451 

Financiële baten en lasten 

Opbrengst beleggingen 2.900 2.900 

Overige renteopbrengsten (vooral op rekeningcourant in USA) 5.478 852 

Koersverschillen (vooral koerswinst op USD) 32.709 -8.509

41.088 -4.757
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38.287 

Totaal resultaat 

Uitvoeringskosten 2021 2020 

Salarissen 173.203 151.181 

Sociale lasten 30.243 28.647 

Pensioenpremie 9.630 9.361 

Kantoorkosten 13.676 10.289 

Reiskosten binnenland 5.055 3.922 

Kantoorhuur 12.303 11.788 

Afschrijving inventaris 753 905 

Telefoon en porti 3.323 2.577 

Accountant 5.082 4.840 

Verzekeringen 3.558 3.354 

CRM Relatiebeheer 37.416 11.569 

Diverse kosten 2.638 3.543 

296.880 241.977 

Op basis van de geschatte urenbesteding van de kantoormedewerkers kunnen de uitvoeringskosten als volgt 

toegerekend worden aan de doelstellingsactiviteiten: 

Percentage Totaal 
kosten 

Dekking Niet gedekt 

Ondersteuning onderhoud zendelingen 28% 83.126 98.543 -15.417

Ondersteuning projecten 17% 50.470 36.961 13.508

Ondersteuning mobiliteit 10% 29.688 1.151 28.537

Ondersteuning werkers in nood 12% 35.626 1.306 34.320

Ondersteuning voorlichting 33% 97.970 - 97.970

100% 296.880 137.961 158.919 

Uitgaven voorlichting 18.251 18.251

Wervingskosten 39.380 27.991 11.388
354.511 165.952 188.558 

Baten ten gunste van de organisatie: 

Bestemde giften kantoor 87.362 
Niet bestemde ontvangsten 89.050 
Overige baten 9.346 
Resultaat beleggingen 41.088 
Totaal baten 226.845 

ten bate van de Bestemmingsreserves 35.287 

Bestemming saldo baten en lasten 

Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2021 als volgt te verdelen: 

Continuïteitsreserve 3.000 

Bestemmingsfondsen 111.993 

Bestemmingsreserves 35.287 

Totaal saldo baten en lasten 150.280 
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9. 
Beloning bestuurders en directie 2021 

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 1/1/2021 – 31/12/2021

Jaarbezoldiging;
Brutosalaris/vergoeding 41.355
Vakantiegeld 3.292
Eindejaarsuitkering 0
Pensioenlasten (werkgever deel) 2.250
Totaal bezoldiging 2021 46.897
Totaal bezoldiging 2020 44.463



Jaarverslag 2021   | 25

10. 
Begroting 2022

29

Jaarbezoldiging;
Brutosalaris/vergoeding 41.355
Vakantiegeld 3.292
Eindejaarsuitkering  0
Pensioenlasten (werkgeversdeel) 2.250
Totaal bezoldiging 2021 46.897
Totaal bezoldiging 2020 44.463

11. Begroting 2022

Begroting 2022 reëel 2018 reëel 2019 reëel 2020 reëel 2021 begroot 2022

BATEN 
Baten van particulieren 862.963 1.055.142 1.137.231 1.358.188 1.072.000
Baten van bedrijven 61.938 50.540 68.220 112.450 68.000
Baten van non-profits 582.509 557.864 394.366 401.431 394.000
Erfenissen en legaten 169.815 113.866 154.814 5.000 0
Som van de geworven baten 1.677.225 1.777.412 1.754.630 1.877.069 1.534.000
Overige baten 3.474 9.798 5.821 9.346 6.000
Som van de baten 1.680.699 1.787.210 1.760.451 1.886.415 1.540.000

LASTEN 
Kosten onderhoud zendelingen -649.599 -822.441 -853.465 -929.093 -1.065.000

Kosten projecten -616.238 -534.750 -656.212 -621.386 -317.000

30

Kosten mobiliteit -24.334 -37.657 -38.750 -25.669 -15.000

Kosten noodfonds -20.731 -57.276 -19.295 -12.516 -15.000

Kosten voorlichting -23.341 -22.517 -20.397 -18.251 -24.000
Totaal besteed doelstellingen -1.334.243 -1.474.641 -1.588.119 -1.606.915 -1.436.000

Wervingskosten -28.786 -16.573 -4.690 -39.380 -53.000

Uitvoeringskosten -184.232 -221.831 -241.977 -296.880 -288.000
Toerekening aan wervingskosten 27.991 31.000
Toerekening aan doelstellingen 106.280 116.274 132.426 137.961 125.900
Kosten beheer en administratie -77.952 -105.556 -109.550 -130.927 -131.100

Som van de lasten -1.440.981 -1.596.771 -1.702.360 -1.777.223 -1.620.100

Saldo voor resultaat beleggingen 239.718 190.439 58.090 109.192 -80.100

Resultaat beleggingen 10.872 3.943 -4.757 41.088 13.000

Overschot/tekort 250.590 194.382 53.334 150.280 -67.100 

Toerekening overschot/tekort: 
Mutatie bestemmingsreserves 103.023 16.649 -46.014 35.287 -67.100
Mutatie bestemmingsfondsen 109.567 173.733 -2.652 111.993 0
Mutatie continuïteitsreserve 38.000 4.000 102.000 3.000 0

250.590 194.382 53.334 150.280 -67.100
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Jaarbezoldiging;
Brutosalaris/vergoeding 41.355
Vakantiegeld 3.292
Eindejaarsuitkering  0
Pensioenlasten (werkgeversdeel) 2.250
Totaal bezoldiging 2021 46.897
Totaal bezoldiging 2020 44.463

11. Begroting 2022

Begroting 2022 reëel 2018 reëel 2019 reëel 2020 reëel 2021 begroot 2022 

BATEN
Baten van particulieren 862.963 1.055.142 1.137.231 1.358.188 1.072.000 
Baten van bedrijven 61.938 50.540 68.220 112.450 68.000 
Baten van non-profits 582.509 557.864 394.366 401.431 394.000 
Erfenissen en legaten 169.815 113.866 154.814 5.000 0 
Som van de geworven baten 1.677.225 1.777.412 1.754.630 1.877.069 1.534.000 
Overige baten 3.474 9.798 5.821 9.346 6.000 
Som van de baten 1.680.699 1.787.210 1.760.451 1.886.415 1.540.000 

LASTEN
Kosten onderhoud zendelingen -649.599 -822.441 -853.465 -929.093 -1.065.000

Kosten projecten -616.238 -534.750 -656.212 -621.386 -317.000

30

Kosten mobiliteit -24.334 -37.657 -38.750 -25.669 -15.000

Kosten noodfonds -20.731 -57.276 -19.295 -12.516 -15.000

Kosten voorlichting -23.341 -22.517 -20.397 -18.251 -24.000
Totaal besteed doelstellingen -1.334.243 -1.474.641 -1.588.119 -1.606.915 -1.436.000

Wervingskosten -28.786 -16.573 -4.690 -39.380 -53.000

Uitvoeringskosten -184.232 -221.831 -241.977 -296.880 -288.000
Toerekening aan wervingskosten 27.991 31.000 
Toerekening aan doelstellingen 106.280 116.274 132.426 137.961 125.900 
Kosten beheer en administratie -77.952 -105.556 -109.550 -130.927 -131.100

Som van de lasten -1.440.981 -1.596.771 -1.702.360 -1.777.223 -1.620.100

Saldo voor resultaat beleggingen 239.718 190.439 58.090 109.192 -80.100

Resultaat beleggingen 10.872 3.943 -4.757 41.088 13.000

Overschot/tekort 250.590 194.382 53.334 150.280 -67.100

Toerekening overschot/tekort:
Mutatie bestemmingsreserves 103.023 16.649 -46.014 35.287 -67.100
Mutatie bestemmingsfondsen 109.567 173.733 -2.652 111.993 0 
Mutatie continuïteitsreserve 38.000 4.000 102.000 3.000 0 

250.590 194.382 53.334 150.280 -67.100
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Stichting CAMA Zending 

Postbus 265 

3790 AG  DRIEBERGEN 

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur van Stichting CAMA Zending 

Onze conclusie 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting CAMA Zending te Driebergen 

beoordeeld.  

Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de in dit rapport opgenomen 

jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 

Stichting CAMA Zending per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met 

Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’.  

Deze jaarrekening bestaat uit: 

– de balans per 31 december 2021 met een balanstotaal van € 1.673.732;

– de winst- en verliesrekening over 2021, met een resultaat van € 150.280 (positief); en

– de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere

toelichtingen.

De basis voor onze conclusie 

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 

Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Deze beoordeling is gericht op het 

verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven 

in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening.’ 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting CAMA Zending zoals vereist in de Verordening inzake de Onafhankelijkheid 

van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. 

Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze 

conclusie. 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk 

voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 

mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
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Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een beoordelingsopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor de door ons af te geven conclusie. 

De mate van zekerheid die wordt verkregen bij een beoordelingsopdracht is aanzienlijk lager dan de zekerheid 

die wordt verkregen bij een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controle-

standaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking. 

Wij hebben deze beoordeling professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400. 

Onze beoordeling bestond onder andere uit: 

– Het verwerven van inzicht in de entiteit en haar omgeving en in het van toepassing zijnde stelsel inzake

financiële verslaggeving, om gebieden in de jaarrekening te kunnen identificeren waar het waarschijnlijk is

dat zich risico’s op afwijkingen van materieel belang voor zullen doen als gevolg van fouten of fraude, het

in reactie hierop opzetten en uitvoeren van werkzaamheden om op die gebieden in te spelen en het

verkrijgen van assurance-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie;

– Het verkrijgen van inzicht in de administratieve systemen en administratie van de entiteit en het overwegen

of deze gegevens opleveren die adequaat zijn voor het doel van het uitvoeren van cijferanalyses;

– Het inwinnen van inlichtingen bij het bestuur en andere functionarissen van de entiteit;

– Het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de informatie opgenomen in de jaarrekening;

– Het verkrijgen van assurance-informatie dat de jaarrekening overeenstemt met of aansluit op de

onderliggende administratie van de entiteit;

– Het evalueren van de verkregen assurance-informatie;

– Het overwegen van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het

evalueren of de door het bestuur gemaakte schattingen redelijk lijken;

– Het overwegen van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin

opgenomen toelichtingen; en

– Het overwegen of de jaarrekening, inclusief de gerelateerde toelichtingen, een getrouw beeld lijkt te geven

van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Was getekend te Amersfoort, 5 juli 2022. 

WITh accountants B.V. 

Drs. J. Snoei RA 
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