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INLEIDING
Geachte lezer,
Het jaar 2015 kan de boeken in gaan als het jaar van NIEUW.
Op allerlei terreinen binnen de Navigators Nederland werden
nieuwe mensen aangenomen, werden nieuwe initiatieven
ontwikkeld of werden bestaande situaties vernieuwd en verfrist! Het was een
intensief en bruisend jaar: nieuwe leiders voor het Landelijk Bureau (Merien
Fortuijn) en Navigators LEF (Geert van ’t Veer), een heel aantal nieuwe
collega’s, en als landelijk leider pakte ik de draad opnieuw op na een periode
van burn-out, we zijn zozeer gegroeid als Navigators dat we medezeggenschap
konden vernieuwen, door een ondernemingsraad te kiezen en een oud plan om
theologie studenten vanuit de Navigators te coachen kregen nieuwe start door een nieuw staflid (Jan
Willem Dekker). En dat alles gekleurd door een nieuwe huisstijl en voor het voetlicht gebracht in ons
nieuwe magazine: NAV.
Nu mag de aankondiging ‘NIEUW’ soms een marketingtruc zijn (“tandpasta met nieuwe formule”),
maar gelukkig kan het ook wáár zijn, wanneer er echt vernieuwing plaatsvindt! In het Koninkrijk van
God wordt op die manier over ‘nieuw’ gesproken: een Nieuw Testament betekent een nieuwe afspraak
met God waardoor je de geloofsuitspraak mag doen: ‘het oude is voorbijgegaan, het nieuwe is
gekomen’.
Het afgelopen jaar 2015 hebben we op allerlei momenten mogen merken wat het betekent voor ons als
organisatie - maar vooral ook voor degenen voor wie we mogen werken: studenten, jongeren,
christenen op vele plaatsen die bemoedigd, getraind en aangespoord werden - soms op een nieuwe
manier!
Wij zijn God dankbaar dat we dit jaar 2015 onder Zijn zegen mochten leven en werken. Het
onderstaande verslag is daarom bedoeld om Hem te danken en te eren, en om u te informeren.
Bernard Terlouw
Algemeen Directeur
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DRIEBERGEN-RIJSENBURG
STICHTING DE NAVIGATORS
Stichting De Navigators bestaat in Nederland sinds 1958. De Stichting is in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel te Driebergen-Rijsenburg ingeschreven onder nummer 41178021 en is statutair
gevestigd te Driebergen-Rijsenburg.
De statutaire naam van de Stichting luidt: Stichting De Navigators.
Visie voor de wereld
Doelstelling
De Stichting De Navigators heeft als doelstelling om mee
Matt. 28:19,20
te werken aan het vervullen van de Bijbelse
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn
zendingsopdracht, zoals o.a. te vinden in Mattheüs
leerlingen, door hen te dopen in de naam van
28:19,20. Daarbij is haar specifieke roeping het bekend
de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en
maken van Christus, mensen die Hem willen volgen tot
hun te leren dat ze zich moeten houden aan
discipelen van Jezus maken en hen helpen om arbeider
alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd
te zijn in Zijn oogst.
dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen,
De Navigators vormt een interkerkelijke beweging, die
tot aan de voltooiing van deze wereld.’
wil meehelpen om op een eigentijdse manier Christus
zichtbaar te maken aan mensen binnen het eigene van
hun leefwereld, zodat zij kunnen kiezen om met Hem te gaan leven.
Het motto is 'Christus kennen en bekendmaken'. 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 (LEF - voor training
van jongerenwerkers in kerken en christelijke gemeentes) en onder studenten (Navigator Studenten
Verenigingen). Andere Navigator activiteiten zijn o.a. het organiseren en begeleiden van zgn.
‘Stilteweekenden’, contacten leggen met moslims
onder de naam Beyt en het jaarlijks uitgeven van
een aantal boeken onder de verantwoordelijkheid
van Novapres. De Navigators werken in veel
gevallen nauw samen met diverse landelijke en
plaatselijke kerken en christelijke gemeentes en
anderen 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 internationaal beleidsproces en beschreven in de ‘Calling ... Core values …Vision’
van 10 mei 2002.
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Voor het uitvoeren van haar internationale bediening heeft zij een eigen leiderschapsmodel met:
- een internationale president, die in 2015 nieuw gekozen werd: Mutua Mahiaini;
- een aantal regionale directeuren (Europa, Azië etc.) die de verantwoordelijkheid draagt voor een
aantal landen;
- een landelijke directie die een leidersteam (NLT) vormt met leiders van bedieningsonderdelen;
- bedieningsleiders die verantwoordelijk zijn voor een aantal stafmedewerkers.

Bijschrift bij de foto’s: In het vroege voorjaar
van 2015 werd Navigators Nederland vertegenwoordigd door onze Algemeen Directeur Bernard
Terlouw bij de Selection Council waar een
nieuwe International President van de Navigators
International werd gekozen. Na een aantal dagen
van gebed en overleg viel de keus op de Keniaan
Mutua Mahiaini als opvolger van Mike Treneer.
Tijdens een gebedssamenkomst op Glen Eyrie
werd Mutua ingezegend.
Navigators Nederland
De landelijke leiding van Navigators Nederland wordt
gevormd door een of meer landelijke coördinatoren die
worden benoemd en gedechargeerd door het
stichtingsbestuur. Stichtingsbestuur en landelijke leiding
stellen in overleg de reglementen vast die zij wenselijk
en nodig achten.

Visie
Wij verlangen dat steeds meer mensen zich
toewijden aan Jezus en Zijn Koninkrijk en in
hun omgeving bewust doorgeven wat ze zelf
zien en horen.

Het landelijk bestuur in Nederland opereert binnen dit internationale beleidskader. Stichtingsbestuur
en landelijke leiding weten zich geroepen de genoemde “calling” naar Nederland te vertalen1 en voor
de Nederlandse situatie verder te ontwikkelen.
1

In 2010 is ten behoeve van het PersoneelsHandBoek en Medewerkersprofiel een Nederlandse vertaling gemaakt van de oorspronkelijk Engelstalige visie en roeping (bekend als de ‘Core’).
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In 2015 heeft De Navigators na een intensief proces van bidden en zoeken met mensen uit het
leiderschap van de centrale organisatie en uit de verschillende bedieningsonderdelen de visie, doelen
en kernwaarden opnieuw doordacht in de hoop dat dit zal leiden tot meer helderheid over wie wij als
Navigators willen zijn en waar we voor willen gaan.
Visie - Onze stip aan de horizon
Wij verlangen dat steeds meer mensen zich toewijden aan Jezus en Zijn Koninkrijk
en in hun omgeving bewust doorgeven wat ze zelf zien en horen.
Een korte toelichting op een aantal woorden en constructies:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

steeds meer - Het is ons verlangen en onze ambitie dat het aantal mensen dat zich toewijdt
aan Jezus en Zijn Koninkrijk groeit;
toewijden aan Jezus– Jezus heeft zijn leven gegeven uit liefde voor ons. Hij is toegewijd aan
ons en verwacht als reactie onze volledige toewijding aan Hem;
toewijden aan Zijn Koninkrijk – Wij erkennen dat Gods Koninkrijk, Zijn plan voor een nieuwe
wereld, een verantwoordelijkheid betekent voor zowel ons persoonlijk leven als voor
gerechtigheid en duurzaamheid in deze wereld;
omgeving – Als Navigators verlangen we insiders te zien die in hun eigen omgeving, op de plek
waar God hen geroepen heeft, als discipel van Jezus leven;
bewust doorgeven – Wij verlangen naar discipelen die met Jezus leven en net als hij discipelen
maken die discipelen maken;
zelf – Een discipel van Jezus neemt verantwoordelijkheid voor de groei van zijn relatie met
God. Hij of zij zoekt naar manieren om te blijven groeien;
zien en horen – We geloven dat ‘overdracht’ plaatsvindt door het leven te delen. We zien hoe
Gods Geest werkt in en onder ons en we horen hoe God tot ons spreekt door de Bijbel heen.

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
Een korte toelichting op een aantal facetten van onze missie:
a)
b)

c)

d)

leiders: We focussen ons op discipelen van Jezus die verantwoordelijkheid willen nemen,
bereid zijn om te dienen en willen groeien in het leiden van anderen;
dagelijks met Jezus leven: Jezus is het middelpunt van ons leven als discipel. We verlangen te
groeien in de persoonlijke en dagelijkse omgang met Jezus en van daaruit vrucht te dragen.
Hier willen we elkaar graag in aanmoedigen, helpen en ondersteunen;
net als Hij: We volgen het voorbeeld van Jezus in het maken van discipelen. In de Bijbel zien
we hoe Jezus ons voorleeft om met anderen op te trekken en hen helpt om God beter te leren
kennen en keuzes te maken die in overeenstemming zijn met Zijn wil;
discipelen maken die discipelen maken: Als Navigators willen we meewerken aan de opdracht
van Jezus om discipelen te maken onder alle volken. We verlangen naar geestelijke generaties
van discipelen die in hun omgeving bewust doorgeven van wat ze zelf zien en horen.
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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. We verlangen dat iedere medewerkers, jeugdleider,
student en jongere, zich persoonlijk geliefd zal weten door de Vader en dit op een steeds diepere
manier.
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. We beseffen dat dit betekent dat wij ons kruis op ons moeten
nemen, maar ook mogen delen in Zijn overwinning. Wij erkennen dat Gods Koninkrijk, Zijn plan voor
een nieuwe wereld, een verantwoordelijkheid betekent voor zowel ons persoonlijk leven als voor
gerechtigheid en duurzaamheid in deze wereld.
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 essentieel voor
iedere discipel van Jezus. Als Navigators willen we steeds op zoek naar hoe en wat God wil spreken in
concrete situaties.
Missionair verlangen
Jezus zei: “maak alle volken tot mijn leerlingen”. Als Navigators zijn we gegrepen door de missionaire
passie 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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Bestuur van Stichting De Navigators Nederland
De samenstelling van stichtingsbestuur en directie in 2015 was als volgt:
Stichtingsbestuur
Voorzitter:
Dhr. C. (Cees) Hordijk (tweede termijn 2014 – 2019)
Secretaris:
Mevr. C. J. (Cathalien) Op 't Land – de Visser (afgetreden december 2015)
Penningmeester: Dhr. L. (Lewalt) Eland (tweede termijn 2015 – 2019)
Lid:
Mevr. C. (Cobi) Wattez (afgetreden december 2015)
Lid:
Mevr. S (Seline) Hamstra (eerste termijn 2013-2017)
Lid:
Dhr. D. (Don) de Mello (tweede termijn 2015 – 2019)
Lid:
Mevr. M. (Marleen) Ottenhof – de Jonge (eerste termijn 2012 – 2016)
Lid:
Dhr. A. (Arnoud) van der Wal (eerste termijn 2015 – 2019)
Directie
Gedurende de periode van burn-out van onze algemeen directeur Bernard Terlouw is diens taak vanaf
voorjaar 2014 waargenomen door Joost van Heusden. Dit was een enorme taak bovenop zijn grote
verantwoordelijkheden voor het leiden van NSV. Wij zijn Joost zeer dankbaar voor de voortreffelijke
manier waarop hij deze onverwachte taak heeft vervuld.
Vanaf januari 2015 heeft Bernard geleidelijk zijn taken weer opgenomen en hij was vanaf 1 juni 2015
weer werkzaam als algemeen directeur.
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;
Adviseren van het landelijk leidersteam.
Het stichtingsbestuur richt zich op het vaststellen en toetsen van het beleidsplan, terwijl het landelijk
leidersteam dit beleidsplan voorbereidt en uitvoert.
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Hoofdfuncties van het stichtingsbestuur:
Verschaft de juridische legitimiteit van de stichting in Nederland;
Bewaakt de continuïteit 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 visie);
Zo’n openbaring (of visie) dient getoetst te worden voordat zij een richting in de geloofsbeweging
bepaalt;
Goed management of bestuur is niet tegengesteld aan handelen in geloof; vaardigheden en
ervaring ingebracht door bestuursleden zijn waardevol voor de geloofsbeweging;
De geloofsbeweging is niet het eigendom 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 continuïteit als organisatie;
De stijl van leiderschap is vooreerst dienend.
Bezoldigings- en vergoedingenbeleid
Het stichtingsbestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.
De directie is volledig in loondienst, maar heeft een inspanningsverplichting om te fondswerven.
Wijze benoemen en zittingsduur stichtingsbestuur
De leden van het stichtingsbestuur worden benoemd door het stichtingsbestuur. 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 benoemingsvoorstel van het
stichtingsbestuur.
Bestuursleden worden aangesteld voor een periode van 4 jaar, en zijn één maal 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.
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Nevenfuncties bestuursleden en directie
Dhr. B. (Bernard) Terlouw

: Voorzitter Stichting Mission Aviation Training Centre
Bestuurslid Stichting Frontrunners Africa
Bestuurslid Stichting Impact Netwerk
Predikant Protestantse Kerk Nederland
Teamlid The Navigators European Team
Docent Geloofsleer bij Bijbelschool De Wittenberg

Dhr. C. (Cees) Hordijk

: Bestuurslid en penningmeester Navigators Europa
Lid van de Rotary

Dhr. L. (Lewalt) Eland

: Penningmeester Evangelische Zendingsgemeente Menorah
Apeldoorn

Dhr. A. (Arnoud) van der Wal

: Bestuurslid van de Dutch School of Landscape
Architecture (DSL) in Amsterdam

Dhr. D. (Don) de Mello

: Oudste in baptistengemeente Ichthus te Waddinxveen
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Statuten (kleine aanpassing)
De statuten zijn gedurende het verslagjaar 2015 niet gewijzigd. Maar de bestuursvergadering van 20
mei 2015 heeft besloten (notulen 20 mei 2015, punt 5) dat conform de aanwijzing van de
Belastingdienst artikel 8 lid 5 van de statuten van de Stichting De Navigators zal worden aangepast
door aan de bestaande bepaling “Een eventueel batig saldo na de opheffing komt ter keuze van de
liquidateuren ten goede aan instellingen, welke geestelijke leven bevorderen” de specificatie toe te
voegen “en als ANBI aangewezen zijn.”
Ondernemingsraad
Conform de Wet op de Ondernemingsraden is in 2015 in nauw overleg tussen de vigerende
PersoneelsVertegenwoordiging en de directie een Ondernemingsraad ingesteld, zoals de Wet zegt:
“ten behoeve van het overleg met en de vertegenwoordiging van de in de onderneming werkzame
personen.”
De door onafhankelijke en geheime stemming gekozen leden van de OR zijn:
- Mark Zwagerman (voorzitter)
- Tirza Roor
- Maarten Versteeg (vanwege vertrek in 2016 vervangen door Marieke Boersma-Lensen)
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BEDIENINGEN EN ACTIVITEITEN
NAVIGATORS LEF
Het jaar 2015 heeft bij LEF in het teken gestaan van
doorontwikkeling: een groeiend aantal teams van
jeugdleiders die getraind worden, inhoudelijke
doordenking van de Learning Community, sterkere samenwerking met bevriende organisaties, en een
groeiend team. Hieronder worden deze verschillende aspecten verder toegelicht en worden de
gestelde doelen geëvalueerd.
Learning Community’s
In 2015 is de eerste LEF Learning Community (LC1) afgerond. Met acht enthousiaste teams vanuit
allerlei stromingen uit heel Nederland zijn we twee jaar lang onderweg geweest. Samen vormden we
een Learning Community; een groep van ruim 40 jeugdleiders die van elkaar en met elkaar willen
leren. Hoe kunnen jongeren bewust worden geholpen in hun geloofsontwikkeling? Hoe investeer je als
team in het opleiden van nieuwe jonge leiders? Op welke manier kun je als jeugdgroep verschil maken
in de maatschappij?
In het najaar van 2014 is op basis van het enthousiasme van de deelnemende teams en een groeiende
interesse uit andere kerken en organisaties LC2 met acht teams gestart. Dit jaar zijn we in het najaar
opnieuw met twaalf nieuwe teams onderweg gegaan. Zeven van deze teams vormen samen de eerste
lokale Learning Community. Samen met een aantal leiders uit Haarlem biedt LEF deze vorm aan, zodat
er nog meer kruisbestuiving en synergie ontstaat, doordat de teams samen dromen over wat God kan
doen in hun eigen stad en omgeving.
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Alles bij elkaar zijn we als team in 2015 dus persoonlijk langszij gekomen bij 140 jeugdleiders. Met 28
teamleiders van de verschillende teams is er tweewekelijks contact om bij het hart te komen van de
jeugdleider; daar begint vernieuwing van het jongerenwerk! De groeiende belangstelling laat zien dat
er een bredere behoefte bestaat om vernieuwing van het jongerenwerk bewust en met elkaar te
doordenken; en dat is precies waar wij als team ons voor willen inzetten!
Personeel
Het belangrijkste kapitaal van LEF zijn de medewerkers. Samen vormen we een hecht team dat niets
liever doet dan jeugdleiders trainen en coachen om
discipelschap en missionair-zijn centraal te stellen in
het jongerenwerk. Het doel voor 2015 was het vergroten
van ons team om de toenemende vraag vanuit kerken
met kwaliteit te kunnen beantwoorden. Met een nieuwe
medewerker communicatie, een nieuwe eventmanager,
twee vrijwillige coaches en de voorbereiding voor het
aannemen van twee nieuwe trainers is hierin een flinke
stap gezet.
LEF proeverij
Nieuw in 2015 was de LEF Proeverij; een avond om de
brede groep mensen die ons werk steunen te bedanken en te betrekken bij ons werk. Er was een
interactief programma waarin werd geproefd van de verhalen, werkwijze en sfeer van LEF. Samen met
zo’n 100 gasten kijken we dankbaar terug op een mooie avond vol verlangen voor jeugdleiders en
jongeren in Nederland! Tijdens deze avond namen we tevens afscheid van Maurits Roose, die 8 jaar
lang teamleider van LEF is geweest. Het was een mooi moment om hem te bedanken en samen te
vieren wat God in de afgelopen jaren van pionieren heeft gegeven.
Doorontwikkeling
De inhoudelijke lijn van het tweejarige leertraject wordt continue doordacht en aangescherpt. Omdat
we nieuwe mensen in het team moeten opleiden is het van groot belang dat de inhoud helder en
overdraagbaar is. Ook de contacten met verschillende bevriende organisaties waarmee we
samenwerken zijn versterkt. Zo is er een groeiende
relatie met de Unie van Baptisten waarin we elkaar op
inhoud aanscherpen en er een groeiend aantal teams
vanuit de UvB zijn die via een LEF LC traject worden
getraind. Een vergelijkbare samenwerking is tot stand
gekomen met het GKV Praktijkcentrum. Teams van
jeugdleider vanuit de GKV willen worden getraind doen
mee met de Learning Community van LEF waarbij
iemand van het Praktijkcentrum door LEF getraind wordt
om de begeleiding voor deze teams voor hun rekening te
nemen. Een waardevolle samenwerking! Daarnaast is er
warm contact met LifeSpots (YFC) en Alpha Youth om te kijken waar we elkaar aanvullen en kunnen
versterken.
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NAVIGATORS NSV
Algemene beschrijving bediening
Studenten krijgen veel vrijheid en ruimte om te
ontdekken wie ze zijn, en op zoek te gaan naar het doel
en de betekenis van hun leven. Bovendien worden ze door studie en omgeving gestimuleerd om hun
talenten te ontwikkelen en keuzes te maken die veel gevolgen hebben voor hun verdere leven. Dit
maakt dat de studententijd voor veel jongeren een cruciale levensfase is, waarin de basis wordt gelegd
voor de jaren erna. Daarom geloven we dat het juist in deze periode zo belangrijk is dat ze Jezus leren
kennen, en geholpen worden om met Hem te leven. Daarom heeft de studentenbeweging van
Navigators (NSV) ervoor gekozen om studentenverenigingen en -netwerken op te richten in
verschillende steden in Nederland. We zijn als
NSV een sterk merk in de studentenwereld. Onze
verenigingen, Netwerken en internationale
studentengroepen
hebben
een
grote
aantrekkingskracht op studenten. Studenten
krijgen binnen NSV de kans om te groeien in hun
relatie met God, te ontdekken wie ze zelf zijn en
hoe ze hun talenten en kwaliteiten kunnen
inzetten in kerk en maatschappij. In het bereiken
van onze visie werken we samen met allerlei
andere organisaties zoals IFES, Agapè, 24-7 Prayer
NL, Alpha Nederland, Open Doors en Compassion.
Financieel
In 2015 hebben we verder gebouwd aan een gezonde financiële basis onder NSV. Dit heeft de volgende
resultaten opgeleverd:
- De totale inkomsten vanuit acquisitie en partnerships bedroegen in 2015 €22.367,-;
- De buffers van de projecten zijn verder aangevuld. Bijna alle projecten hebben de vanuit het
stichtingsbestuur en directie verplichte reserve opgebouwd. De benodigde reserve van NSV
Algemeen is in 2015 verder opgebouwd;
- Er is hard gewerkt aan de fondswerving. Steeds meer stafleden komen op budget en de
hoeveelheid tijd die onvrijwillig onbetaald wordt gewerkt is verder teruggedrongen.
Statistieken kerncijfers
- Er is studentenwerk in 19 steden;
- In het najaar van 2000 waren 665 studenten lid. In december 2015 zijn er 3166 studenten
betrokken bij NSV. Daarvan zijn er 2924 studenten lid van een vereniging en 242 studenten lid
van een Netwerk;
- Er zijn in december 2015 46 lokale stafleden en 10 landelijke stafleden (in totaal betaald en
onbetaald 38,3 fte);
- Er zijn 21 trainees en 7 trainers betrokken in het Naventure programma.
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Landelijke activiteiten
- Het Focusweekend op de Betteld in januari 2015 werd bezocht door zo’n 1150 studenten;
- In de zomer van 2015 was er voor de 14e keer het NSV zomerkamp met zo’n 210 studenten;
- Zo’n 350 studenten bezochten het kringleiders– en nestorenweekend;
- In 2015 zijn er 19 Happening voorstellingen opgevoerd in 9 steden. De voorstellingen trokken
meer dan 2500 bezoekers, een mix tussen leden van NSV en hun gasten.
ManagementOverleg NSV
Het leidersteam van NSV bestond op 31 december 2015 uit de volgende medewerkers:
- Joost van Heusden
Directeur & regioleider
- Gert-Paul van der Vlies
Regioleider
- Tim Breugem
Netwerk & Naventure
- Esther Westerkamp
Regioleider
- Wouter Verbree
Producten & diensten
Doelstellingen 2015 & rapportage
A.
-

B.
-

-

Het doordenken van de vraag “Aan welk huis bouwen we?” en kijken welke aspecten binnen
NSV ‘gesnoeid’ moeten worden zodat ze bijdragen aan het bereiken van onze doelen
In 2015 hebben we met de leiders van onze studentenverenigingen veel nagedacht over hoe
God zijn ‘huis’ kan bouwen binnen onze verenigingen en wat daarvoor nodig is. Daarnaast was
dit een gesprek dat we op strategisch niveau met onze stadsleiders (leiders van lokale
stafteams) hebben gevoerd. We zagen
in 2015 een groeiend besef en
bewustzijn onder onze belangrijkste
leiders met betrekking tot het
terugsnoeien van de veelheid gezellige
activiteiten in de vereniging. Deze
activiteiten waren in zichzelf niet
verkeerd, maar zorgde er soms wel
voor dat de focus van de vereniging
minder scherp was op het uitwerken
van het motto; ‘Christus kennen en
Hem bekend maken’.
Het versterken van de plek van de Bijbel binnen NSV
In 2015 zijn twee initiatieven, ‘Woordvreten’ en ‘7 minuten met God’ opnieuw aangeboden aan
onze kringleiders tijdens het jaarlijkse kringleiders- en nestorenweekend. We geloven dat deze
initiatieven hebben bijgedragen aan een cultuur waarin de Bijbel gebruikt en gelezen wordt.
Daarnaast hebben we de Bijbel een centrale plek gegeven tijdens onze andere Events door
sprekers te instrueren de Bijbel nadrukkelijk te gebruiken in het onderwijs.
In de toerusting van onze staf (in de zogenaamde huddels) werd veel gebruik gemaakt van de
Bijbel. Dit resulteerde onder meer in diverse individuele en gezamenlijke Bijbelstudies rond
een specifiek thema.
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C.
-

-

-

D.
-

E.
-

F.
-

Het aanmoedigen van staf en studenten om concreet te bidden
In het voorjaar van 2015 is er in bijna elk van de studentensteden waar wij studentenwerk
aanbieden, gebeden in het kader van het project 2Kron7:14. Een aaneengesloten ketting van
gebed door heel Nederland, die meer dan 2000 uur duurde. We zijn dankbaar voor de
honderden studenten die biddend hun familie, vrienden en studiegenoten opdroegen aan God.
In 2015 is de PrayerCourse in samenwerking met 24/7 Prayer NL en Alpha Nederland
gelanceerd. Deze cursus wordt door individuele studenten, triades, kringen en
disputen/kringhuizen gebruikt om meer te leren over gebed.
Met onze staf hebben we in het voorjaar van 2015, negen weken concreet gebeden voor
mensen in onze omgeving die nog niet geloofden. Dit concrete gebedsinitiatief leverde een
aantal prachtige verhalen op van onze staf die in geloof stapjes durfde zetten richting
vrienden, buren, kennissen of familie.
Het verder ontwikkelen van de nieuwe vormen van studentenwerk zoals Netwerk en
Internationaal studentenwerk
In 2015 mochten we Netwerk starten in Middelburg en Amersfoort en het Netwerk in Haarlem
verder verstevigen.
Daarnaast werd het internationaal studentenwerk in Amsterdam uitgebouwd. De beginnende
initiatieven in Den Haag en Rotterdam ontwikkelen zich ook langzaam verder.
Het implementeren van een nieuwe structuur binnen NSV
Vanaf 1 september 2015 functioneert NSV in de nieuwe structuur waar in het voorjaar van 2015
toe werd besloten. De grootste operationele wijziging omvatte de belangrijkste overlegorganen
binnen NSV en de veranderingen in het leiderschapsteam. In het voorjaar van 2016 zal deze
structuur geëvalueerd worden en waar nodig aangescherpt.
Het implementeren van de opnieuw verwoorde visie in beleidsstukken en staf en
studentenleiders hiermee inspireren
De staf en studentenleiders zijn in het voorjaar van 2015 meegenomen in de nieuw verwoorde
visie, missie en kernwaarden van NSV.
De nieuw verwoorde visie, missie en kernwaarden zijn in 2015 doorgevoerd in de belangrijkste
beleidsstukken en uitingen van NSV, waaronder de vernieuwde website.

Tevens is in het najaar van 2015 een wijziging aangebracht in de manier waarop het meerjaren- en
jaarbeleid tot stand komt en wordt vormgegeven met als doel om de visie, missie en kernwaarden
nadrukkelijk tot zijn recht te laten komen in de planvorming.
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BEYT
Waarom Beyt
Beyt is het Arabische woord voor “thuis” en staat voor een beweging
van volgelingen van Jezus die hun leven delen met moslims en daarin
lerend onderweg zijn.

Studenten op bezoek in een moskee

Wij geloven dat, als volgelingen van Jezus, Hij van ons vraagt om
de vreemdeling in ons midden tegemoet te komen en te
verwelkomen, omdat ook wij vreemdelingen waren en door God de
Vader welkom zijn onthaald. Vanuit de eigen ervaring van
thuiskomen bij God de Vader willen wij ook anderen, namens de
Vader, welkom leren heten. We zoeken ernaar actief gehoor te
geven aan wat Jezus zegt in Mattheüs 25 vers 35: …Ik was een
vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Dit willen wij
praktisch handen en voeten geven door ons leven, ons huis en ons
hart open te stellen voor de ander en, daar waar afstand is,
vredestichters te zijn.

Ons verlangen is bruggen te bouwen waarlangs moslims en christenen elkaars harten kunnen vinden en
wij vertrouwen erop dat daarmee Jezus zichtbaar wordt, die in ons hart woont. Hij is het die de weg
weet naar de Vader en die mensen thuisbrengt bij God. Ons gebed is dat moslims thuiskomen bij God
en dat er vruchtbare gemeenschappen zullen ontstaan van hen die Jezus volgen en die ook zelf weer
anderen helpen thuiskomen bij God de Vader.
Wat doet Beyt
Beyt kent twee trajecten. Een traject om moslims te leren kennen en begrijpen (materiaal, workshop,
ontmoeting), en een traject om te leren je leven te delen met
moslims (intervisie & training in een leergemeenschap, de Beyt
Bruggenbouwers).
Samenwerking
Navigators wordt vertegenwoordigd door Beyt in het ‘loving and
serving muslims’ netwerk. In dit netwerk nemen bijna 20
verschillende organisaties deel die allemaal het verlangen hebben
moslims lief te hebben en te dienen vanuit de liefde van Jezus. Er Beyt Leergemeenschap 2014/2015
worden een drietal activiteiten georganiseerd per jaar.
Verder wordt er ook contact onderhouden met andere Navigators bruggenbouwers in Europa. Begin
november zijn we met een groep van mensen uit vier verschillende landen voor het eerst bij elkaar
geweest en hebben we het verlangen uitgesproken met elkaar een netwerk te vormen.
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Doelen 2015
1. Investeren in organisatiestructuur Beyt in anticipatie op groei van medewerkers & activiteit:
– Verder uitwerken van
‘how’, ‘why’ and
‘what’
– Rollen definieren
Beyt medewerkers

Wanneer

Rapportage

2015

–
–

–

2. Overgang van een landelijke naar een lokale
leergemeenschap

Najaar
2014/
2015

–

–

Visie, waarden en doelen (why, how, what) van Beyt
zijn uitgewerkt (voorjaar 2015 afgerond).
Het Beyt team heeft rollen gedefinieerd binnen het
Beyt team. De volgende onderdelen zijn uitgewerkt:
organogram, de rol en verantwoordelijkheid van de
bedieningsleider in relatie tot de rol en
verantwoordelijkheid van het Beyt leidersteam en de
individuele teamleden, het mandaat van de
teamleden (wat bespreken we wel/niet in het team)
en tot slot waarden waar we als team door
gekenmerkt willen worden qua werkwijze.
Eind 2015 is er een vacature uitgezet voor een
nieuwe Beyt medewerker. Daarnaast is besloten met
wederzijds goedvinden dat het contract van de
huidige Beyt medewerker Mirjam den Dekker niet
verlengd wordt in 2016. De kwaliteiten die er op dit
moment nodig zijn bij Beyt en de kwaliteiten die
Mirjam te bieden heeft kwamen steeds verder uit
elkaar te liggen.
In het najaar van 2014 zijn we gestart met een
lokale leergemeenschap van bruggenbouwers. In het
voorjaar 2015 hebben we de ervaringen met de
lokale leergemeenschap tot dan toe geëvalueerd en
het een en ander bijgesteld. Het belangrijkste
daarbij was het identificeren van ‘bouwstenen’:
thema’s
die
we
essentieel
vonden
voor
bruggenbouwers om te behandelen.
Richting de zomer 2015 hebben we de lokale
leergemeenschap
vervolgens
weer
verder
geëvalueerd met elkaar en besloten dat de overgang
naar de lokale leergemeenschap en de daarbij
samenhangende nadrukken positief waren en dat we
daarmee verder wilden. Tegelijkertijd konden we in
de vorm van een tijdelijke landelijke leergroep met
een vergelijkbare structuur als de lokale groep
mensen op weg helpen, waarna ze op redelijke
termijn in hun eigen omgeving verder zouden kunnen
gaan met een eigen groep.
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Gradaties van vormingsmogelijkheden verder
ontwikkelen (vorming van
vaardige mensen in het
Thuis heten bij God omdat ze zelf zijn Thuisgekomen): van workshop:
(minst intensieve vorm),
naar een serie ontmoetingsavonden, een cursus
rondom thuis, een reis
‘welkom in mijn land’
(bezoeken van het oorspronkelijke thuisland
van de ander) tot de
leergemeenschap (meest
intensieve vorm).

2015

–

–

Het najaar 2015 hebben we deze veranderingen
verder uitgewerkt zodat we de leergemeenschap ook
kunnen aanbieden en uitrollen voor een groter
publiek. Er is een Beyt Buurtgroep (de nieuwe naam
van de leergemeenschap) brochure geschreven en er
zijn netwerk gesprekken gevoerd met collega
organisaties zoals Frontiers, E&M en stichting Gave
en potentiële deelnemers.
Er is een nieuwe Beyt Buurtgroep gevormd die begin
2016 van start is gegaan.

–

De bestaande vormen van vormingsmogelijkheden
(workshop & leergemeenschap) zijn opnieuw
ingezet.

–

Voor het eerst zijn er ook workshops gegeven buiten
Navigators of studentenwerk context: in een kerk en
bij de zomerconferenties van Athletes in Action. De
content en werkvormen van de workshop zijn
aangepast aan de betreffende doelgroepen en
groepsgroottes: jongeren en kerkgangers.

–

Er is een traject van meerdere avonden uitgewerkt
om in een kerk te kunnen geven met als thema ‘onze
nieuwe moslim naaste’ (traject ging begin 2016 van
start).

–

Er is goed contact gelegd met een lokale moskee en
ervaring opgedaan in het bezoeken van een moskee
met een groep christen studenten.

–

Met de toegenomen aandacht en zorgen rondom de
stroom van vluchtelingen zijn er verschillende
initiatieven genomen om mensen te helpen in (hun
vragen) in ontmoetingen met vluchtelingen:
Advies & richting collega’s: toerustende video,
document.
In samenwerking met stichting Gave overzicht
van lokale azc’s zodat mensen weten waar ze
contacten kunnen leggen en daarbij wat basis
tips en mogelijkheden van contact.
Bijbelstudie over de vluchteling onder aandacht
gebracht.
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Betrokken bij opzetten Facebook groep voor
studenten waarbij ze elkaar kunnen inspirere en
informeren
over
activiteiten
rondom
vluchtelingen.
Lokaal in Groningen: studenten meegenomen in
ontmoeting met vluchtelingen.
–

Andere gradaties van vormingsmogelijkheden (cursus
rondom Thuis en een reis ‘welkom in mijn land’) zijn
niet van de grond gekomen (onder andere door de
extra aandacht die nodig was voor de toegenomen
aandacht voor vluchtelingen).

NAVMISSIONS
Met als belofte Filippenzen 2:9 en 10 bestaat NavMissions uit een klein team geleid door Ernst
Haagsman. Naast Monica Haagsman en Bernard Terlouw worden eventuele oud-Navigators zendelingen
gevraagd voor ondersteuning.
Doelen 2015

Wanneer

Rapportage

Het coachen en begeleiden van onze zendelingen

2015

In april 2016 heeft Ernst Haagsman Mark & Hanneke Liefhebber bezocht in Lima, Peru. Ook gesprekken gevoerd met Raul Ortiz over de Navigator bediening in
Peru en Zuid-Amerika. Het was een zeer waardevol
bezoek. Een goed beeld gekregen van hun leef- en
werkomstandigheden.
Het geplande bezoek aan Jaap & Lauri Korving in de
herfst van 2015 is doorgeschoven naar voorjaar 2016.

De terugkeer van Saskia
Elkerbout begeleiden

2015

Zomer 2015 kwam Saskia voorgoed terug uit Roemenië.
Ze heeft in augustus en december twee re-entry conferenties meegemaakt om deze overgang naar Nederland
te maken. In september nog haar afscheid geregeld en
debriefing gesprek gehad.

Het promoten van Nav
Missions op FOCUS en
gesprekken voeren met
belangstellenden

2015

In januari 2015 een Nav Missions workshop op FOCUS
gegeven en naar aanleiding daarvan verschillende gesprekken gevoerd met twee geïnteresseerden.
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STILTEACTIVITEITEN
Belangrijkste beloften
1. Johannes 15:16 ‘dat uitgestroomde Navigators vruchtbaar blijven’
2. Lucas 10:41,42 ‘kiezen voor het belangrijkste’
3. Exodus 34:23,24 ‘echt tijd apart zetten voor God zelf’
Doelen 2015

Wanneer

Rapportage

Organiseren van 4 Stilteweekends voor
mannen.Mannen helpen om een intieme en
diepere relatie met God en Jezus te ontwikkelen. Met name door Hem te zoeken
in de stilte en daar ook jezelf te onderzoeken. Zie onze Core Value 1 “the passion to know, love and become like Jesus
Christ”.

2015

In totaal zijn er vier Stilteweekenden
voor mannen georganiseerd. Op 3 verschillende locaties in Nederland.
Lucas Boersma en Ernst Haagsman waren tevreden over de inhoud en de belangstelling voor de weekenden.
Op aanvraag nog een speciaal Stilteweekend voor een gemeente uit Assen
georganiseerd
samen
met
Monica
Haagsman in het najaar.

Het stimuleren om de vrouwen Stilteweekends te houden

2015

Er zijn drie Stilteweekends voor vrouwen
georganiseerd door Elizabeth de Smaele

Breder stilteplatform ontwikkelen
(oa. Met CBMC)

2015

In 2015 niet aan toe gekomen

Mogelijkheden onderzoeken om eigen materiaal te ontwikkelen

2015

Het bleek om financiële redenen onmogelijk eigen materiaal te laten drukken
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ONTWIKKELING & SAMENWERKING
Samenwerking Navigators en IMPACT
Al jaren maakt de Navigators deel uit van het Bestuur van Stichting
Impact Netwerk. Vanwege de gevoelde mogelijkheden bij meer
samenwerking tussen Stichting de Navigators en Stichting Impact Netwerk
hebben beide directies elkaar (in zomer en najaar 2015) in kleiner
comité meerdere malen ontmoet om dit te onderzoeken (Frans van
Santen, Richard de Vos, Joost van Heusden, Bernard Terlouw).
Tijdens het directie-overleg bleek dat we volledige overeenstemming hadden over de doelgroep en ons
verlangen om deze doelgroep te bereiken, te ondersteunen en uit te dagen vanuit het Evangelie. Het
overleg heeft geleid tot de conclusie dat we elkaar als Navigators en IMPACT volledig herkennen in
onze visie voor jong professionals.
Dit hebben we in een gezamenlijke (werk-)visie als volgt onder woorden gebracht:
[werkvisie] “Young professionals uitdagen en ondersteunen om zich toe te wijden aan Jezus Christus
zodat hun leven bijdraagt aan het zichtbaar worden van zijn Koninkrijk in alle aspecten van de
maatschappij.”
Bij het nadenken over de aanpak die we zouden kunnen kiezen voor deze doelgroep bleken de aanpak
van de Navigators zoals ontwikkeld in Navigators LifeNet en de huidige aanpak van IMPACT zeer
complementair te zijn. M.a.w.: de bestaande activiteiten waarin IMPACT sterk is (conferenties,
netwerken en trainingen) kunnen worden aangevuld en versterkt door het eigene van de Navigators
(coaching, mentoring, triades en kleine groepen).
Op basis van de hoopvolle constateringen in dit overleg en in de afstemming met beide besturen zal in
2016 verdere samenwerking en de meest geschikte modus daarvoor verder onderzocht worden.
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LANDELIJK BUREAU
Algemeen
Visie Landelijk Bureau
Op kantoor wordt gewerkt vanuit de visie dat een goede backoffice nodig is, juist ook bij een
organisatie als de Navigators. Een stevige infrastructuur maakt het mogelijk dat het werk van de
Navigators in Nederland kwalitatief en kwantitatief kan blijven groeien. Het kantoorteam ziet zichzelf
ook graag in een ondersteunende rol, zodat de andere medewerkers zich volledig kunnen focussen op
hun roeping.
Interim rol
In de zomer van 2015 heeft de organisatie met veel dankbaarheid afscheid genomen van Jan van der
Meer die zich in 2014 en 2015 op vrijwillige basis heeft ingezet als interim Hoofd Landelijk Bureau en
daarmee de interim directie heeft ondersteund. Door de komst van Jan is ook Gods betrokkenheid sterk
ervaren. Het laat zien dat God ook in moeilijke perioden op een praktische manier voorziet.
Team
De medewerkers op kantoor, die in Driebergen achter de schermen werk verzetten, voelen zich vaak
net zozeer geroepen als de medewerkers ‘in het veld’. God heeft ieder gezegend met een specifieke
set talenten die juist ook tot hun recht komen in een rol op de administratie, communicatie of het
secretariaat. In 2015 heeft een teamsessie plaatsgevonden o.l.v. Hanneke van der Meer
(http://www.meerenco.nl) gericht op het onderzoeken en bespreken van elkaars sterke punten. Hier
zal in 2016 een vervolg aan worden gegeven.
Cijfers Landelijk Bureau
De begroting van 2015 voor het Landelijk Bureau ging uit van een bedrag van € 243.097 aan baten
bestaande uit € 212.763 kantoorafdracht en € 27.234 directe giften bestemd voor de ondersteunende
activiteiten. De gerealiseerde cijfers laten zien dat er uiteindelijk een groter bedrag aan bestemde
giften is binnengekomen dan vooraf geraamd: € 31.998, maar doordat de kantoorafdracht lager uitviel
(€ 180.753) kwamen het totaal aan baten uit op € 218.937.
Toch liet het totaal aan baten minus lasten van het Landelijk Bureau een plus zien van € 9.733. Met
name vanwege het feit dat de invulling van de vacature voor de personeelsfunctionaris en de
teamleider C&F is uitgesteld naar 2016.
Financiële Administratie
Nieuwe projectenstructuur
Per 1 januari 2015 is de Financiële Administratie overgestapt op een nieuwe structuur van projecten en
grootboekrekeningen. Daarbij heeft er een vereenvoudiging plaatsgevonden van het aantal
grootboekrekeningen en is voor iedere medewerker een administratief project aangemaakt waardoor
de bestemde giften heel gemakkelijk ook daadwerkelijk zijn gekoppeld aan de activiteiten van de
betreffende stafmedewerker waar de donateur zijn of haar gift aan heeft bestemd. Er is dus een
heldere koppeling tussen de bestemde giften en de beoogde activiteiten.
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Team Financiële Administratie
Per 1 april 2015 is het team Financiële Administratie versterkt met de komst van Malte Westheide die
in zijn rol als senior boekhouder een stuk continuïteit en kwaliteit heeft gebracht.
In het najaar hebben er trainingssessies plaatsgevonden die werden verzorgd door de firma Matthat in
Gouda. Deze sessies vonden zowel online plaats (via een zogeheten webinar) als ook op kantoor in
Driebergen.
Personeelszaken
Medewerkers Tevredenheids Onderzoek (MTO)
In mei 2015 heeft een Medewerkers Tevredenheids Onderzoek (MTO) plaatsgevonden onder alle
medewerkers en bestuursleden. De resultaten tonen een aantal opvallende bevindingen. Met name dat
er hoog wordt gescoord op zowel energiebronnen als ook werkstressoren. De mogelijkheden tot
ontplooiing wordt als belangrijkste energiebron ervaren. De financiële druk blijft een ongunstig effect
hebben op het welzijn van een aantal medewerkers. Ook liet de uitkomst van het MTO zien dat er
behoefte is aan vorming op theologisch en projectmanagementgebied. De bevindingen van het MTO
zijn in 2015 onvoldoende vertaald naar helder beleid en bijbehorende interne communicatie. Wel is de
uitkomst van het MTO van sterke invloed geweest op beleidskeuzes en prioritering. Met name het
belang van de activiteiten van de ‘fondswerfcoach’ zijn onderstreept. De beleving rondom persoonlijke
fondsenwerving kan sterk veranderen wanneer medewerkers een goede training en coaching
ontvangen. Dit raakt vragen rondom het persoonlijk zelfbeeld: “Hoe kan ik vrijmoedig spreken over
mijn roeping? en hoe kan ik daar mensen op een positieve manier bij betrekken?”
Communicatie & Fondsenwerving
Ministry Partner Development (MPD)
Een hoogtepunt in 2015 was het uitbrengen van de Nederlandse
vertaling van het boek van Scott Morton genaamd ‘Persoonlijke
fondsenwerving’, Een bijbelse visie op financiële ondersteuning van
je missie. Met name dankzij de inzet van Deodaat Boer is de
Nederlandse vertaling uitgekomen.
Toename giftinkomsten
Het uiteindelijke giftentotaal over heel 2014 kwam uit op
€ 2.054.142 een groei van 4,3% ten opzichte van 2013. Deze groei is
in 2015 doorgezet naar een bedrag van 2.124.031, een groei van
3,4%.

Tijdens de Pinksterconferentie van
Opwekking werd door uitgever Anri
van Toor het eerste exemplaar van
het vertaalde boek van Scott Morton
aangeboden aan de directeur van de
Navigators.

Legaten
Ook in 2015 zijn er diverse legaten binnengekomen hetgeen door het bestuur en medewerkers is
ervaren als een enorme bemoediging. Onze dank gaat ook uit naar de nabestaanden. Dankzij deze
onverwachte extra financiële middelen zijn we als organisatie gezonder geworden en is er ruimte
ontstaan voor extra investeringen in de levens van jonge mensen.
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NAV. Magazine
In 2015 is de laatste Raster verschenen en zijn we overgestapt op
zowel een geheel nieuwe huisstijl als ook op een nieuw magazine:
NAV. Magazine. De eerste editie lag bij de donateurs op de deurmat in
mei 2015.
Nieuwe Website(s)
In samenwerking Gopublic en IDD is de nieuwe website ontwikkeld voor
de Navigators als geheel en ook voor LEF EN NSV.
Stefanus
Ook in 2015 is in het kader van het project ‘Stefanus’ contact geweest
met een aantal donateurs die bereid zijn om juist financiële
ondersteuning te geven aan de infrastructuur achter de schermen. Met
een aantal Stefanus-betrokkenen zijn we op bezoek geweest bij de
première van de Happening in Amsterdam.

1e JAARGANG Mei 2015

Facilitair
Voorbereiding verbouwing
In 2015 is opnieuw het gesprek met de verhuurder URCO op gang gekomen rondom een eventuele
verbouwing. Gertrude Caan heeft de Navigators geholpen met een inventarisatie van alle wensen en
eisen als voorbereiding op een mogelijke verbouwing. De idee is dat het pand intern gerenoveerd zal
worden terwijl er dankzij een uitbouw ook extra vierkante meters beschikbaar komen.
Beleid met betrekking tot omvang en functie van reserves en fondsen
Algemeen
Reserves en fondsen van de Navigators dienen de continuïteit van de visie en doelstellingen te ondersteunen.
Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve 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 continuïteitsreserve bedraagt € 85.000. De grondslag hiervoor
bedraagt circa 50% van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie.
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.
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Bestemmingsfondsen
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
zelf, waarbij een salarisbuffer van ten minste 2 maanden de basis is.
Vrijwilligersbeleid
Binnen de organisatie worden vrijwilligers ingezet. Hierbij wordt gestreefd naar het efficiënt inzetten
van de talenten, tijd en mogelijkheden van de vrijwilliger, waarbij hij naast het leveren van een
bijdrage aan de organisatie ook zelf tot zijn recht komt en persoonlijk mag groeien.
Het vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. 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.
ICT
Digitale beveiliging
In 2015 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd rondom het digitale beheer en security. Waar
voorheen wachtwoorden werden gedeeld heeft inmiddels iedere medewerker een persoonlijk
wachtwoord ingesteld waardoor beter beheersbaar is geworden welke informatie toegankelijk is voor
welke personen. In december 2015 is de hele organisatie overgestapt van het gebruik van Dropbox naar
Google Drive waarmee zelfs tot op bestandsniveau de toegang kan worden ingesteld.
Glasvezel internetverbinding
Dankzij de inzet van Laurens Touwen en in samenwerking met Advitelcom is het hele terrein in
Driebergen voorzien van een gedeelde glasvezel internetverbinding. Deze overstap is gedaan in nauwe
samenwerking met de andere partijen zoals Missie NL, Wycliffe en Alpha Nederland. Binnen het
kantoor zijn enkele wifi-routers vervangen door veel snellere exemplaren.
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Toekomstparagraaf
Voor de begroting 2016 verwijzen wij naar pagina 54. Wij hebben het verlangen van onze visie gestalte
gegeven in plannen voor 2016 en een bijbehorende begroting. Deze plannen laten zien dat er een
gestage groei plaatsvindt van het aantal stafleden in de studentensteden. Deze nieuwe collega’s geven
met ons inhoud aan het bewust doorgeven van wat zij zelf hebben ontvangen (zoals toegelicht op
pagina 7 ‘Visie – onze stip aan de horizon’). Ook hopen we dat het team van LEF zich in zal uitbreiden
van 5 tot 8 medewerkers waardoor we nog beter in staat zullen zijn om de jeugdleiders binnen kerken
te versterken in hun focus en hun rol. Deze geplande toename in FTE laat zich in de begroting zien
doordat de personeelskosten (feitelijk € 1.528.180 in 2015) voor 2016 is begroot voor een bedrag van
€ 1.841.938.
Door de groei aan giftinkomsten voor het werk in Nederland is het voor ons mogelijk om ook in 2016
een hoger bedrag af te dragen aan het Europese Navigators werk. Dit betreft een afdracht van 1,4% van
alle giftinkomsten voor onze eigen stafwerkers. Deze afdracht maakt het mogelijk om het werk onder
studenten en ook andere doelgroepen in andere Europese steden verder te ontwikkelen. Uiteraard
vindt er naast deze financiële bijdrage ook een uitwisseling plaats qua kennis en ervaringen.
De huisvestingskosten voor 2016 zullen vrijwel ongewijzigd blijven, al zullen er in 2016 wel gesprekken
plaatsvinden met de verhuurder (stichting URCO) over een mogelijke verbouwing en uitbreiding in
2017.
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2. JAARREKENING 2015
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2.1

Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2015

31-12-2014

€

€

14.615
----------------

15.875
--------------

3.423
----------------

2.780
--------------

----------------

248
--------------

40.610
150.214

49.019
179.510

190.824
---------------

228.529
--------------

710.772
---------------

516.937
--------------

919.634

764.369

Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris

2.7.1

Financiële vaste activa
Vorderingen

2.7.2

Vlottende activa
Voorraden

2.7.3

Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen en activa

2.7.4

Liquide middelen

Totaal activa

2.7.5
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PASSIVA

Reserves en fondsen

31-12-2014

€

€

2.7.6

Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve

Fondsen
Bestemmingsfondsen

Voorzieningen
Voorziening afscheid/jubilea

2.7.7

Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en sociale lasten
Overige kortlopende schulden

2.7.8

Totaal passiva

31-12-2015

115.039
11.300

60.108
-

126.339
---------------

60.108
---------------

358.364
---------------

232.277
---------------

5.788
---------------

5.775
---------------

97.957
28.624
302.562

128.131
31.492
306.586

429.143
---------------

466.209
---------------

919.634

764.369
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2.2

Staat van baten en lasten
Realisatie
2015
€

Begroting
2015
€

Realisatie
2014
€

BATEN
Eigen fondsenwerving
Overige baten

2.8.1
2.8.2

Totaal baten

2.138.395
126.020

2.198.644
155.200

2.065.194
81.029

2.264.415

2.353.844

2.146.223

1.203.991
187.337
307.145
56.180
51.638

1.328.655
181.806
320.943
65.898
80.893

1.213.437
170.442
352.534
52.057
30.382

1.806.291
----------------

1.978.195
----------------

1.818.852
---------------

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
NSV
LEF
NavMissions
Buitenlandse staf
Overige activiteiten

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

Kosten werving baten
Kosten eigen fondsenwerving

2.5

100.101
----------------

101.507
----------------

43.240
---------------

Beheer en administratie
Kosten van beheer en administratie

2.5

165.705
---------------2.072.097

226.509
-------------2.306.211

229.263
--------------2.091.355

192.318

47.633

54.868

Totaal lasten

Overschot
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2.3

Resultaatbestemming
Realisatie
2015

Realisatie
2014

€

€

54.931
11.300

53.094
-

66.231
---------------

53.094
---------------

126.087
---------------192.318

1.774
--------------54.868

Resultaatbestemming reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve

Resultaatbestemming fondsen
Bestemmingsfondsen
Totaal
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2.4

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldmiddelen die gedurende het verslagjaar beschikbaar
zijn gekomen en in het benutten van die geldmiddelen in hetzelfde verslagjaar.
2015

2014

€

€

Kasstroom uit activiteiten
Totaal baten
Totaal lasten
Exploitatieresultaat
Afschrijvingen
Cash-flow
Mutaties in:
Voorraden
Debiteuren
Overige vorderingen en activa
Voorzieningen
Crediteuren
Belastingen en sociale lasten
Overige kortlopende schulden

Totaal kasstroom uit activiteiten

2.264.415
2.072.097

2.146.223
2.091.355

192.318
11.160

54.868
11.114

203.478
---------------

65.982
---------------

248
8.409
29.849
13
-30.174
-2.868
-4.024

120
5.663
-37.834
1.497
58.024
3.876
-12.013

1.453
--------------204.931

19.333
--------------85.315
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Kasstroomoverzicht (vervolg)
2015

2014

€

€

Kasstroom uit investeringen
Investeringen in materiële vaste activa
Investeringen in financiële vaste activa

-9.900
-163

-8.467
-156

Totale kasstroom uit investeringen

-10.063

-8.623

Totale kasstroom

194.868

76.692

Saldo liquide middelen begin
Totale kasstroom

516.937
194.868

440.245
76.692

Saldo liquide middelen eind

711.805

516.937
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2.5

Overzicht lastenverdeling 2015

Bestemming

Lasten

Buitenlandse
staf

NSV

LEF

NavMissions

€

€

€

2.337
8.806
1.136.422
7.599
38.440
2.933
7.454

3.409
170.950
2.886
7.170
1.637
1.285

288.760
12.836
374
3.577
1.598
-

41.841
11.365
1.975
999
-

Totaal lasten

1.203.991

187.337

307.145

56.180

Werkelijk 2014

1.213.437

170.442

352.534

52.057

Afdrachten
Publiciteit en communicatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Afschrijvingen

2.9.1
2.9.2
2.9.3
2.9.4

€

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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Overige
activiteiten

Eigen
fondsenwerving

Beheer
en
administratie

€

€

€

39.275
76
7.341
1.006
2.640
1.000
300

408
11.478
61.249
1.870
21.821
2.034
1.241

1.500
152
125.017
8.412
19.754
9.990
880

374.121
23.921
1.525.180
22.147
95.377
20.191
11.160

366.840
39.115
1.786.074
18.565
50.997
38.620
6.000

376.861
33.991
1.509.864
30.825
105.734
22.966
11.114

51.638

100.101

165.705

2.072.097

2.306.211

2.091.355

30.382

43.240

229.263

2.091.355

Totaal
2015
€

Begroot
2015
€

Totaal
2014
€

Doelbestedingspercentage van de baten
Bestedingen aan doelstellingen/totale baten

79,8%

84,0%

84,7%

Doelbestedingspercentage van de lasten
Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten

87,2%

85,8%

87,0%

4,7%

4,6%

2,1%

Fondsenwervingspercentage
Kosten eigen fondsenwerving/
baten eigen fondsenwerving
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2.6

Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

2.6.1 Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn 650 voor “Richtlijn Fondsenwervende Instellingen”
van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze Richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de
organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht
zijn. De jaarrekening is opgesteld in Euro’s.
2.6.2 Vergelijkende cijfers
De cijfers over 2014 zijn waar nodig aangepast om vergelijkbaarheid met het verslagjaar mogelijk te
maken.
Grondslagen van waardering
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, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen
geamortiseerde 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 Voorzieningen
Voorzieningen worden opgenomen als waarschijnlijk of vaststaand is dat een verplichting 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 verschil tussen 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 verslagjaar toe 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
Elke medewerker behoort tot een kostendrager van een doelbestemming of Beheer en Administratie.
Van Beheer en Administratie worden 45% van de personeelskosten, 55% van de huisvestingskosten, 50%
van de kantoorkosten, 50% van de algemene kosten en 60% van de afschrijvingskosten doorberekend
aan de doelstellingen.
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2.7

Toelichting op de balans

ACTIVA
VASTE ACTIVA
2.7.1 Materiële vaste activa
De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het hierna volgende schema samengevat:

Stand per 1 januari
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Mutaties boekjaar
Investeringen
Afschrijvingen

Stand per 31 december
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

2015

2014

€

€

95.383
-79.508

86.916
-68.394

15.875

18.522

9.900
-11.160

8.467
-11.114

-1.260

-2.647

105.283
-90.668

95.383
-79.508

14.615

15.875

De afschrijvingen zijn berekend op basis van de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages:
Inventaris

10-33%
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2.7

Toelichting op de balans (vervolg)
2015

2014

€

€

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

3.260
163
-

3.104
156
-

Af: kortlopend

3.423
-480

3.260
-480

Saldo per 31 december

2.943

2.780

Doelstelling
Af: voorziening voor incourantheid

-

747
-499

Saldo per 31 december

-

248

40.610

49.019

VLOTTENDE ACTIVA
2.7.3 Voorraden

2.7.4 Vorderingen
Debiteuren
Debiteuren

Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.
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2.7 Toelichting op de balans (vervolg)
2015

2014

€

€

74.386
14.093
2.300
25.183
480
9.007
24.212

106.353
11.226
1.395
26.662
480
14.295
19.099

149.661

179.510

ING Bank N.V. 29.340
ING Bank N.V. 29.340 (spaarrekening)
Rabobank 10.17.655.847 (telerekening)
Rabobank 38.52.06.720
Rabobank 16.21.86.606
Robeco 27.32.98.186
Buckaroo
Kas
Kruisposten

18.838
450.000
170.000
11.401
4.679
54.012
1.033
1.842
-

92.464
200.000
100.000
47.572
1.605
53.361
104
1.831
20.000

Saldo per 31 december

711.805

516.937

Overige vorderingen
Vooruitbetaalde kosten
Rekening-courant Zwitserleven
Rekening-courant Aegon
Rekening-courant International Headquarter
Kortlopend deel leningen u/g
Nog te ontvangen ziekengeld
Overige vorderingen
Saldo per 31 december

2.7.5 Liquide middelen

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.
Op het Rabobank rekeningnummer 38.52.06.720 bestaat een kredietfaciliteit ter grootte van € 45.378. Er zijn geen zekerheden gesteld.
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2.7 Toelichting op de balans (vervolg)
2015

2014

€

€

60.108
54.931

7.014
53.094

115.039

60.108

Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming

11.300

-

Saldo per 31 december

11.300

-

PASSIVA
2.7.6 Reserves en fondsen
Reserves
Continuïteitsreserve
Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming
Saldo per 31 december

De continuïteitsreserve 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 verplichtingen kan worden voldaan.
De noodzakelijk geachte omvang van de continuïteitsreserve bedraagt
€ 85.000. De grondslag hiervoor bedraagt circa 50% van de jaarlijkse
kosten van de werkorganisatie. Geconstateerd kan worden dat de
stand van de continuïteitsreserve per 31 december 2015 voldoende
dekking geeft.
Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve wordt aangehouden voor toekomstige investeringen op het Landelijk Bureau.
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2.7 Toelichting op de balans (vervolg)
2015

2014

€

€

Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming

232.277
126.087

230.503
1.774

Saldo per 31 december

358.364

232.277

Fondsen
Bestemmingsfondsen

Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt weer te geven:
Saldo
01-01-2015
€

Ontvangen
fondsen
€

Bestede
fondsen

Saldo
31-12-2015

€

€

Studentenwerk (NSV) *
LEF
Lifenet
Beyt
NavMissions

205.143
10.303
11.827
5.004

1.280.797
145.283
2.102
833
291.172

1.158.615
145.283
53
-498
290.647

327.325
12.352
13.158
5.529

Saldo per 31 december

232.277

1.720.187

1.594.100

358.364

*) 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, worden verwerkt in een
rekening-courant met de betreffende medewerker.
Er is een tekort op het bestemmingsfonds van LEF, dat is tijdelijk gecompenseerd via de
continuïteitsreserve. In 2015 betrof dit tekort een bedrag van € 18.359 en in 2014 betrof dit een tekort
van € 8.588. Tezamen € 26.947. Inmiddels is dankzij nieuw beleid een koers ingezet naar structurele
financiële gezondheid voor LEF als bediening.
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2.7 Toelichting op de balans (vervolg)
2015

2014

€

€

5.775
2.695
-2.682

4.278
4.267
-2.770

5.788

5.775

Af te dragen loonheffing en premies

28.624

31.492

Saldo per 31 december

28.624

31.492

Reservering vakantiegeld inclusief sociale lasten
Rekening-courant stafwerkers en zendelingen
Rekening-courant buitenlandse staf en overigen
Vooruit ontvangen bedragen Focus
Overige kortlopende schulden

47.720
119.043
21.856
89.283
24.660

56.744
110.138
32.403
63.355
43.946

Saldo per 31 december

302.562

306.586

Voorziening afscheid/jubilea
Saldo per 1 januari
Dotatie
Onttrekkingen
Saldo per 31 december

De voorziening afscheid/jubilea bestaat om verwachte kosten te
dekken bij afscheid/jubilea. De dotatie is gebaseerd op een maandelijkse bijdrage per werknemer.
2.7.8 Kortlopende schulden
Belastingen en sociale lasten

Overige kortlopende schulden
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2.7.9 Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Meerjarige financiële verplichtingen
Met Stichting “URCO” is een huurovereenkomst afgesloten voor de bedrijfsruimte 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 € 11.015.
Met Nico Tel Makelaars is een huurovereenkomst afgesloten voor het perceel Olympiaplein 174-3 te
Amsterdam.
De huurovereenkomst heeft de duur van 1 jaar. De huurprijs bedraagt € 961 per maand. De bijkomende
kosten bedragen € 190 per maand. Vanaf 1 juli 2015 bedraagt de huurprijs € 1.090 en de bijkomende
kosten € 194 per maand.
Het servicecontract voor het kopieerapparaat is verlengd met één jaar tot 8 september 2016. De servicekosten bedragen € 742 per jaar.

28-06-2016 - 46

accountants in
non-profit

Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
2.8

Toelichting op de baten
Realisatie
2015

Begroting
2015

Realisatie
2014

€

€

€

BATEN
2.8.1 Baten uit eigen fondsenwerving
Donaties en giften
Nalatenschappen
Verkoop goederen

2.077.605
46.426
14.364

2.190.044
8.600

2.054.142
11.052

2.138.395

2.198.644

2.065.194

Verkoop goederen
Netto-omzet verkoop artikelen
Kostprijs verkochte artikelen

38.520
-24.156

38.870
-27.818

Bruto winst verkoop artikelen

14.364

11.052

1.178.510
117.475
2.770
290.560
41.841
492.875

1.243.421
115.108
29.551
351.391
35.832
278.839

2.124.031

2.054.142

97.082
21.650
3.310
3.978

62.626
12.747
-285
5.941

Aan de navolgende baten is door de gever
een bijzondere bestemming gegeven:
NSV
LEF
Beyt, Lifenet
Stafleden en zendelingen
Buitenlandse staf
Overig Navigatorwerk

2.8.2 Overige baten
NSV-activiteiten
LEF
Overige
Rente baten en lasten

126.020

155.200

81.029
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2.9

Toelichting op de lasten
Realisatie
2015

Begroting
2015

Realisatie
2014

€

€

€

2.9.1 Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten

1.109.269
190.356
37.164
188.391

1.217.266
198.202
43.985
326.621

1.062.546
187.118
50.536
209.664

1.525.180

1.786.074

1.509.864

Lonen en salarissen
Lonen en salarissen
Ziekteverzuimverzekering
Uitkering ziekteverzuimverzekering

1.143.725
36.915
-71.371
1.109.269

1.148.265
34.243
-119.962
1.217.266

1.062.546

Het gemiddeld aantal werknemers gedurende
het boekjaar 2015 bedroeg 41,3 FTE (2014: 39,0).
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2.9

Toelichting op de lasten (vervolg)

Directiebeloning 2015
Naam
Functie
Dienstverband
Aard (looptijd)
Parttime percentage
Periode

B. Terlouw
Directeur

onbepaald
100
01/01–31/12

€
Jaarbezoldiging
Brutosalaris/vergoeding
Vakantiegeld
Sociale lasten
Pensioenlasten

57.180
4.574
9.200
11.656

Totaal bezoldiging

82.611

Totaal bezoldiging 2014

81.140

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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2.9 Toelichting op de lasten (vervolg)
Realisatie
2015

Begroting
2015

Realisatie
2014

€

€

€

14.471
250
3.812
3.614

10.920
1.500
5.500
645

20.924
5.066
3.097
1.738

22.147

18.565

30.825

28.677
4.028
21.324
21.520
13.773
6.055

34.422
2.050
2.500
7.300
3.675
1.050

21.373
6.397
12.866
20.601
18.085
26.412

95.377

50.997

105.734

147
3.242
13.887
6.500
-3.585
-

800
3.940
12.000
5.200
16.680

447
3.402
12.462
6.375
-4
-285

20.191

38.620

22.966

2.9.2 Huisvestingslasten
Huur- en servicekosten
Onderhoudskosten
Energiekosten en zakelijke lasten
Overige huisvestingskosten

2.9.3 Kantoorkosten
Onderhoud hard- en software
Kantoorbenodigdheden
Drukwerk/kopieerkosten
Porti
Telefoonkosten
Overige

2.9.4 Algemene kosten
Contributies en abonnementen
Verzekeringen
Accountant
Bankkosten
Kas- en koersverschillen
Overige

28-06-2016 - 50

accountants in
non-profit

Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
Vastgesteld en goedgekeurd te Driebergen-Rijsenburg op ________________ 2016.

De heer C. Hordijk
Voorzitter

De heer L. Eland
Penningmeester
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3. OVERIGE GEGEVENS
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3.1

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting De Navigators te DriebergenRijssenburg gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van
baten en lasten over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en
het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beiden in
overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk
voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij
onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van
werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de
jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste
oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt
de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en
voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in
de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te
brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het
evalueren van de geschiktheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een
evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichting De Navigators per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in
overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.
Verklaring betreffende andere voorschiften
Wij hebben het bestuursverslag gelezen teneinde van materieel belang zijnde inconsistenties, indien
aanwezig, met de gecontroleerde jaarrekening te onderkennen. Op basis van het doorlezen van het
bestuursverslag vermelden wij dat het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is
met de informatie in de jaarrekening en dat het bestuursverslag alle informatie bevat die vereist is volgens
Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden
uitgevoerd op de informatie in het bestuursverslag.
Sliedrecht, 28 juni 2016.
WITh accountants B.V.

P. Alblas RA
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3.2

Begroting 2016
Begroting
2016

Realisatie
2015

€

€

Begroting
2015
€

BATEN
Eigen fondsenwerving
Overige baten

2.317.778
31.356

2.138.395
126.020

2.198.644
155.200

Totaal baten

2.349.134

2.264.415

2.353.844

1.404.652
177.065
267.747
60.650
86.816

1.203.991
187.337
307.145
56.180
51.638

1.328.655
181.806
320.943
65.898
80.893

1.996.930
----------------

1.806.291
----------------

1.978.195
---------------

149.408
----------------

100.101
----------------

101.507
---------------

167.706
---------------2.314.044

165.705
-------------2.072.097

226.509
--------------2.306.211

35.090

192.318

47.633

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
NSV
LEF
NavMissions
Buitenlandse staf
Overige activiteiten

Kosten werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Beheer en administratie
Kosten van beheer en administratie
Totaal lasten

Overschot
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