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INLEIDING

Geachte lezer,

2018 is een mooijaar geweest voor de Navigators Nederland. Groei en voortgang in de verschillende bedieningen en verdere professionalisering van de bedrijfsvoering. Door gebed en financiële ondersteuning van
onze partners hebben wij ons kunnen toeleggen op de kern van ons werk: "Leiders helpen om dagelijks met
Jezus te leven en, net als Hij, discipelen ontwikkelen die dit weer doorgeven".
ln 2018 hebben we gewerkt aan plannen voor uitbreiding van onze bediening LEF. Dit heeft geleid tot nieuwe
initiatieven waar we later in dit jaarverslag over zullen schrijven. Binnen NSV hebben we een start gemaakt
met een project over hoe we discipelschap een meer centrale plaats kunnen geven binnen de studentenverenigingen. IMPACT is gegroeid tot een team dat gezamenlijk plannen aan het valideren is hoe we Young Professionals kunnen uitdagen en ondersteunen om Gods Koninkrijk te brengen in hun directe omgeving. Binnen
Missions hebben we twee families voorbereid om begin 2019 uitgezonden te worden. Gedurende 2018 hebben
we een Bedrijfsmanager en een Personeelsmanager binnen ons Management Team mogen verwelkomen.
We zijn dankbaar hoe God ons zegent. Met het bijgaande jaarverslag willen wij Hem eren en u informeren.

Met vriendelijke groet
Bob Esmeijer
Algemeen directeur
Als vers van het jaar hebben wij:
"lk geef jullie een nieuwe wet: houd net zoveel van elkaar, als ik van jullie. Als jullie veel van elkaar houden, zal
iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen
Joh.13: 34-35

zijn"
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STICHTING DE NAVIGATORS

Stichting De Navigators bestaat in Nederland sinds 1958. De Stichting is in het handelsregister van de Kamer
van Koophandelte Driebergen-Rijsenburg ingeschreven onder nummeÍ 41178021 en is statutair gevestigd te
Driebergen-Rijsenburg.
De statutaire naam van de Stichting luidt: Stichting De Navigators.

Doelstelling
De Stichting De Navigators heeft als doelstelling om mee te werken aan het vervullen van de Bijbelse zendingsopdracht, zoals te vínden is in Mattheiis 28:19-20. Daarbij is haar specifieke roeping het bekend maken van
Christus, mensen die Hem willen volgen tot discipelen van Jezus maken, en hen helpen om arbeider te zijn in
Zijn oogst.
De Navigators voÍmt een interkerkelijke beweging, die wil meehelpen om op een eigentijdse manier Christus
zichtbaarte maken aan mensen binnen het eigene van hun leefwereld, zodalzij kunnen kiezen om met Hem

te gaan leven.
Het motto is Christus kennen en bekend maken. Want we geloven, dat leven pas écht leven wordt, wanneer je
God leert kennen. God leer je het beste kennen door met Jezus Christus te leven.
Door de jaren heen is veel van de vorm veranderd, maar de boodschap en de visie zijn nog steeds hetzelfde:
door persoonlijke relaties anderen helpen groeien in hun leven met Christus, zodat ook zij weer anderen kunnen
helpen. De Navigators is in Nederland actief onder jongeren (Navigators LEF - voor training van jongerenwerkers in kerken en christelijke gemeenten), onder studenten (Navigators NSV) en onder young professionals
(Navigators lmpact). Andere Navigator activiteiten zijn o.a. het organiseren en begeleiden van zgn. 'Stílteweekenden', contacten leggen met moslims en het uitzenden van medewerkers naar andere landen (NAV Missions).
De Navigators werken in veel gevallen nauw samen met diverse landelijke en plaatselijke kerken en christelijke
gemeentes en andere christelijke organisaties.

Navigators wereldwijd
De Navigators is een wereldwijde geloofsbeweging met een heldere en specifieke roeping om mensen Christus te doen kennen en hen tot discipelen te vormen. Het doel van de stichting is niet gebonden aan enig kerkgenootschap. De Navigators onderscheidt zich van een gemeente door haar kernwaarden die voortvloeien uit
haar typische bediening. Tezamen met de visie en missie zijn deze kernwaarden vastgesteld na een inteÍnationaal beleidsproces en beschreven in de 'Calling ... Core values ...Vision'van 10 mei 2002.

Voor het uitvoeren van haar internationale bediening heeft zij een eigen leiderschapsmodel met:
- een internationale president, díe in 2015 nieuw gekozen werd: Mutua Mahiaini;

- een aantal regionale directeuren (Europa, Azië etc.) die de verantwoordelijkheid dragen voor een aantal landen;
- een landelijke directie die Management Team (MT) vormt met leiders van bedieningsonderdelen en bedrijfs-

voering;
- bedieningsleiders die verantwoordelijk zijn voor een aantal stafmedewerkers.
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Navigators Nederland
De landelijke leider van Navigators Nederland wordt benoemd en gedechargeerd door het stichtingsbestuur.
Stichtingsbestuur en landelijke leider stellen in overleg de reglementen vast die zij wenselijk en nodig achten.
ln 2019 is het onze intentie verder samenwerking te stimuleren tussen de verschillende bedieningen. Dit zal
resulteren in bijvoorbeeld gezamenlijke trainingsmodules (leiderschap, discipelschap, etc), personeel uitwis-

selingen, gelijke processen in manier van werken (HR processen, kosten declaraties, etc), en andere overkoepelende thema's.
Het landelijk bestuur in Nederland opereert binnen het internationale beleidskader. Stichtingsbestuur en landelijke leiding weten zích geroepen de genoemde "calling" naar Nederland te vertalen en voor de Nederlandse
situatie verder te ontwikkelen.

Visie

-

Onze stip aan de horizon Wij verlangen dat steeds meeÍ mensen zich toewijden aan Jezus en Zijn
Koninkrijk en in hun omgeving bewust doorgeven wat ze zelf zien en horen.

Missie

-

Hoe wij onze visie willen bereiken Leiders helpen om dagelijks met Jezus te leven en net als Hij
discipelen te maken die discipelen maken.
Kernwaarden

-

Wie wij onderweg willen zijn:

Geliefd door de Vader Als discipelen van Jezus vinden we onze identiteit in Gods liefde voor ons. Door het
lijden en sterven van Jezus ontvangen we vergeving en genade.
Toegewijd aan Jezus en Zijn Koninkrijk Jezus heeft zijn leven gegeven uit liefde voor ons. Hij is toegewijd aan
ons en verwacht als reactie onze volledige toewijding aan Hem.
Geleid door Woord en Geest We geloven dat God ons leven wil leiden door ons specifieke beloftes te geven
vanuit het Woord van waaruit we mogen leven. De leiding van God door Zijn Woord en door Zijn Geest is es-

sentieel voor iedere discipel van Jezus.
Missionair verlangen Jezus zei: "maak alle volken tot mijn leerlingen". Als Navigators zijn we gegrepen door de
missionaire passíe van Jezus. We willen elkaar helpen en aanmoedigen om op de plek waar we wonen, werken
en leven in woord en daad getuige van Jezus te zijn.
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)hiï'oAroRs
"LEF helpt ons met nadenken over wat we doen en wat we willen. Dat hebben we nog nooit system atisch gedaan.
lk word er enthousiast van dat er nog zoveel meer mogelijk is. Elke keer bij LEF komen er weer nieuwe ideeën
bij." - Eenjeugdleider uit Ede

Voor Navigators LEF stond 2018 in hetteken van door-ontwikkelen. Onstrainingsaanbod is gegroeid en de
vraag naar onze trainingen ook. We ontwikkelden nieuwe training, maar geloven daarnaast ook in maatwerk.
ln totaal hebben we meer dan 20 kerken of organisatie getraind (naast de teams die deelnemen aan de Learning Community), uit het hele land, bij allerleiverschillende denominaties. We verwachten in 2019 een verdere
toename van de vraag naar onze trainingen.

Doorontwikkeling van de Learning Community vond op twee vlakken plaats. Allereerst de inhoud zelf, maar
ten tweede ook de follow-up. De Learning Community is een tweejarig traject voor jeugdwerk-teams. De vraag
die we steeds vaker horen is: Wat daarna? We hebben aanbod ontwikkeld voor teams na het afronden van de

Learning Community.
Een van de belangrijkste toevoegingen aan de Learning Community (LC) is het opstarten van de Navigators
Academy, een online tool, waar kerken door middel van video's een aantal trainingen kan terugkijken. Zo kan
een team dat de LC afgerond heeft het Navigators-gedachtegoed breder beschikbaar maken in de kerk. De
Academy wordt inmiddels ook breder gebruikt in de bedieningen en zal in 2019 nog verder ingezet worden. ln
2018 hebben we met 'l 5 teams (meer dan 85 personen) een Learning Community opgestart, doorgemaakt of
afgesloten.

Voor het team van LEF stond 2018 in het teken van ons meerjarenbeleid. We hebben op verschillende momenten de tijd genomen om te bídden, na te denken en met elkaar te praten over de vraag: welke thema's zien we
die we in de komende paar jaar meer aandacht willen geven als LEF. Waar komt onze kracht als team en onze
unieke bijdrage als Navígators samen met wat we zien in onze omgeving? Hieruit zijn 5 dromen naar voren
gekomen. ln 2019 en verder gaan we deze verder uitdenken en uitwerken.
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NSV
NAVIGATORS
"lk merkte dat we meer een familie zijn geworden. Een groep die met elkaar wil leven voor God". Dit verwoordde
één van onze studenten over haar kringhuis in Enschede na het Kringleiders- en Nestorenweekend eind augustus 2018. Eén van de vele voorbeelden van wat God heeft gedaan in het studentenwerk waar zo'n 3.300 studenten betrokken zijn, in

1

I

studentensteden.

ln MatteUs 9 zegt Jezus dat de oogst groot is, maar dat er weinig arbeiders zijn. We zijn God dankbaar voor de
meer dan 50 staf die hun leven delen met studenten. Naast deze collega's zijn we dankbaar voor steeds meer
studenten en oud-studenten die leren wat het betekent om arbeiders (discipelmaker) te zijn. ln de training en
toerusting van onze staf hebben we er in 2018 voor gekozen om in ons landelijk toerustingsprogramma voor
onze staf ook niet-betaalde arbeiders en leiders uit te nodigen omdat we steeds sterker geloven dat de beweging van discipelschap gevoed wordt door zowel staf, Young Professionals en studenten die hebben geleerd
om anderen te helpen groeien in hun leven met God.
We zagen in 2018 hoe het internationaal studentenwerk
groeide. Op nieuwe plekken zoals in Delft (zie foto), Utrecht
en Wageningen waren er studenten die graag hun leven en
geloof wilden delen met internationale studenten. Op ver-

schillende plekken in het land werken we nauw samen met
IFES en Agapè om samen internationale studenten te bereiken met het goede nieuws van Jezus. Binnen de Studentenverenigingen hebben we veel nagedacht over hoe we onze
visie en missie vorm kunnen geven binnen de context van
de verenigingen. We hebben ingezet op een beweging van
onderop door te investeren in persoonlijk discipelschap en
tegelijkertijd zoeken we, ook in2O19, naar behulpzame
structuren en het versterken van gezonde cultuur waarin studenten Jezus kunnen leren kennen hem leren
volgen.
Meer dan 2.000 studenten zagen in 2018 de theatervoorstelling "Tot op het bot" van
de Happening oveÍ hebzucht. Het publiek bestond uit een mooie mix van christelijke
en niet-christelijke studenten. Eén van de studenten verwoordde na de voorstelling:
"Na de voorstelling sprak ik met een jongen over wat zijn doel is in het leven.
Wilje rijk worden? We hadden het over de opvoeding door zijn moeder. Hij had geleerd
dat carrière op één rnoet staan".

De pop-up Prayer bus van 24-7 Prayer
werd regelmatig ingezet op events, universiteiten en hogescholen. We merken dat de
beweging van gebed groeit. Onze stal studentleiders en studenten raken dieper
overtuigd van het belang van gebed en leren om te bidden voor elkaar, hun niet-chris-

telijke vrienden en de komst van God Koninkrijk in hun stad.
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"De leergemeenschap van Navigators is voor mij als bruggenbouwer echt de missing |ink. lk voelde me vaak zo

eenzaam in mijn contacten met rnos/ims en mijn verlangen Jezus met hen te delen. Nu dee/ ik mijn ervaringen
met andere christenen en leer ik van hun verhalen. We volgen samen trainingen en helpen elkaar dat toe te passen en we bidden voor elkaar. Het afgelopen jaar is een langgekoesterde droom in vervulling gegaan: ik ben een
thee & taal groep in mijn wijk gestart!"

ln deze leergemeenschap komen volgelingen van Jezus met vaste regelmaat bij elkaar om te leren hoe ze
thuis kunnen zijn bij zichzelf , de ander en God. ln 2018 is er weer een nieuwe groep gestart waardoor er nu 4
leergemeenschappen zijn. ln totaal zijn er 25 bruggenbouwers betrokken. Elke bruggenbouwer heeft contact
met 1 of meerdere of soms tientallen moslims. Elke bruggenbouwer deelt over zijn/haar ervaringen met christenen. Ongeveer de helft van de bruggenbouwers geeft trainingen en organiseert eenmalige of structurele ontmoetingsactiviteiten voor moslims en christenen.
We zijn positief over de kwaliteit van de ontmoetingen binnen de leergemeenschap. De bestaande bouwstenen

(korte trainingsthema's) voorzagen nog voldoende in de behoefte, waardoor we geen prioriteit hebben gege
ven aan het vernieuwen hiervan.
We hadden in 2018 als doel om bij het geven van trainingen samen te werken met collega organisaties, zodat
er binnen hun netwerk ook aan onze leergemeenschap geproefd kon worden. Met zowel Evangelie & Moslims
als stichting Gave is er samenwerking geweest of zijn er afspraken gemaakt over hoe we elkaar kunnen versterken. Het blijft aandacht vragen om dit daadwerkelijk tot bloeite brengen. ln totaal hebben 100 mensen een

training van ons ontvangen.
Het Europees Navigators netwerk van bruggenbouwers skypet sinds een jaar met vaste regelmaat. Navigators
heeft in 2018 voor dit netwerk een trainingsweek georganiseerd. Ongeveer 20 bruggenbouwers kwamen naar
Nederland om ervaringen uit te wisselen, training te ontvangen en een lokale moslimgemeenschap te dienen
door taallessen. Dit was meteen de kick-off van een nieuw concept wat is ontwikkeld voor relevante ontmoe
ting met moslims: interculturele huiswerkbegeleiding.

Het kersverse team heeft in het begin van het jaar hard
gewerkt aan het opbouwen van een teamcultuur waarbij
we de waarden van Navigators uítleven. Met vaste regelmaat kwamen we bij elkaar om te luisteren naar God en
na te denken over strategische vraagstukken. We gingen
geïnspireerd en met nieuwe visie naar huis om verder te
bouwen hieraan. Er is een echtpaar toegevoegd, waardoor we nu in ieder geval ook 1 man in het team hebben.
Helaas zijn er ook 2 teamleden vertrokken door een visie
verschí1. De leergemeenschap die zij samen leidden gaat
daarmee ook niet verder onder onze vlag. Deze situatie
laat zien dat het werk kwetsbaar is. De hoeveelheid mensen die zich geroepen voelt om hun leven doelbewust te
geven aan moslims is beperkt.
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2019 staat in het teken van bezinning over een duurzame context. Hoe kunnen we onderdeel zijn van een
groter geheel wat ondersteuning geeft aan dit werk. Daarnaast draait in 2019 het nieuwe concept van de interculturele huiswerkbegeleiding en wordt dit verder uitgewerkt.
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IMPACT
NAVIGATORS
Diederick (25) is UX-designer bij een online marketingbureau in Amsterdam. "lk werd uitgenodigd voor een lMPACT-event. Mijn verlangen was om meer te getuigen op mijn werk. Op het event hebben we daar samen voor
gebeden. Ik ben daarna uitgenodigd voor een mentorgroep. ln de mentorgroep spreken we over werk en ambÈ
ties. Je hoort van anderen ook over herkenbare situaties op het werk. lk ben dus niet de enige! Dat bemoedigt
me. Met een mentor erbij kun je dat dan ook in perspectief zien. Het geeste/tk perspectief dat ik weet waar ik
vandaan kom en dat ik een hoopvolle toekomst heb, geeft me veel rust."

IMPACT Navigators is een beweging van christelijke young-professionals (23 - 35 jaar) die het goede nieuws
van Jezus Christus en Zijn Koninkrijk op alle gebieden van hun leven zichtbaar willen maken, zodat de samenleving meer gaat zien van de realiteit van Gods Koninkrijk. IMPACT helpt young-professionals om geloof en
werk te verbinden en om vanuit een persoonlijke discipelschapsrelatie impact te hebben in de samenleving.
IMPACT bouwt vanuit Navigators Nederland aan een duurzaam platform voor christelijke young-professionals
met inspirerende events en weekenden, zorgvuldig samengestelde mentorgroepen en prikkelende online content, IMPACT onderhoudt contacten met o.a. IFES, CBMC, Europartners, LOGOS, het OBADJA beraad en diverse betrokken ch ristelij ke vakorganisaties, leiders en bedrijven.

2018
1. Afronding IMPACT Netwerk
Van belang hierin is de definitieve afronding van IMPACT Netwerk (bestuur, vrijwilligers, stakeholders) en de
transitie van IMPACT Netwerk naar IMPACT Navigators betekent o.a. dat bestaande financiële middelen en
binnenkomende donaties overgeheveld zijn van IMPACT Netwerk naar Navigators.

2. IMPACT Congresdag
ln mei 2018 heeft de landelijke IMPACT Congresdag plaatsgevonden, een doorontwikkeling van het vrml. lMPACT Congres. ln 'De Zalen van 7' in Utrecht waren 100+ deelnemers deel van een programma met o.a. Joël
Aerts, Bob Esmeijer, Hanneke van der Meer en Sven Leeuwestein.
3. Nieuwe teamleden
Rond de zomer zijn 3 nieuwe teamleden gestart: een Mentorspecialist, een Manager Operations & Events en
een Communitymanager. Daarmee werd IMPACT getransformeerd van een netwerk van vrijwilligers aange
stuurd door een directeur (een éénpitter) naar Team IMPACT Navigators bestaande uit vier gedreven professionals. Het team heeft zich in de tweede helft van 2018 met name gericht op inwerken en persoonlijke fondswerving (MPD).
4. Mentorgroepen
ln het kader van mentorgroepen heeft het team in 2018 zowel met elkaar als met stakeholders de visie ontwíkkeld en scherpgesteld. Vervolgens is er contact gezocht met meerdere bestaande mentorgroepen om feedback op te halen en verbinding te zoeken.

5. Back-office
Een stabiele back-office, betrouwbare gebruikersdata en slim gekozen tools zorgen voor een degelijke organisatie.
6. IMPACT-borrels
Bestaande IMPACT-borrels in Rotterdam, Utrecht, Groningen en Amersfoort zijn gecontinueerd. Borrel-leiders
staan in verbinding met landelijk team IMPACT.
St. De Navigators
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2019
2019 staat in het teken van nieuwe mentorgroepen starten, een IMPACT lntensive weekend voor 40 YP's en
het organiseren van de landelijke en stadsborrels.
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NAVIGATORS
2018
Het ontwikkelen en verzorgen van een gezonde ondersteuning van onze zendelingen. Uitgangspunt is Fil.2:1922. NavMissions bestaat uit een klein team van Ernst & Monica Haagsman om onze zendelingen persoonlijk
te ondersteunen. Laurence Koo ondersteunt mede Mark Liefhebber op het gebied van de studenten bediening
sinds 2017.

ln 2018 hebben wetwee buitenlandse bezoeken gedaan. We bezochten Rinus & Joke Baljeu in Zweden

en

Barbara Borsboom op lbiza, Spanje. De verdere ondersteuning verlíep met name via Skype gesprekken.

Mark & Hanneke Liefhebber waren zomer 2018 op verlof. We hebben een aantal gesprekken met hen gehad,
waaronder een functioneringsgesprek. Ook hebben Mark & Hanneke een offíciële Debriefíng gedaan.

-

Met twee echtparen Wouter & Suzanne Vonk en GeftPaul & Ellen van der V/ies - het voorbereidingstraject
gedaan voor uitzending naar Engeland, Birmingham en Noorwegen, Bergen. Zijzullen voorjaar 2019 vertrekken.

1. Verbreding zoeken voor het team en potentiële opvolging voor de rol van NavMissions leider op termijn. En het ontwikkelen van een strategisch plan.
ln de loop van dit jaar werd duidelijk datJaap & LauriKorving medio 2019 naar Nederland terug zouden komen.
We zagen in hen goede kandidaten om de leiding van NavMissions NL van ons over te nemen. Na een proces

van ruim een half jaar hebben we, samen met de directeur, besloten om hen hiervoor te vragen. Ze hebben
deze functie aanvaard en het bestuur heeft dit besluit in december 2018 geaccordeerd.

2.

Promotie. Onder de aandacht brengen van NavMíssions bij met name de studenten

Op het FOCUSweekend een stand bemand en aandacht aan NavMisions gegeven in een Workshop.Verder op
twee Naventure bijeenkomsten geweest om oveÍ NavMissions te vertellen. Ook verscheen er een stukje over

NavMissions in een mail aan studenten die het werk verlieten.

2019
Het goed overdragen van onze NavMissions taken aan Jaap & Lauri Korving.
Het uitzenden van Wouter & Suzanne Vonk naar Birmingham (GB) en GertPaul & Ellen van der Vlies naar Bergen (N).
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STILTE ACTIVITEITEN

ln 2018 zijn er drie Stilte-weekends georganiseerd in maart, april en november, waarvan één met een groep
gemeenteleden van De Westereen, de gemeente van Bernard Terlouw. We kijken terug op drie mooie Stilteweekends. Het komend jaar 2019 heeft wederom een aantal weekends op de planning staan. Ernst Haagsman
is gevraagd dit op eigen naam te gaan doen, in plaats van die van de Navigators.
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BEDRIJFSVOERING

ln 2018 is de doorstart of zelfs herstart geweest van
het team Bedrijfsvoering. Een nieuwe naam en een
nieuwe manager per februari heeft e.e.a. in beweging
gebracht. Er was al een lT project van migratie naar
een nieuw platform ophanden, met een verlopen deadline. Dit is opnieuw opgepakt en langzaam tot een
goed einde gebracht. De boekhouding is overgegaan
naar Financial Force, en hieraan gekoppeld wordt een
nieuwe weg ingeslagen met CRM, MPD en Communicatie via het Salesforce platform. Dit zal in de komende jaren nog vervolgd worden. Maar de basis is er,

met de nieuwe mogelijkheden.
Het was een jaar van vooral observeren hoe alles in
zijn werk gaat, en is het laagste fruit direct aangepakt
en zijn plannen gemaakt voor de grotere projecten. Te
vens is een proces met het team in gang gezet, samen met de nieuwe HRM manager (parnime ingehuurd
vanuit Agapè) om te herstellen waar nodig, waarden te formuleren en na te denken over de toekomst als team
en als medewerker zelf.

2019
Wanneer duidelijk is dat een goede bedrijfsvoering noodzakelijk is als fundament voor de organisatie en hier
dus ook de centrale (werkgevers-)taken moeten worden uitgevoerd, betekent dit vooral duidelijkheid scheppen
in de rollen en positie tussen de bedieningen en hier de juiste mensen bij plaatsen. Processen worden heroverwogen, vastgelegd en geborgd. Er gaat goed gezorgd worden voor de mensen in het team (HRM) en het proces
van vereenvoudiging en automatisering zal doorlopen in dit jaar. Tevens zal het team uitgebreid worden met
1 fte ter assistentie van FA en HRM. Capaciteitsvergroting om een inhaalslag te kunnen maken, zonder de
werkdruk op te drijven.

BELANGRIJKSTE RISICO'S EN ONZEKERHEDEN
ln 2018 waren de belangrijkste:

.
o
.
.
.

Volledige database migratie van zowel de boekhouding als alle persoonsgegevens.
Mogelijk uitval van personeel en dus kennis van processen.
Reputatie (christelijke visie op de maatschappij, franchise met studentenverenigingen)
Deadline invoering AVG wetgeving.

Fraudegevoeligheiddoorgedeeldeautorisaties.

ln 2019 zijn dit:

.
.
.
.

Reputatie (christelijke visie op de maatschappij, franchise met studentenverenigingen)
Transparantie en integriteit van de organisatie.
lncidenten in "Goede doelen land" die tot massale ophef leiden.
lngrijpen door derden (overheid) op het gebied van fiscaliteit en schenkingen.

ln 2018 was het grootste risico dat de software migratie zou mislukken, waardoor de database met de boekhouding en de persoonsgegevens niet in de juiste velden van de nieuwe software terecht zouden komen. Dit
risico was afgedekt door de nog draaiende oude configuratie en ook door de diverse tests die zijn gedaan in
de "sandbox" (test) omgeving. Ondanks de backup blijft dit een spannend moment. Tevens is in 2017 de keuze
gemaakt voor een nieuwe software-configuratie die vrijwel niemand in NL gebruikt. Daarmee wordt de kans
op kinderziektes groter en is de aanwezige kennis klein. Dit kon niet afgedekt worden en hebben we na inschatting van de consequenties als vooralsnog aanvaardbaar beoordeeld.
lnmiddels draait de configuratie en volgen we de verdere ontwikkelingen. Geen extra risico.
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Bijkomend risico is die van de bestaande medewerkers die vrijwel niet meegenomen waren in dit lT project en
dus nauwelijks kennis van zaken hadden van de nieuwe software. Dit is gaandeweg doortraining en coaching
op niveau gekomen en afgedekt door beschrijvingen van instructies. Bovendien kan op dit platform een "workflow" aangemaakt worden, waardoor het mogelijk is om eenvoudig het lijntje van het proces te volgen, ook al
heb je geen kennis van zaken. Dít moet nog worden ingericht.
Het risico van reputatie- en imagoschade is voor onze organisatie aanwezig. Dit zal blijven. En kan een direct
negatief gevolg hebben op de inkomsten van giften. Als Navigators willen we het voorbeeld van Jezus volgen,
en dus met liefde het goede doen. Echter gebeuren er in de maatschappij dingen (tegenkrachten) die ons in
een verkeerd daglicht kunnen plaatsen. Daar hebben we geen vat op (maar wel vertrouwen in onze God) , en
we willen zo transparant en integer mogelijk werken en waar mogelijk voorbereid met een woordvoerder en
éénduidig beleid. lnzake incidenten bij NSV studentenverenigingen, kunnen we in het ergste geval de franchise
overeenkomst verbreken.
De deadline van de invoering AVG wetgeving heeft heel Nederland bezig gehouden. Na samenwerking met
andere christelijke organisaties en m.b.v. bijeenkomsten en externe expertíse hebben we onze organisatie
bewerh daar waar de risico's op datalekken aanwezig waren. Tevens zijn diverse documenten en protocollen
geschreven hoe hiermee om te gaan. Een doorlopend proces ook omdat hier nog weinig jurisprudentie omtrent
voorgekomen is. Belangrijk is gebleken om de autorisaties opnieuw te herijken en te beheren conform deze
wetgeving. Want, hoewel vooral in de "cloud" werkzaam, zijn we een wijd vertakte organisatie die door heel
Nederland en daarbuiten werkzaam is.
De overheid kan middels wetgeving, zoals het openlijk moeten publiceren van grote gevers, een bedreiging
vormen voor onze gifteninkomsten. Het voordeel is dat er meestal ruime tijd overeen gaat voordat zoiets mogelijk effectief wordt. Naast hier tegenin gaan, zullen we hiervoor een oplossing moeten bedenken. ln de
praktijk is ons risico gering, aangezien Navigators een klein percentage grote gevers kent.

VRIJWILLIGERSBELEID

Binnen onze organisatie worden vrijwilligers ingezet. Meestal voor een bepaalde periode met een duidelijk
project of taak. Door middel van een vrijwilligersovereenkomst worden de rechten en plichten van de vrijwilliger
vastgelegd. De organisatie heeft voor de vrijwilligers een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Vrijwilligers zijn voor de Navigators een waardevolle aanvulling op gebieden waaÍ het ons ontbreekt aan specifieke kennis of capaciteit. Financieel interessant, echter ook voor de vrijwilliger een verrijking door uitwisse
ling van kennis en ervaring. Tevens verfrissend door nieuwe inbreng van buitenaf.

ONDERNEMINGSRAAD

ln 2018 is de OR zeven keer bíj elkaar gekomen. Tijdens deze meetings werd er gesproken over de jaarcijfers,

de begroting, het dossier koersbepaling homoseksualiteit,
we maakten kennis met Bob Esmeijer en met Bart Meijer en
spraken met hen over het sociaal beleid, de plannen voor
HR, over verlofdagen en over het goed begeleiden van komend en vertrekkend personeel. Ook werd dit jaar, met instemming van de directie, besloten om nog niet tot herverkiezing over te gaan van de OR leden. Zoals in 2018 in Op
de Hoogte werd verteld, kon de OR pas echt aan de slag nadat Bob was geïnstalleerd als directeur.
We kijken terug op een jaar waarin we op een positieve manier konden meedenken over het wel en wee van onze orga-

nisatie.

Tirza Roor, Marieke Boersma en Mark Zwagerman.
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GOVERNANCE
De samenstelling van het stichtingsbestuur en directie in 2018 was als volgt:

Stichtingsbestuur
Voorzitter:

Dhr. S. (Sijtze) Brandsma (eerste termijn 2018 - 2023).
Mevr. J. (Jacobine) Aalberts - Bakker (eerste termijn 2016 -

Secretaris:
Penningmeester:

2020}

vacant.
Mevr. S (Seline) van Mourik - Hamstra (tweede termijn 2017 - 2021).
Dhr. D. (Don) de Mello (tweede termijn 2015 - 2019).
Mevr. M. (Marleen) Ottenhof - de Jonge (tweede termijn 2016 - 2020).

Lid:
Lid:
Lid:
Lid:

vacant.

Rooster aft reden Bestuur:
Nevenfuncties

201 8

Sijtze Brandsma

n.n.b.

S

Don de Mello

Oudste Baptistengem.
Waddinxveen.

2019 2020

2021

2022

2023

A-H
A-A

vacant
Seline van Mourik-Hamstra

A-A

Geen

vacant
Jacobine Aalberts-Bakker

Geen

A-H

Marleen Ottenhoff

Geen

A-A

S

A-H
AA

A
V

Start (na herkiezinq)
Aftredend - Herkiesbaar
Verplicht Aftreden
Aftredend
Vroeqtiidio en/of verwacht vertrek

Directie
Die nieuwe directeur, Bob Esmeijer, is per 1 januari 2018 aangesteld in zijn functie.

Toezichthoudend orgaan
Navigators Nederland beschikt niet over een afzonderlijk toezichthoudend orgaan
Rol en functie van het stichtingsbestuur
De primaire taak van het stichtingsbestuur bestaat uit het vervullen van een aantal wettelijke verplichtingen
(zoals die gesteld worden aan een non-profit organisatie) en het dragen van de eindverantwoordelijkheid voor
het beleid.
Doel van het stichtingsbestuur:
Aanzetten tot en bewaken van beleid en strategie binnen het kader;
Accorderen van beleid, beleidsprocessen en budget;

r
.
o

Adviseren van het landelijk leidersteam.
Het stichtingsbestuur richt zich op het vaststellen en toetsen van het beleidsplan, terwijl het landelíjk leidersteam dit beleidsplan voorbereidt en uitvoert.
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Hoofdf uncties van het stichtingsbestuur:
Verschaft de juridische legitimiteit van de stichting in Nederland;
Bewaakt de continuiteit van de stichting;
Verzorgt contacten met Europees en internationaal bestuur middels de Voorzitter;
Toetst de relevantie van De Navigators in tijd, cultuur en geestelijke omgeving in Nederland;
Toetst en cultiveert de Navigator "core values";
Bij het besturen van De Navigators wordt rekening gehouden met visie, Gods woord en persoonlijke leiding;
De richting van een geloofsbeweging wordt mede bepaald door het verstaan van Gods openbaring (door
Zijn woord of door een persoonlijke vísie);
Zo'n openbaring (of visie) dient getoetst te worden voordat zij een richting ín de geloofsbeweging bepaalt;
Goed management of bestuur is niet tegengesteld aan handelen in geloof; vaardigheden en ervaring inge
bracht door bestuursleden zijn waardevol voor de geloofsbeweging;
De geloofsbeweging is niet het eígendom van de bestuurders of leidinggevenden; zij vervullen de rol van
rentmeester;
De focus in het leiderschap is gericht op het ontwikkelen en realiseren van de visie en de missie van De
Navigators en op de continuiteit als organísatie;
De stijl van leiderschap is vooreerst dienend.

o
r
o
o
o
.
o
.
.
.

o
o

Bezoldigings- en vergoedingenbeleid
Het stichtingsbestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. De directie is volledig in loondienst, maar heeft een fondsenwerf-verplichting.
Wijze benoemen en zittingsduur stichtingsbestuur
De leden van het stichtingsbestuur worden benoemd door het stichtingsbestuuÍ. Tenminste 2 maanden voor
de vergadering waarop het stichtingsbestuur tot de benoeming van een nieuw bestuurslid wenst over te gaan,
wordt dit voornemen schriftelijk medegedeeld aan alle stafmedewerkers van De Navigators. Zij hebben gezamenlijk het recht om tot een maand voor de voorgenomen benoeming een andere persoon voor te dragen,
alsmede een veto uit te spreken over het benoemíngsvoorstel van het stichtingsbestuuÍ.
Bestuursleden worden aangesteld voor een periode van 4 jaar, en zijn éénmaal herkiesbaar. Na een zittingsperiode van 8 jaar is herverkiezing gedurende een jaar niet mogelijk. Het stichtingsbestuur kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Personen die in een arbeidsverhouding staan tot de
stichting kunnen geen deel uitmaken van het stichtingsbestuur.
Gedragscodes en Richtlijnen
Voor medewerkers die een arbeidsovereenkomst hebben met de Stichting De Navigators vormt het medewerkersprofiel deel van het Personeelshandboek en is als zodanig deel van hun overeenkomst. Voor hen gelden
overigens naast dit profiel ook andere gedragscodes, zoals de Gedragscode Leidinggevenden en de ander
bepalingen zoals opgenomen in het Navigator Personeelshandboek.

Statuten
De statuten zijn gedurende het verslagjaar 2018 niet gewijzigd.

COMMUNICATIE MET BELANGHEBBENDEN
Door de invoering van de AVG wetgeving heeft een herijking plaatsgevonden in hoe we communiceren met
onze belanghebbenden. lntern is door iedereen toestemming verleend om data uit te wisselen. Met belangrijke
partners zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten. Zo ook met de Navigator studentenverenigingen. Donateurs (níeuwe) kunnen hun voorkeur via de site vastleggen (zie ook onze privacy-verklaring).
De belangrijkste belanghebbenden van de Navigators zijn haar donateurs. Dit zíjn vooral particulieren (ca. 83%)
en organisaties (ca. 17"/o),waarvan grotendeels kerkgenootschappen en non-profit organisaties. Een klein gedeelte hiervan zijn companies (profitcenters). ln 2019 gaat er beleid gemaakt worden omtrent "corporate funding". De wens is om tot meer algemene middelen te komen en hier het bedrijfsleven bij te gaan betrekken.
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De communicatie naar de particuliere achterban (met een enkele organisatie dus), wordt verzorgd door de
desbetreffende begunstigde (medewerker) middels bezoeken, nieuwsbrieven, lezingen en skype- en telefoongesprekken.
De communicatie vanuit Bedrijfsvoering wordt door interne mailings en nieuwsblogs gerealiseerd. Extern bie
den we ons NAVmagazine (ook digitaal) aan en de NAVnieuwsmailing. De marktcommunicatie zal komend
jaar centraler gepositioneerd worden en van hieruit geregisseerd worden naar de stafleden in het land.
Events voor medewerkers, jongeren, studenten en donateurs werden al gehouden. Dit is nu ook uitgebreid met
lmpact Navigators, die regelmatig young-professionals uitnodigen voor een bijeenkomst.
Navigators willen een beweging zijn die mensen ontmoeten, het liefst van hart tot hart, waardoor er vele relatíonele activiteiten plaatsvinden.

FINANCIËLE PARAGRAAF

Algemeen
Reserves en fondsen van de Navigators dienen de continuiteit van de visie en doelstellingen te ondersteunen.

Continuïïeitsreserve
De continuiteitsreserve wordt gevormd voor dekking van risico's van de vaste kosten van de Stichting op korte
termijn en om zeker te stellen dat ook in de toekomst aan alle verplichtingen kan worden voldaan. De noodzakelijk geachte omvang van de continulïeitsreserve bedraagt € 160.000. De grondslag hiervoor bedraagt circa
50% van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Geconstateerd kan worden dat de stand van de continui:
teitsreserve per 31 december 2018 voldoende dekking geeft. Dit wordt jaarlijks gecheckt en indien nodig aan-

gepast.

Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves hebben als doel om toekomstige investeringen uit eigen middelen te bekostigen.
Het betreft concrete investeringen die op middellange termijn uitgegeven dienen te worden.
Bestemmingsf ondsen
De bestemmingsfondsen hebben als doel om de verschillende activiteiten (doelbestedingen) te waarborgen
en om te garanderen dat de ontvangen giften ingezet worden voor de bestemming waar ze voor gegeven zijn.
De hoogte van de bestemmingsreserves worden voor een groot deel gevormd door de stafmedewerkers zell
waarbij een salaris-buffer van ten minste 2 maanden de basis is.

Legaten
ln 2018 zijn er geen legaten binnengekomen
Kengetallen

Bestedingspercentage
Bestedinqen aan doelstellinqen/totaal van de lasten
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Begroot
2018

2017

86,3%

84,970

88,670

5,9V"

8,3%

5,3Vo

7,570

7,970

5,7Vo

F o n d s e n w e rv i n g s pe r ce

ntag e
Wervinqskosten/som van de qeworven baten
Percentage beheer en administratie
Kosten van beheer en administratie/totaal van de lasten

De doelstelling is om een zo groot mogelijk deel van de beschikbare financiën ten goede te laten komen aan
de bedieningen van Navigators. Het percentage besteed aan doelstellingen is hoger dan de vastgestelde

norm van minimaalS2%.
Bij het fondsenwervingspeÍcentage is het uitgangspunt de norm gesteld door het CBF: over een periode van
drie jaar mogen de kosten voor fondsenwerving niet meer dan het gemiddelde van25o/o van de baten uit
fondsenwerving bedragen. Omdat dit een vrij ruim gegeven is, is het streven om onder de grens van 107o van
de kosten fondsenwerving te blijven.
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Het percentage voor beheer en administratie komt ruim onder de door het vastgestelde norm van 107o.

ln 2019 zal het bestuur besluiten of de vastgestelde normen voldoende zijn en eventueel opnieuw vast stellen.

Financieel beleid en resultaten
Het financiële beleid van de Navigators is er, zoals eerder gezegd, op gericht om de continuiteit van de visie
en de doelstellingen te ondersteunen. Daarom wordt er jaarlijks begroot op alle onderdelen om een vinger aan
de pols te kunnen houden. En dus rust binnen de organisatíe te creëren.
Navigators kiest ervoor om elke medewerker te tÍainen in MPD (Ministry Partner Development). Dit houdt in
dat een ieder een vriendenkring opbouwt van mensen die hen geestelijk maar ook financieel ondersteunen.
Hierdoor groeien de medewerkers in hun vertrouwen op God en ís het financiële risico voor Navigators beperkt,
omdat elke medewerker (deels) voor zijnlhaar eígen inkomen zorgt. Op de binnenkomende giften geldt een
percentage afdracht voor de kosten beheer en administratie.
Er zijn afgelopen jaar geen bijzondere éénmalige baten geweest

+/-/-

lnkomsten van NSV conform begroting.
Uitgaven € 103.000 lager dan begroot, voor 607o lagere personeelskosten en
20o/oïe ruime begroting fondswerfkosten en20oÁ overige kosten.
Resultaat: Toegevoegd aan bestemmingsfonds: € 178.000,- terwijl begroot was

NSV

€ 75.000,-

-/-

Minder inkomsten en mínder personeelsuitgaven dan begroot waardoor het
resultaat 14.500,- lager uitvalt dan begroot.
Resultaat: Onttrokken aan bestemmingsfonds: € 8.000,- terwijl begroot was een toe-

LEF:

voeging van € 6.500,-.

-/-

IMPACT:

Meer inkomsten dan begroot door niet begrote projectondersteuningen.

Meer personeelsuitgaven dan begroot in verband met projectondersteuning. lnkom-

sten vanuit persoontijke fondswerving lopen achter dan afgesproken doelstelling
waardoor er een tekort is ontstaan van € 10.000,Resultaat: onttrekking bestemmingsfonds € 700 en €9.400 van continuiteitsreserve
Algemeen

Voorziening Jubilea en Afscheid is per 31-12-2018 vrijgevallen. Het vrijgevallen bedrag € 6.826 is toegevoegd aan de continuileitsreserve. De voorziening wordt niet
meer noodzakelijk geacht.
Bestemmingsreserve investeringen is verlaagd met € 14.534 in verband met afschrijving en investering van de immateriële vaste activa. De hoogte van de bestemmingsreserve investeringen is per 31-1 2-2018 gelijk aan de boekwaarde van de immateriële
vaste activa.

Resultaat 2018
Toevoeging bestemmin gsfondsen
Onttrekkinq bestemminqsreserve i nvesterinqen
Toevoeging continu'rteitsreserve
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TOEKOMSTPARAGRAAF

ln 2018 is vooral voorrang gegeven aan de al bestaande agenda. Nieuwe directie en management (deels)
hebben dit jaar benut om weliswaar de voor de hand liggende zaken aan te pakken, maar vooral ook de gewoonten en cultuur van de organisatie te leren kennen.
ln 2019 komt er dan ruimte om inzichten te delen en visies te vergelijken. Er is een uitspraak gedaan, ook naar
het bestuur, om te komen tot een tot een horizon van 3 jaren. Samengevat in een plan of visiedocument, wil
het MT hier één of meerdere lijnen gaan trekken.
Wat is Gods plan met Navigators? De hoofdvraag. Hoe gaat dit eruit zien binnen onze missie en visie?
Wat voor impact gaat dit hebben op de diverse bedieningen NSV, LEF, Beyt, NAVmissions en lmpact?
Naast de diverse plannen die al gemaakt en uitgewerkt zijn in de diverse bedieningen (zie terug onder Bediening en Activiteiten) en naast de doorontwikkeling van een beter Bedrijfsvoeringsteam, die de werkgeverstaken
meer naar zich toe zal trekken en de regie neemt ín meerdere bedrijfsprocessen. Dit team heeft zich als doel
gesteld om een "uitstekende werkgever" te willen zijn voor haar medewerkers en organisatie. Dit zal zich ook
uiten in de externe contacten, waar professionaliteit voorop staat.

2. JAARREKENING 2018
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Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

31-12-2018

ACTIVA

31-12-2017
€

€

Vaste activa

Materiële vaste activa
I

2.7.1

nventaris en vervoermiddelen

lmmateriële vaste activa

28.012

17.420

37.860

24.794

1.473

887

44.678
48.403

37.845

93.081

64.289

2.7.2

Software

Financiële vaste activa
Vorderingen

2.7.3

Vlottende activa
Vorderingen

2.7.4

Debiteuren
Overige vorderingen en activa

Liquide middelen

2.7.5

Totaal activa
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31-12-2018

PASSIVA

Reserves en fondsen

31-12-2017

€

€

163.765
37.860

160.863

2.7.6

Reseryes

Continuiteitsreserve
Bestemmingsreserve investeringen
Bestemmingsreserye huisvesting

24.000

52.394
24.000

22s.625

237.257

965.369

789.858

Fondsen

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen
Voorziening afscheid/jubilea

2.7.7

Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en sociale lasten
Overige kortlopende schulden

2.7.8

6.465

38.881

113.379

125.081

191.316

239.647

1.382.310

Totaal passiva
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Staat van baten en lasten
Realisatie

2018

Begroting
2018

Realisatie
2017

€

€

€

BATEN
Baten van

particulieren

2.8.1

Baten van bedrijven
Baten van verbonden organ isaties-zonder-winststreven
Baten van andere organisaties-zonder-winststreven

2.240.026
373.458
12.435
275.838

2.568.221
87.000

2.269.979
90.663
18.200
199.090

210.000

Som van de geworven baten
Baten als tegenprestatie voor de levering van
producten en/of
2.8.2
Overige baten

2s01.757 2.865.221 2.577.932

Som van de baten

2.938.678 2.890.580

2.603.292

1.552.782
383.006
308.372
100.968

1.448.135
218.838

diensten

5.893
31.028

8.650

8.650
16.709

16.709

LASTEN

Besteed aan doelstellingen
NSV

2.5

LEF & lmpact

2.5

NavMissions
Buitenlandse staf

2.5
2.5
2.5

Overige activiteiten

51.164

1.616.488

271.500

287.342

312.339
71.022
123.379

75.688
84.486

2.396.292 2.394.728
Wervingskosten

administratie

Kosten beheer en

2.114.489

2.5

170.518

238.768

137.635

2.5

208.490

188.768

135.221

2.775.300 2.822.264

Som van de lasten

2.387.345

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten

163.378
502

68.318

215.947
1.138

Saldo van baten en lasten

163.880

68.316

217.085
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Resultaatbestemming
Realisatie

Realisatie
2017

201 8

€

€

Resultaatbestemming resewes
Continuiïeitsreserve
Bestemmingsreserve investeringen
Bestemmingsreserve huisvesting

-95

2.902
-14.534

24.794
24.OOO

-11.632

48.699

Bestemmingsfondsen

175.512

168.386

Totaal

163.880

217.OBs

Resultaatbestemming fondsen
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Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft inzícht in de geldmiddelen die gedurende het verslagjaar beschikbaar zijn
gekomen en ín het benutten van die geldmiddelen in hetzelfde verslagjaar.

2018
€

2017
€

Kasstroom uit aetiviteiten
Totaal baten

Totaal lasten
Exploitatieresultaat

Afschrijvingen
Financiële baten en lasten
Vrijval voorzieningen

Cash-flow

2.938.678
2.775.300

2.603.292
2.387.345

163.378

215.947

27.146
s02
-6.465

8.836
1 .138

184.561

225.921

-18.234
-10.558

-4.937

Mutaties in:
Kortlopend deel financiële vaste activa

-840

Debiteuren
Overige vorderingen en activa

Voorzieningen
Crediteuren
Belastingen en sociale lasten
Overige kortlopende schulden

Totaal kasstroom uit activiteiten
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9.573
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1.859
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42.120

100.972
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Kasstroomoverzicht (vervolg)
2018

2017

€

€

Kasstroom uit investeringen
lnvesteringen in materiële vaste activa

-22.692

-12.389

Desinvesteringen in materiële vaste activa

6.754
-28.882

-24.794

lnvesteringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa

402

-106

lnvesteringen in financiële vaste activa

-133

Ontvangen aflossingen financiële vaste activa

1.600

Totale kasstroom uit investeringen

-M.926

-35.314

Totale kasstroom

56.046

232.727

Saldo liquide middelen begin
Totale kasstroom

1.165.837

933.110
232.727

Saldo liquide middelen eind

1.221.883
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Overzichtlastenverdeling 2018

Bestemming

Buitenlandse

LEF &

Lasten

NSV
€

Afdrachten

100

28.061
3.038

2.9.1

1.358.801

2.9.2
2.9.3
2.9.4

7.752

23.294
6.788

staf
€

€

-3.094

Communicatiekosten

NavMissions

€

143.400
s.063

Kosten evenementen
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

lmpact

288.189

82.597

332.978

14.337

14.945

3.308
7.883

364
2.459
3.023

1.537
1.889

10.779

4.698
2.940

Totaal lasten

1.552.782

383.006

308372

100.968

Werkel'rjk 2017

1.448.135

218.838

287.342

75.688

Afschrijvingen

De ontvangen giften die zijn doorbetaald aan stafwerkers, zendelingen en bedieningsmedewerkers alsmede de giften die nog aan hen toekomen zijn verantwoord als'afdracht'.
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Beheer

Wervingskosten

Overige

activiteiten
€

en

administratie
€

€

Totaal

2018

Begroot
2018

€

€

27.771

395.563

3.091

174.552
42.528

10.072

113.626

547

1.822

1.847
5.613
2.223

5.134
3.966

3.M3

€

375.900
171.300
69.548
2.022.083

369.651

57.521

94.524

168.243
41.006
1.676.575
29.069
56.670

44.872
27.146

42.980

37.295

12.800

8.836

s0.628
158.267
8.200
15.368
18.895
7.761

Totaal
2017

2.003.02s
21.993

33.129

51.164

170.518 208.490 2.775.301 2.822.264 2387.345

84.486

137.635

135.221

2.387.345

Doelbestedingspercentage van de baten
Bestedingen aan doelstellingen/totale baten

81,5%

82,gvo

81,zVo

Doelbestedingspercentage van de lasten
Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten

86,3Vo

84,gvo

88,6Vo

5,9Vo

8,370

5,3%

Percentage wervingskosten
Wervingskosten/som van de geworven baten
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Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

2.6.1 Algemene grondslagen
De

jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties van de Raad voor

de Jaarverslaggeving. Doel van deze Richtlíjn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en beste-

ding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. De jaarrekening is
opgesteld in euro's.

2.6.2 Y er gelijkende cijf ers
De cijfers over 2017 zijn waar relevant aangepast om vergelíjkbaarheid met het verslagjaar mogelijk te
maken.

2.6.3 Algemene grondslagen van waardering
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs.
2.6.4 Materiële vaste activa
De materiële vaste activa benodigd voor de doelstelling en voor de bedrijfsvoering worden gewaardeerd
tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van
deze verkrijgingsprijs.

2.6.5 Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva
De vorderingen, líquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen ge-

amortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

2.6.6 Reserves en fondsen
Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel.
Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze ter
beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en andere fondsen en
gelden die vastliggen in vaste activa.

2.6.7 Yoorzieningen
Voorzieningen worden opgenomen als waarschijnlijk of vaststaand is dat een verplíchting zich gaat voordoen, maar waarvan de omvang of het tijdstip van ontstaan niet bekend is.
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Grondslagen van resultaatbepaling

2.6.8 Algemene grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat is bepaald als het verschiltussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan
het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

2.6.9 Baten
De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaartoe te rekenen opbrengsten. Nalatenschappen worden

opgenomen in het verslagjaar waarin de omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld, derhalve indien de betaling is aangekondigd. Voorschotten worden verantwoord in het boekjaar
waarin zij worden ontvangen. Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde.

2.6.10 Lasten
Financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en

-lasten.
2.6.11 Personeelsbeloning
Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn, in
overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten. De stichting hanteert een toegezegde bijdrage pensioenregeling. De toegezegde bijdragen worden afgedragen aan de pensioenverzekeraar op basis van het
pensioencontract.

2.6.12 Kostentoerekening
Kosten worden toegerekend aan de doelstellingen, wervíngskosten en beheer en administratie op basis
van de volgende maatstaven:
De direct toerekenbare kosten worden direct toegerekend aan de doelstelling, wervingskosten of
beheer en administratie;
Van de overige niet direct toerekenbare kosten worden 45"/o vàÍt de personeelskosten, 55% van
de huisvestingskosten, 50% van de kantoorkosten, 50% van de algemene kosten en 60% van de
afschrijvingskosten doorberekend aan de doelstellingen en wervingskosten;
Publicatie en communicatie kosten wordt 167o toegerekend aan de doelstellingen en de overige
84% aan wervi n gskosten.

o
r
.
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Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTEACTIVA

2.7.1 Maleriêle vaste activa
De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het hiernavolgende schema samengevat:

2018

2017

€

€

januari
Aanschafwaarde

45.968

37.597

Cumulatieve afschrijvin gen

-28.548

-23.328

17.420

14.269

22.692
-11.329

-6.754

12.389
-8.836
-4.018

5.983

3.616

10.592

3.151

61.906
-33.894

45.968
-28.548

28.012

17.420

Stand per

1

Mutaties boekjaar
lnvesteringen

Afschrijvingen
Desinvesteringen
Afschrijvin gen desinvesteringen

Stand per31 december

Aanschafwaarde
Cumu latieve afschrijvin gen

De afschríjvingen zijn berekend op basis van de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages:

lnventaris
Vervoermiddelen

10-33%
40v"

De materiële vaste activa worden aangehouden als zijnde benodigd voor de bedrijfsvoering (€ 25.755) en
in het kader van de doelstelling (€ 2.257).
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Toelichting op de balans (vervolg)

2.7.2 lmmaleriële vaste activa
De mutaties in de immateriêle vaste activa zijn in het hiernavolgende schema samengevat:

Stand per 1 januari
Aanschafwaarde
Cumulatieve afsch rijvingen

2018

2017

€

€

24.794

24.794

Mutaties boekjaar
lnvesteringen

28.882

Afschrijvingen

-15.816

24.794

Desinvesteringen

Afschrijvingen desinvesteringen

Stand per31 december
Aanschafwaarde
Cumu latieve afschrijvin gen

13.066

24.794

53.676
-15.816

24.794

37.860

24.794

De afschrijvingen zijn berekend op basis van de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages

Software

33y"

De immateriële vaste activa worden aangehouden als zijnde benodigd voor de bedr'rjfsvoering
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Toelichting op de balans (vervolg)
2017

201 8

€

€

2.7.3 Financiële vaste activa
Vorderingen
Saldo per 1 januari
Bijgeschreven rente
Ontvangen aflossingen

2.127

3.594

106

133

-1.600

2.233
Af: kortlopend
Saldo per 31 december

-760

2.127
-1.240

1.473

887

VLOTTENDEACTIVA

31-122018
€

31-12-2017
€

2.7.4 Yorderingen
Debiteuren
Debiteuren
Af: voorziening dubieuze debiteuren

45.378
-700

27.144

44.678

26.444

32.759

9.523

-700

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde kosten
Rekening-courant Zwitserleven
Rekening-courant Aegon
Rekening-courant Overige Navigatorwerk
Kortlopend deel leningen u/g
Nog te ontvangen ziekengeld
Overige vorderingen

803
12.511

1.240
2.210
24.673

Saldo per 31 december

48.403

37.845
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Toelichting op de balans (vervolg)
2018

2017

€

€

2.7.5 Liquide middelen
ING Bank N.V. 29.340
ING Bank N.V. 29.340 (spaarrekening)

Rabobank 1 0.1 7.655.847 (telerekening)
Rabobank 38.52.06.720
Rabobank 16.21.86.606
Robeco 27.32.98.186
Buckaroo

268.029
s70.000
240.000
88.379

33.411

s4.52s

750.000
300.000
23.131
1.762
54.514

950

864
2,155

Kas

1.221.883

Saldo per 31 december

1.165.837

De liquide middelen zijn vrij opneembaar
De kas is per 201 8 opgeheven.
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Toelichting op de balans (vervolg)
2018

2017

€

€

PASSIVA

2.7.6 Reserves en fondsen
Continuiïeitsreserve
Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming

160.863

2.902

160.958
-95

Saldo per 31 december

163.765

160.863

De continuiteitsreserve wordt gevormd voor dekking van risico's van de vaste kosten van de stichtíng op
korte termijn en om zeker te stellen dat ook in de toekomst aan verplichtingen kan worden voldaan. De
noodzakelijk geachte omvang van de continuiteitsreserve bedraagt € 160.000. De grondslag hiervoor bedraagt circa 50% van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie.

Bestemmingsreserve investeringen
Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming
Saldo per 31 december

52.394
-14.534

27.600
24.794

37.860

52.394

De bestemmingsreserve wordt aangehouden voor toekomstige investeringen t.b.v. de Bedrijfsvoering

Bestemmingsreserve huisvesting
Saldo per 1 januari
Mutatie vol gens resultaatbestemming

24.OOO

Saldo per 31 december

24.OOO

24.000
24.000

De bestemmingsreserve wordt aangehouden voor te verwachten huurverhogingen en kosten huisvesting
t.b.v. de Bedrijfsvoering.
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Toelichting op de balans (vervolg)
2018

2017

€

€

Saldo per 1 januari
Correctie beginvermogen
Mutatíe volgens resultaatbestemming

789.858

542.838

175.512

168.386

Saldo per 31 december

965.369

789.858

Bestemmingsfondsen

78.634

Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt weer te geven

Saldo
01-01-201

I

Ontvangen
fondsen

€
Studentenwerk (NSV) *
LEF

Zendelingen

lmpact
NavMissions
Hoofdkantoor
Saldo per 31 december

Bestede

Saldo
31-12-2018

€

€

649.307
15.710
89.697

1.547.136
187.109
298.307

1.368.244
195.942
284.955

719

121.098
4.730

121.817

828.200
6.877
103.049

709

15.411

3.183
130.061

3.003
8.829

789.8s8 2.279.003 2.103.491

965.369

9.972
5.965
18.489

Beyt

2.7

€

fondsen

211
120.401

Toelichting op de balans (vervolg)

*) Giften ten behoeve van de financiering van salarissen van medewerkers worden hoofdzakelijk in dit
fonds verantwoord. Ontvangen giften worden gedoteerd na aftrek voor een vergoeding voor kosten van
fondsenwerving en kosten voor beheer en administratie.
Giften die binnenkomen voor medewerkers die niet in vaste loondienst zijn maar wel in Nederland werkzaam, worden venarerkt in een rekening-couÍant met de betreffende medewerker.
Onderdeel van het saldo bestemmingsfondsen is een buffer voor stafleden ingeval van discontinuiïeit ín
de giftenstroom.
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2018

2017

€

€

2.7.7 Yoorzieningen
Voorziening afscheid/jubi lea
Saldo per 1 januari
Dotatie
Onttrekkingen

6.465
361

-6.826

Saldo per 31 december

7.136
3.269
-3.940

6.465

De voorziening afscheid/jubilea bestaat om venryachte kosten

te dekken bij afscheid/jubilea. De dotatie
is gebaseerd op een maandelijkse bijdrage per werknemer. Omdat deze events per jaar gepland en dus
begroot worden, is deze voorziening overbodig en na overleg opgeheven (t.g.v. de Algemene reserve).

2.7.8 Kortlopende schulden
Belastingen en sociale lasten
Af te dragen loonheffing en

premies

Saldo per 31 december

38.881

293}g

38.881

29.308

73.103
17.229
11.291

11.697

60.668
15.075
12.159
18.888
7.724
10.567

13.378

125.081

Overige kortlopende schulden
Reservering vakantiegeld inclusief sociale lasten
Rekening-courant stafwerkers
Rekening-courant buitenlandse staf en overigen
Rekeni ng-cou rant I nternational Headquarter
Vooruit ontvangen bedragen
Overige kortlopende schulden

Saldo per 31 december

1

2.7.9 Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Meerjarige f inanciële verplichtingen
Met Stichting "URCO" is een huurovereenkomst afgesloten voor de bedrijfsruímte het "Koetshuis", plaatselijk bekend Hoofdstraat 53 te Driebergen-Rijsenburg.
De overeenkomst is aangegaan voor de duur van twee jaar, ingaande op 1 januari 1998 en lopende tot en
met 31 december 1999. Deze overeenkomst is verlengd met een aansluitende periode van vijf jaar tot 31
december 2004. Deze overeenkomst wordt vervolgens voortgezet voor aansluitende perioden van telkens
vijf jaar en loopt nu tot 31 december 2019. De huurprijs bedraagt op jaarbasis € 11.3s4.
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Toelichting op de baten
Realisatie

Begroting

2018

201

€

Realisatie
2017

I

€

€

BATEN

2.8.1 Baten van particulieren
Donaties en giften
Overige baten van particulieren

2.108.581

2.047.358

2.335.781
232.440

131.445

222.621

2.240.026 2.568.221

2.269.979

Bijzondere bestemmingen geworven baten
Aan de navolgende geworven baten is door de gever een bijzondere bestemming gegeven
NSV

1.606.425

1.634.1U

LEF

182.421
2.000
320.586
129.279
340.606

232.757
1.500
320.200

Beyt

Zendelingen

lmpact
Overig Navigatorwerk

1.380.661

167.635
285.151

63.531

22.055

334.338

499.809

2.581.317 2.589.470

2.355.311

2.8.2 Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten
19.827

Netto-omzet verkoop arti kelen
Kostprijs verkochte artikelen

Brutowinst verkoop artikelen

-'t3.934

36.340
-29.400

-22.452

31.102

5.893

6.940

8.650

2.8.3. Saldo financiële baten en lasten
502

Rentebaten
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Toelichting op de lasten
Realisatie

2018

Begroting
2018

Realisatie
2017

€

€

€

2.9.1 Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten

1.459.143

1.426.585

'1.211.591

250.072

256.78s

36.785

29.780
251.829

204.912
26.840
233.232

257.026
2.01

1

.336

1_964.979

1.676.575

Lonen en salarissen
Lonen en salarissen
Ziekteverzu imverzekeri

ng

Uitkeri n g ziekteverzu imverzekeri

n

g

1.439.470

1.205.317

42.625
-22.952

-31.431

37.705

1.459.143 1.426.585

1.211.591

Het gemiddeld aantal werknemers gedurende
het boekjaar 2018 bedroeg M,7 FTE(2017:39,9)
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Toelichting op de lasten (vervolg)

Directiebeloning
2018
Naam

B. Esmeijer

Functie

2017
J. van Heusden

lnterim-

Directeur

directeur
Dienstverband
Aard (looptijd)
Parttime percentage

onbepaald
100

Periode

01

onbepaald
100

/01 -31 /12

01/01-31/12

€

Jaarbezoldiging
Brutosalaris/vergoeding

€

55.104

45.492
3.656
1.870

4.408

Vakantiegeld
Pensioenlasten

59.512

Totaal bezoldiging

51

.018

De directiebeloning wordt gedekt door een persoonlijke vriendenkring naast een vooraf vastgesteld deel

van alle binnenkomende giften.
Het bestuur ontvangt geen bezoldiging.
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Toelichting op de lasten (vervolg)
Realisatie
201

Begroting

I

201

I

€

€

Realisatie
2017
€

2.9.2 Huisvestingslasten
Huur- en servicekosten
Onderhoudskosten
Energiekosten en zakelijke lasten

16.210

Overige huisvestin gskosten

23.829

20.766

50

500

30

5.199
535

7.500
300

7.004

21.993

32.129

29.069

28.949
3.870

48.870
3.900
2.600
2.300
16.600

10.165
2.627
18.389
11.243
10.862
3.384

57.520

89.886

56.670

796

4.584
3.670

7.164

6.390
3.400
19.500
6.250

6.698

1.440

16.955
10.083
2.003

43.388

36.980

37.295

1.269

2.9.3 Kantoorkosten
Onderhoud hard- en software
Kantoorbenodigdheden
D ru kwerk/ko p ieerkosten
Porti
Telefoonkosten

3.946
3.036
12.619
5.100

Overige kantoorkosten

15.616

2.9.4 Algemene kosten
Contributies en abonnementen
Verzekeringen

Accountant en salarisadministratie
Bankkosten
Overige al gemene kosten
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Vastgesteld en goedgekeurd te Driebergen-Rijsenbu

NAVIGATORS

op 20 juni 201 9

De

ingmeester a.i

Mevrouw S. van Mourik-Ham
Lid
!

rn
De

D. de Mello

Lid

3. OVERIGE GEGEVENS
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Stichting De Navigators
Hoofdstraat 53
397 12

LL

DRIEBERGEN.RIJSENBURG

COMROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur en de directie van Stichting De Navigators

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 20í8
Ons

oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 (pagina 21 tot en met 42) van Stichting De Navigators te Driebergen-Rijsenburg
gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beetd van de grootte en de
samenstetting van het vermogen van Stichting De Navigators per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richttijn 650 'Fondsenwervende organisaties'.
De jaarrekening bestaat

1.
2.
3.

uit:

de balans per 31 december 201 8 met een batanstotaal van € L382.310;
de staat van baten en tasten over 2018 met een resuttaat van € 163.880 (overschot); en

de toetichting met een overzÍcht van de gehanteerde grondstagen voor financiëte verslaggeving en

andere

toetichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd votgens het Nedertands recht, waaronder ook de Nedertandse controlestandaarden
vatten. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordetijkheden voor de
controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onaÍhanketijk van Stichting De Navigators te Driebergen-Rijsenburg, zoals vereist in de Verordening inzake de
Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht retevante
onafhanketijkheidsregets in Nedertand. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels
Accountants (VGBA).

Mj

vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is ats basis voor ons oordegt.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controteverklaring

daarbij, omvat het jaarverstag andere informatie, die bestaat uit:

het bestuurs- en directieverstag;
paragraaf 3.2 - Begroting 2019.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn

wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening

verenigbaar is, geen materiëte afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van de in Nedertand getdende RJRichttijn ó50 'Fondsenwervende organisaties'vereist is. Mj hebben de andere informatie getezen en hebben op basis van
onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controte of anderszins, overwogen of de andere informatie materÍète
afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nedertandse Standaard720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezetfde diepgang ats onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
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Het bestuur is verantwoordetijk voor het opstelten van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in
overeenstemming met RJ-Richttijn 650'Fondsenwervende organisaties'.
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met
de in Nedertand getdende RJ-Richttijn 650 'Fondsenwervende organisaties'. ln dit kader is het bestuur verantwoordetijk
voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieet betang ats gevotg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in
continuiteit voort te zetten. Op grond van genoemd verstaggevingsstetsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op
basis van de continuiteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de
activiteiten te beëindigen of ats beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuiteit kan
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verontwoordelijkheden voor de controle van de jaorrekening
Onze verantwoordetijkheid is het zodanig ptannen en uitvoeren van een controteopdracht dat wij daarmee voldoende en
geschikte controte-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeet. Onze controle is uitgevoerd met een hoge
mate maar geen absotute mate van zekerheid waardoor het mogetijk is dat wij tijdens onze controle niet atle materiëte
fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan ats gevotg van fouten of fraude en zijn materieel indien
redetijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzondertijk of gezamentijk, van invloed kunnen zijn op de economische
bestissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beihvloedt de aard, timing en omvang
van onze controlewerkzaamheden en de evatuatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetaitteerde beschrijving van onze verantwoordetijkheden

is

opgenomen

in de bijtage bij

onze

controleverklaring,
Was getekend

te Sliedrecht, 20 juni 2019

WlTh accountants B.V.
Drs. J. Snoei R,A

Bijtagen
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 20í8 van Stichting De Navigators
te Driebergen-Rijsenburg
ln aanvutling op wat is vermeld in onze controleverktaring hebben Mj in deze bijtage onze verantwoordelijkheden
voor
de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.

Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar retevant

professionete

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nedertandse controtestandaarden, ethische voorschriften
en de
onafhanketijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

-

-

-

het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel betang bevat
ats gevolg
van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepaten en uitvoeren van controlewerlcaamheden
en het
verkrijgen van controte-informatie die voldoende en geschikt is ats basis voor ons oordeet. Bij
fraude is het risico
dat een afwijking van materieel betang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake ájn
van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettetijk nataten transacties vast te teggen, het
opzettetijk verkeerd
voorstelten van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met ats

doet

controtewerkzaamheden te setecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben
niet
ats doet om een oordeel uit te spreken over de eífectiviteit van de interne beheersing van de
entiteit;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondstagen voor financiête vers(aggeving en het evalueren
van
de redetijkheid van schattingen door het bestuur en de toetichtingen die daarover in de
iaariekening staan;
het vaststelten dat de door het bestuur gehanteerde continuiteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens
het op
basis van de verkregen controte-informatie vaststetlen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor
gerede twÍjfet zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuiteit
kan voortzetten. Ats wij
conctuderen dat er een onzekerheid van materieel betang bestaat, zijn wij verpticht om aandacht in
onze
controleverklaring te vestigen op de retevante gerelateerde toetichtingen in de jaarrekening. Als de toetichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verktarÍng aanpassen. Onze conclusies Íjn gebaseerd op de controte-iníormatie
die verkregen is tot de datum van onze controleverktaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden
kunnen
er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet tanger kan handhaven
)
het evatueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
het evatueren of de jaarrekening een getrouw beetd geeft van de ondertiggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geptande reikwijdte en timing van de controte en over
de
significante bevindingen die uit onze controte naar voren zijn gekomen, waaronder eventuete significante tekortkomingen

in de interne beheersing.
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Begroting 2019
Begroting

Realisatie

201 9

2018

€

€

Begroting
201

I

€

BATEN
Baten van particulieren

2.467.300

400.000

Baten van bedrijven
Baten van verbonden organisaties-zonder-wínststreven

15.000

280.000

Baten van andere organisaties-zonder-winststreven

2.240.026
373.458
12.435

2.568.221
87.000

27s.838

210.000

3.162.300 2.901.757

Som van de geworven baten

2.865.221

Baten als tegenprestatie voor de levering van

producten en/of diensten
Overige baten

8.000

5.893
31.028

35.000

8.650
16.709

3.205.300 2.938.678

Som van de baten

2.890.580

LASTEN

Besteed aan doelstellingen
1.622.123

NSV
LEF & lmpact
NavMissions

1.552.782
383.006
308.372
100.968
51.164

501.073

453.490

Buitenlandse staf

75.851

Overige activiteiten

81.155

1.616.488
271.500
312.339
71.022
123.379

2.733.692 2.396.292

2.394.728

Wervingskosten

196.027

170.518

238.767

Kosten beheer en administratie

240.581

208.490

188.768

3.170.300 2.775.300

Som van de lasten

Saldo voor financiêle baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten

Saldo van baten en lasten
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