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Geachte lezer,

Inleiding
Johannes 13:34-35:
‘Ik 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 zijn.’

Wij zijn in 2019 gezegend door goede samenwerking binnen de
Navigators tussen de verschillende bedieningen en bedrijfsvoering
en in het bijzonder ook tussen de Navigators en andere geestelijke
organisaties (IFES, Agape, Alpha, enz). Dit versterkt ons allen in het
uitvoeren van onze missie.
Wij kijken dankbaar terug op een jaar waarin een aantal bedrijfs
processen (Personeelszaken, Administratie/Financieel) verder
geprofessionaliseerd zijn.
Binnen de bedieningen zijn prioriteiten gezet die geleid hebben
tot voortgang van onze plannen. LEF heeft een aantal thema’s
doorontwikkeld die zeer enthousiast worden ontvangen. Binnen NSV is
met veel energie gewerkt aan hoe we Jezus op de studentenverenigingen
de centrale plaats geven. MISSION heeft twee gezinnen kunnen
uitzenden en heeft een aantal mogelijke zendelingen in voorbereiding.
IMPACT heeft een aantal plannen kunnen realiseren zoals de start van
mentorgroepen, tweemaal per jaar een workshop-middag, een Intensive
weekend en continuering van de stadsborrels.
Gedurende het jaar hebben we een On-Line Academy gebouwd,
die ondersteunend is aan alle bedieningen. Hierin wordt allerlei
ontwikkelingsmateriaal aangeboden op een hedendaagse manier.
Al dit mooie werk is mogelijk gemaakt door onze trouwe partners. Ook al
hebben we financiële uitdagingen, we voelen ons zeer gezegend met een
gezonde financiële balans.
In bijgaand jaarverslag leest u in meer detail hoe iedere bediening 2019
heeft ervaren en hoe onze financiën ervoor staan.
We danken onze Heer dat we mogen helpen met het doorgeven van Zijn
Koninkrijk.
Bob Esmeijer
Algemeen directeur
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Doelstelling

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

De Stichting De Navigators heeft als doelstelling om mee te werken aan
het vervullen van de Bijbelse zendingsopdracht, zoals te vinden is in
Matteüs 28:19-20. Daarbij is haar specifieke roeping het bekendmaken
van Christus, mensen die Hem willen volgen tot discipelen van Jezus
maken, en hen helpen om arbeider te zijn in zijn oogst.
Navigators vormt een interkerkelijke beweging, die 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. 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 Impact).
Andere Navigator-activiteiten zijn o.a. het organiseren en begeleiden van
zogenaamde. ‘Stilteweekenden’, contacten leggen met moslims onder de
naam Beyt en het uitzenden van medewerkers naar andere landen (NAV
Missions). Navigators werkt 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. 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.
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 enz.) die de
verantwoordelijkheid dragen voor een aantal landen;
• een landelijke directie die Management Team (MT) vormt met leiders
van bedieningsonderdelen en bedrijfsvoering;
• bedieningsleiders die verantwoordelijk zijn voor een aantal
stafmedewerkers.

Navigators Nederland

De landelijke leider van Navigators Nederland wordt benoemd en
gedechargeerd door het stichtingsbestuur. Stichtingsbestuur en
Stichting De Navigators - Driebergen
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Stichting
De Navigators

landelijke leider stellen in overleg de reglementen vast die zij wenselijk
en nodig achten. In 2019 is het onze intentie verder samenwerking te
stimuleren tussen de verschillende bedieningen. Dit zal resulteren in
bijvoorbeeld gezamenlijke trainingsmodules (leiderschap, discipelschap,
enz.), personeel uitwisselingen, gelijke processen in manier van werken
(HR processen, kosten declaraties, enz.), en andere overkoepelende
thema’s.
Het landelijk bestuur in Nederland opereert binnen het internationale
beleidskader. Stichtingsbestuur en landelijke leiding weten zich geroepen
de genoemde ’calling’ naar Nederland te vertalen en voor de Nederlandse
situatie verder te ontwikkelen.
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Bediening en activiteiten:

Navigators LEF
“LEF heeft hart voor God en hart
voor jongeren en discipelschap.”
“Door LEF is het principe van leven
delen en discipelen maken echt bij
mij binnen gekomen.”
“LEF is diepgelovig, vernieuwend
en stimulerend voor de
concrete praktijk.”
Uitspraken van jeugdleiders

De basis van LEF is nog steeds de LEF Learning Community en de
trainingen en coaching die we verzorgen. De Learning Community is
een tweejarig leertraject voor jeugdwerkteams, waarin ze biddend naar
hun jeugdwerk kijken rond de thema’s discipelschap, leiderschap, Gods
missie en hoe je een bredere beweging in de kerk krijgt. Omdat elk jaar
een nieuwe editie start, lopen er in een jaar meerdere tegelijk.
In 2019 hadden we ruim 135 deelnemers aan de Learning Community, uit
22 jeugdwerkteams, verdeeld over 4 edities. 43 van hen sloten het traject
af en kregen een estafettestokje. Hun opdracht: geef het door, letterlijk en
figuurlijk! Overigens heeft elke editie van de LC huddles: groepen waarin
de teamleiders tussen de events door gecoacht worden. Bovendien
hebben we dit jaar in 30 kerken trainingen gegeven; kerken door heel
Nederland, uit allerlei verschillende stromingen.
Waar 2018 in het teken stond van het brainstorm, bidden en bedenken
van speerpunten voor een meerjarenbeleid, stond 2019 in het teken van
het praktisch uitwerken van twee van die speerpunten. We brachten een
boekje uit met 5 dromen van LEF voor de komende jaren en kozen 2
daarvan om mee aan de slag te gaan.
Het thema (of de droom) ‘rust en leefstijl’ leidde tot de start van RESET,
een onderdeel van LEF dat jeugdleiders en jonge mensen voor wil gaan in
het onderzoeken van Gods rust als goed nieuws. Een eerste pilotweekend
in november 2019 met 7 deelnemers leverde mooie inzichten voor hen
op en veel nuttige feedback voor ons. Verschillende nieuwe events staan
gepland voor de toekomst.

Team LEF

LEF-training

De andere droom heeft te maken met het creëren van community’s waar
kerken - naast de reguliere structuur - nieuwe manieren van kerk-zijn
kunnen zoeken. In kleinere groepen, midden in de samenleving aanwezig
zijn om het leven met God te laten zien. Er is veel denkwerk in dit thema
gegaan en in 2020 verwachten we hier ook een eerste pilot te kunnen
houden. Dit onderdeel van LEF heet Kerk & Community.
Nog twee noemenswaardige ontwikkelingen. Allereerst de Navigators
Academy. In 2018 zijn we met deze online trainingstool gestart. Ook
in 2019 hebben we drie modules ontwikkeld als aanvulling (nooit ter
vervanging!) op de trainingen van de Learning Community. Het helpt
leiders die we getraind hebben om ons gedachtegoed lokaal beter door
te geven. Precies de vermenigvuldiging die we graag zien. Na de pilot
met onze trainingsmodules is de Academy uitgegroeid tot een volwaardig
platform waar ook andere bedieningen van Navigators programma’s
aanbieden. We maken er zelfs intern gebruik van voor het opleiden van
nieuwe medewerkers.

>>>
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Bediening en activiteiten:

Navigators LEF

Ten tweede bracht LEF na de zomervakantie een e-book uit. We
gingen hiermee terug naar de basis van LEF en Navigators. Het e-book
heet ‘Discipel van Jezus – Horen en doen’ en gaat in op de Bijbelse
achtergrond, maar vooral ook de praktijk van Jezus volgen. Dit online
materiaal is inmiddels al meer dan 300 keer gedownload.
Deze laatste twee ontwikkelingen zijn een mooi voorbeeld van iets dat al
langer speelt bij LEF. We verlangen ernaar tot zegen te zijn voor de kerk
en voor jongeren in Nederland. Het aanbieden van gratis online training
en materialen geeft ons daartoe een unieke kans. We geven veel (gratis)
weg, omdat we hopen dat veel kerken ermee aan de slag gaan en God het
gebruikt om zijn Koninkrijk in Nederland te laten groeien.

Stichting De Navigators - Driebergen
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Bediening en activiteiten:

NSV Navigators

“Ik heb gemerkt hoe God van mij houdt als een Vader. Dat dit de
boodschap was die het meest binnen kwam had ik niet verwacht.” Deze
quote is van Sjoerd, één van de 1.200 studenten die afgelopen januari
het NSV Focusweekend bezocht. De ervaring van Sjoerd is een voorbeeld
van hoe God aan het werk is onder studenten en hen ontmoet met Zijn
liefde. Als NSV mogen we in 18 studentensteden het werk van God
ondersteunen en mogelijk maken.
Eén van de instrumenten waarin we God al jaren zien bewegen onder
studenten, is de Alpha cursus. In 2019 werden er in totaal 23 Student
Alpha’s georganiseerd met gemiddeld zo’n 20 deelnemers per cursus.
Veel van onze studentengroepen organiseerden zelf één of twee
cursussen per jaar of waren betrokken bij een cursus die georganiseerd
werd met andere verenigingen. Eén van deze studenten was Lucas.
Tijdens het Alpha weekend maakte hij een bijzonder moment mee: “Ik
wilde Gods liefde graag ervaren, maar ik liep een beetje vast. Op de
zaterdagavond was ik aan het nadenken en Bijbellezen. Ik had het idee
dat ik precies de goede stukjes las. Mensen hebben voor mij gebeden en
ik heb toen denk ik voor het eerst ook zelf oprecht gebeden. Ik merkte
echt Gods liefde en dacht: ja, Hij bestaat echt.”

NSV Focusweekend in januari

Een dispuut uit Nijmegen
werkt aan een plan hoe als
Kringleidersteam op te trekken...

In 2019 zijn er binnen NSV zo’n 10.000 kringavonden geweest waarin
studenten samen nadachten over wat het betekent om Jezus te volgen.
De rekensom? 3.300 studenten, gemiddeld 6 studenten per kring en
gemiddeld 18 kringavonden per kring per jaar. Om te zorgen voor goed
toegeruste kringleiders organiseerden we in augustus het Kringleidersen Nestorenweekend (KNW). Op de foto zien we een dispuut uit
Nijmegen werken aan een plan voor hoe zij als Kringleidersteam willen
optrekken en wat ze daarin belangrijk vinden. Naast het KNW vond er
in elke stad een twee- of driewekelijkse toerusting van kringleiders en
nestoren plaats. Dit helpt onze leiders om zelf te groeien in geloof en
anderen daarin mee te nemen.
Eind 2019 waren er 56 stafwerkers (32,7 fte) betrokken bij het
studentenwerk van Navigators. Onze staf heeft een cruciale rol in het
bereiken van onze missie: Elke student in Nederland in ontmoeting
met Jezus brengen en hen uitdagen om Hem na te volgen zodat
hun leven bijdraagt aan het zichtbaar worden van Zijn Koninkrijk in
alle aspecten van de maatschappij. We rusten onze staf toe via het
Naventure programma (in hun eerste jaar), via losse trainingsdagen en
twee keer een tweedaagse training. In 2019 hebben we ervoor het eerst
voor gekozen om de tweedaagse trainingen open te stellen voor stafvrijwilligers, oud-studenten die een rol hebben in de missie, en studenten
die een sleutelrol vervullen in het studentenwerk. Beide zogenaamde
’arbeiders 2-daagsen’ in februari en oktober waren belangrijke momenten
waarop we met onze staf verdiepten in hoe we studenten kunnen
bereiken en discipelen.

Stichting De Navigators - Driebergen
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Nieuws rondom medewerkers

Bediening en activiteiten:

Missions
Navigators

Familie Korving

In het voorjaar van 2019 zijn twee koppels uitgezonden naar het
buitenland. Wouter en Suzanne Vonk zijn in maart vanuit Zwolle
vertrokken naar Birmingham (Verenigd Koninkrijk), Gert-Paul en Ellen van
der Vlies zijn in april vertrokken naar Bergen (Noorwegen).
Beide stellen hebben de procedure voorafgaand aan uitzending
doorlopen, waarbij een veerkrachtassessment bij InTransit een essentieel
onderdeel is.
Jaap en Lauri Korving zijn in juli teruggekeerd naar Nederland na 10 jaar
zendingswerk in Frankrijk. Hun verantwoordelijkheden binnen de Franse
Navigators als leiders van het studentenwerk hebben ze overgedragen
aan Aaron O’Neill. Jaap en Lauri hebben de taken van Ernst en Monica
Haagsman overgenomen, die afscheid hebben genomen van de staf
op de eerste stafdag in september. Hun is ook een afscheidsetentje
aangeboden namens de Navigators.
In de tweede helft van 2019 zijn Jaap (als fulltimer) en Lauri (als
vrijwilliger) aan de slag gegaan om de buitenlandse werkers te leren
kennen en hun eigen budget op orde te krijgen. Jaap is daarnaast ook lid
geworden van het MT.
Op dit moment zijn er Nederlandse medewerkers actief in de volgende
landen:
• Verenigd Koninkrijk, Peru, Verenigde Staten, Rusland, Zweden,
Noorwegen, Spanje.
• Verder vallen ook teruggekeerde zendelingen onder onze
verantwoordelijkheid.

De vernieuwde focus van Missions is:

Familie Liefhebber

• Studenten en jong-volwassenen wijzen op de mogelijkheden om in het
buitenland te dienen, naast bijvoorbeeld een jaar werk, stage of reizen.
• Missietrips organiseren om studenten te inspireren rondom het thema
zending, en bewustwording te creëren dat het Navigatorwerk zoveel
groter en diverser is dan wat er in Nederland gebeurt.
• Steden in Nederland te koppelen aan een buitenlandse collega of
specifieke stad, om zo betrokkenheid te vergroten met zendingswerk.
• De procedure van uitzending verder aanscherpen, met name voor wat
betreft de cross-culturele voorbereiding
• Samenwerking zoeken met andere organisaties (in eerste instantie
Agapé) om van elkaar te leren op het gebied van member care.
• Het inpat proces stroomlijnen en betrokken zijn bij de buitenlandse
collega’s die in Nederland komen werken.

>>>
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Kandidaten
Bediening en activiteiten:

Missions
Navigators

We zijn dit jaar in gesprek met verscheidene kandidaten die zich
oriënteren op werken in het buitenland onder de vlag van de Navigators.
• Een koppel bereidt zich voor op uitzending naar centraal-Azië (anoniem
gelaten vanwege veiligheid en privacy).
• Jelte en Joëlle Kooistra uit Zwolle bereiden zich voor op uitzending naar
ZuidAmerika (nu vrijwilligers in Zwolle).
Ook andere kandidaten hebben zich gemeld bij ons, met hen zijn we nog
in een verkennend stadium.

Missietrips

Een serie missietrips naar Mulhouse (Frankrijk) is door ons opgezet met
deelnemers uit Ede.
Andere missietrips zijn door ons gepromoot, deels in samenwerking met
Navigators uit het Verenigd Koninkrijk, Rusland en de Verenigde Staten.

Jelte en Joëlle Kooistra

Missietrips naar Mulhouse

Stichting De Navigators - Driebergen
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Bediening en activiteiten:

IMPACT
Navigators

Het jaar 2019 zal de IMPACT boeken ingaan als een roerig jaar.
Langdurige ziekte in het team en afscheid van twee collega’s zijn daar
belangrijke redenen voor. Dit alles gebeurt in de startup fase waar
nog veel essentiële vragen over visie en richting op tafel liggen. Bob
Esmeijer heeft als directeur van Navigators het team vanaf mei 2019
interim geleid. Hij heeft het werk van IMPACT gesnoeid en teruggebracht
naar de kern. Klein beginnen en onderweg gaan met de mensen die
we hebben. Op kleine schaal initiatieven nemen om te ontdekken waar
behoeften zijn en in welke vorm we de Young Professional vanuit de visie
van Navigators op een relevante manier kunnen ondersteunen. Deze
initiatieven zijn deels gericht op inspiratie rondom ontwikkelen van geloof
en professionaliteit en deels relationeel waar kleine groepen over langere
tijd met elkaar onderweg gaan.

Mentorgroepen

In 2019 zijn er meerdere mentorgroepen gevormd. Het overgrote deel
van de Young Professionals die zich hiervoor heeft aangemeld, heeft de
wens om hun sociale netwerk te vergroten in de (soms nieuwe) regio
waar ze wonen. De motivatie om bij een mentorgroep te gaan is om
gelijkgestemden te vinden, verbinding met andere gelovigen in deze
levensfase en de bijbehorende vragen met hen te bespreken. Het vinden
van mentoren door het hele land was best een uitdaging, maar langzaam
maar zeker begonnen de groepen te starten.

Events

Naast de lopende maandelijkse borrels in Rotterdam, Utrecht, Groningen,
Nijmegen en Amersfoort vond in mei 2019 de IMPACT Intensive plaats;
een weekend over vrijheid in een prachtig kasteel in België. Onder leiding
van een echtpaar hebben we met een kleine groep Young Professionals
dit onderwerp verkend.
Ook vond de eerste IMPACT Queeste plaats: een inspirerend
zaterdagmiddag event. Laagdrempelig qua duur en sterke sprekers die
delen over relevante thema’s. Het was mooi om te zien dat deze middag
een nieuwe jongere groep Young Professionals aantrok.

Landelijke lenteborrel

Stichting De Navigators - Driebergen
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Beweging volgen
Bediening en activiteiten:

IMPACT
Navigators

Daarnaast heeft IMPACT Navigators besloten om ook te volgen waar
beweging is. Beweging ontstond op twee plekken:
• Bij Navigators Studenten Utrecht koos de Ab Actis ‘Discipelschap en
Carrière’ als focuspunt en ondersteunt IMPACT om dit beleidspunt uit te
werken.
• In Zwolle zijn we benaderd door drie enthousiastelingen die graag
IMPACT Zwolle wilden beginnen. We begeleiden hen in het opstarten
van een beweging van Young Professionals in Zwolle.
We zien uit naar het nieuwe jaar waarin we vanuit de rust en ruimte die nu
gekomen is nieuwe plannen kunnen gaan maken. Leren van de opbrengst
van de initiatieven die we gestart zijn, in gesprek zijn met andere
organisaties en van daaruit een concrete strategie voor de komende jaren
opstellen. Er zit zoveel potentieel in deze doelgroep en de uitdagingen
waar zij voor staan raken ons! We zien ernaar uit om dit jaar meer te
ontdekken over wat God ons toevertrouwt in relatie tot deze nieuwe
generatie werkende christenen.

Stichting De Navigators - Driebergen
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Bedrijfsvoering

In 2019 hebben we verder kunnen bouwen aan ons team, door
maandelijks met Bart Meijer samen te komen omtrent een aantal
thema’s van waarden, identiteit, rollen en onze missie als team. Hierdoor
is onze plaats die we willen vervullen in de organisatie voor ons
duidelijker geworden en zullen we deze ook zichtbaarder gaan maken
in de organisatie. We willen voor het geheel een meer dan uitstekende
werkgever zijn. Hierdoor hebben we elkaar ook beter leren kennen en is
onze eigen plaats ook beter gedefinieerd. We willen één organisatie zijn
met een diversiteit aan onderdelen, maar niet met eilandvorming.
Dit heeft geresulteerd in een centrale aanpak van werkgeverstaken op
de afdeling HR en vereenvoudiging van een aantal processen binnen de
financiële administratie. Zo zijn we Loket.nl gaan gebruiken voor onze
declaraties en per 2020 zal ook de verlofregistratie hierin bijgehouden
worden.
Tevens hebben we in onze capaciteit meer diversiteit kunnen brengen
doordat Raphael elders is gaan werken en Elselien daar deels voor in
de plaats is gekomen, waardoor
ruimte ontstond voor Louisa die
nieuwe ondersteuning biedt op HR
en FA.

Door het geboekte resultaat in
2019 zijn we ons in 2020 nog
bewuster van het belang van
goede informatie en communicatie
wanneer het gaat over de cijfers.
Snelle en adequate berichtgeving
is belangrijk om te kunnen
aanpassen en bijsturen wanneer
nodig. Door beëindiging van de
aanpassingen in de software
hebben we nu de juiste rapporten.
Boven vlnr: Saskia Elkerbout, Marieke Boersma, Malte Westheide, De wens is nog steeds om de
Louisa Laycock, Bart Meijer, Djurre Verschoor, Elselien Visser. partner (donateur) administratie
Onder vlnr: Michiel Nap, Jan van der Graaff. extracomptabel te maken ter
voorkoming van vervuiling in de
boekhouding en om toegang te krijgen tot nieuwe mogelijkheden met
incasso’s en (deels) vrijgeven van de database aan derden om te kunnen
muteren. Alles ter ontdubbeling van werkzaamheden.
In 2020 moeten ook stappen gemaakt gaan worden in de communicatie
onderling maar ook naar buiten toe. Hoe kunnen we dit met een team
vanuit de bedieningen vorm gaan geven? Hebben we een corporate visie
en hoe maken we dat waar? Een beginpunt kan een nieuw vormgegeven
website zijn. Maar ook de start van onze Online-Academy, waarmee we in
2019 zijn begonnen, kan hiervoor een belangrijke aanleiding zijn.
Het jaar 2020 zal ook uitsluitsel gaan geven over de huisvesting
van Navigators. Afgelopen jaar heeft onze verhuurder het Landgoed
Beukenhorst in de verkoop gebracht en dit zal komende jaar eigendom
worden van een nieuwe partij. De ontmoeting met deze partij is goed
verlopen en geeft ons goede hoop op vooruitzichten van nieuwbouw
die voor meer verbinding gaat zorgen met andere christelijke non-profit
organisaties. We zien uit naar deze mogelijkheden.
Stichting De Navigators - Driebergen
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Bedrijfsvoering

Belangrijkste
risico’s en
onzekerheden

In 2019 waren de belangrijkste risico’s en onzekerheden:
• Reputatie (christelijke visie op de maatschappij, franchise met
studentenverenigingen).
• Transparantie en integriteit van de organisatie.
• Incidenten in ’Goede doelen land’ die tot massale ophef leiden.
• Ingrijpen door derden (overheid) op het gebied van fiscaliteit en
schenkingen.
In 2020 lopen deze door, en komt daar nog bij:
• Langdurige invloed Covid-19 virus op de economie waardoor ernstige
crisis ontstaat.
• Wat gaat dit betekenen voor de giften die onze inkomsten zijn?
• Een mogelijke verhuizing met meerkosten en extra druk op team
Bedrijfsvoering.
• De (on-)mogelijkheid om als organisatie mee te bewegen met (lagere)
inkomsten.
Het risico van reputatie- en imagoschade blijft voor een organisatie als
de onze een belangrijk thema. Het 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), maar we willen zo transparant en integer mogelijk werken en
waar mogelijk voorbereid met een woordvoerder en eenduidig beleid.
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 overheen gaat voordat zoiets
mogelijk effectief wordt. Naast hier tegenin gaan, zullen we hiervoor een
oplossing moeten bedenken. In de praktijk is ons risico echter gering,
aangezien Navigators een klein percentage grote gevers (van meer dan
€10.000 per jaar) kent.
De verandering in onze huisvesting geeft weinig tot geen risico. Het zal
een tijdelijke capaciteitspiek opleveren, maar de keuze blijft aan ons door
het enorme aanbod aan ruimte elders. Tevens bestaat er al een reserve
voor extra kosten m.b.t. huisvesting.
COVID-19 pandemie
Met de vraag hoe we als organisatie kunnen meebewegen met
tegenvallende inkomsten, staan we direct in de huidige actualiteit.
Tijdens het schrijven van dit verslag worden we door onze regering
verzocht om zoveel mogelijk thuis te werken en afstand van elkaar te
houden in de publieke ruimte van tenminste 1,50 meter. Tevens zijn alle
evenementen, congressen, meetings en (buitenlandse) bezoeken tot
nader order opgeschort.
Ons land ondergaat een zogenaamde ’intelligente lock-down’.
Dit heeft direct ook impact op onze organisatie. Universiteiten zijn
gesloten (NSV), trainingen kunnen niet meer doorgaan (LEF), dus veel
activiteiten lopen spaak.
Gelukkig ziet het er naar uit dat de inkomsten via onze persoonlijke
relaties (MPD) stabiel blijven binnenkomen. Echter kunnen er geen
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Bedrijfsvoering

Belangrijkste
risico’s en
onzekerheden

trainingen gegeven worden en dus ook geen facturen worden verstuurd.
Door het wegvallen van een aantal grote evenementen ontbreken ook die
baten. Dit halen we niet meer in. Echter, er worden ook minder kosten
gemaakt.
Bijkomend is het vrijwel zeker dat al in de tweede helft van dit jaar
Nederland in een diepe recessie vervalt. Dit kan ook impact hebben op
onze giften-inkomsten. Dit is echter nog onbekend.
Duidelijk is dat bedrijfsvoering minimale kosten moet maken, en we
ons moeten beraden op fondsenwervingsacties om extra inkomsten
te genereren. Op basis van de cijfers van het eerste half jaar zal hier in
samenwerking met bestuur en management een plan voor gemaakt
worden.
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Bedrijfsvoering

Vrijwilligersbeleid

Binnen onze organisatie worden vrijwilligers ingezet. 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 Navigators een waardevolle aanvulling op gebieden
waar het ons ontbreekt aan specifieke kennis of capaciteit. Financieel
interessant, echter ook voor de vrijwilliger een verrijking door uitwisseling
van kennis en ervaring. Tevens verfrissend door nieuwe inbreng van
buitenaf.
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Bedrijfsvoering

Ondernemingsraad

In 2019 hebben wij als OR verschillende keren vergaderd, of alleen, of
samen met Bob Esmeijer. Tijdens deze vergaderingen werd er gesproken
over de jaarcijfers, de begroting, de verlofregeling, de huisvesting,
missions, de begroting en het jaarverslag..
Ook werd dit jaar, met instemming van de directie, vanwege de
continuïteit, besloten om nog niet tot herverkiezing over te gaan van de
OR-leden.
We kijken terug op een jaar waarin we op een positieve manier konden
meedenken over het wel en wee van onze organisatie.
Heb je een vraag of wil je eens contact met de OR, weet dat je een van
ons altijd kunt contacten.

Tirza Roor (nu met sabbatical),
Marieke Boersma en
Mark Zwagerman
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Samenstelling stichtingsbestuur en directie per eind 2019:
Bedrijfsvoering

Governance

Stichtingsbestuur
Voorzitter:
Dhr. S. (Sijtze) Brandsma (eerste termijn 2018-2023)
Secretaris:
Dhr. W. (Wout) Dekker (eerste termijn 2019-2024)
Penningmeester: Dhr. S. (Sytse) Bisschop (eerste termijn 2019-2024)
Lid: 		
Mevr. S (Seline) van Mourik-Hamstra (tweede termijn 2017 - 2021)
Lid: 		
Dhr. D. (Don) de Mello (tweede termijn 2015-2019)
Lid:		
Mevr. A. (Anouk) Snel (eerste termijn 2019-2024)
Lid:		
Dhr. R. (Ronald) van der Meer (eerste termijn 2019-2024)
Rooster aftreden Bestuur:
Naam

Nevenfuncties 2019

2020

2021

2022

Sijtze Brandsma

n.n.b.				
A-H

Don de Mello

Oudste

2023

2024

A-A

Baptistengem.
Waddinxveen.
Ronald van der Meer

n.n.b.

S				

A-H

Seline van Mourik-Hamstra

Geen			

Sytse Bisschop

n.n.b.

S				
A-H

Jacobine Aalberts-Bakker

Geen

V

A-H

Marleen Ottenhoff

Geen

V

A-A

Anouk Snel

n.n.b.

S				
A-H

S
A-H
A-A
A
V

=
=
=
=
=

A-A

Start (na herkiezing)
Aftredend - Herkiesbaar
Verplicht Aftreden
Aftredend
Vroegtijdig en/of verwacht vertrek

Directie
Bob Esmeijer, per 1 januari 2018 in functie.
Toezichthoudend orgaan
Navigators Nederland beschikt niet over een afzonderlijk toezicht
houdend 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 MT dit beleidsplan voorbereidt en uitvoert.
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Bedrijfsvoering

Governance

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 Navigators in tijd, cultuur en geestelijke
omgeving in Nederland;
• Toetst en cultiveert de Navigator ’core values’;
• Bij het besturen van 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 werkzaam
heden. De directie is volledig in loondienst, maar heeft een fondsenwerfverplichting.
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 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
eenmaal herkiesbaar. Na een zittingsperiode van 8 jaar is herverkiezing
gedurende een jaar niet mogelijk. Het stichtingsbestuur kiest uit haar
midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Personen
die in een arbeidsverhouding staan tot de stichting kunnen geen deel
uitmaken van het stichtingsbestuur.
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Bedrijfsvoering

Governance

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 2019 niet gewijzigd.

Stichting De Navigators - Driebergen
Bestuurs- en Directieverslag / Jaarverslag 2019

Pagina 20

Bedrijfsvoering

Communicatie
met belanghebbenden

Navigators communiceert met haar belanghebbenden in compliance
met de geldende wetgeving (AVG). Intern is door iedereen toestemming
verleend om onderlinge data uit te wisselen. Met belangrijke partners
zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten. Zoals met de Navigator
studentenverenigingen. Partners (nieuwe) kunnen hun voorkeur via het
formulier op de site vastleggen (zie ook onze privacy-verklaring). Tijdens
of voor evenementen wordt expliciet aangegeven waarmee men akkoord
gaat bij inschrijving.
De belangrijkste belanghebbenden van Navigators zijn haar partners.
Dit zijn vooral particulieren (ca. 87%) en organisaties (ca. 13%), waarvan
grotendeels kerkgenootschappen en non-profit organisaties. Een klein
gedeelte hiervan is bedrijven (profitcenters).
De communicatie naar de particuliere achterban (met een enkele
organisatie dus), wordt verzorgd door de desbetreffende begunstigde
(medewerker) middels bezoeken, nieuwsbrieven, lezingen en video- en
telefoongesprekken.
De communicatie vanuit Bedrijfsvoering wordt door interne mailings
en nieuwsblogs gerealiseerd. Extern bieden we ons NAVmagazine (ook
digitaal) aan en de E-NAV mailing. De marketing communicatie is nog
nauwelijks ontwikkeld. Dit zal geleidelijk een meer centralere rol gaan
spelen.
Events, congressen, trainingen, meetings voor medewerkers, jongeren,
studenten, young-professionals en partners worden doorlopend
georganiseerd.
Navigators willen een beweging zijn die mensen ontmoeten, het liefst van
hart tot hart, waardoor er vele relationele activiteiten plaatsvinden.
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Bedrijfsvoering

Financiële
paragraaf

Algemeen
Reserves en fondsen van 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 er ook 6 maanden in de toekomst aan alle verplichtingen
kan worden voldaan. De huidige noodzakelijk geachte omvang van de
continuïteitsreserve bedraagt € 120.000. De grondslag hiervoor bedraagt
circa 50% van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie minus de
fondswervingsverplichting van de werkorganisatie. Geconstateerd kan
worden dat de stand van de continuïteitsreserve per 31 december 2019
nog voldoende dekking geeft. Dit wordt jaarlijks gecheckt en indien nodig
aangepast.
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.
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 bestemmingsfondsen worden voor een
groot deel gevormd door de stafmedewerkers zelf, waarbij een salarisbuffer van ten minste 2 maanden de basis is.
Legaten
In 2019 hebben we een deel van een nalatenschap ontvangen.
Kengetallen
2019

Begroot

2018

		2019
Bestedingspercentage
Bestedingen aan doelstellingen/totaal van de lasten

86,7%

86%

86,3%

6,0%

6,3%

5,9%

Kosten van beheer en administratie/totaal van de lasten 7,5%

7,8%

7,5%

Fondsenwervingspercentage
Wervingskosten/som van de geworven baten
Percentage beheer en administratie

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 minimaal 82%.
In 2020 zal het bestuur besluiten of de vastgestelde normen voldoende
zijn en eventueel opnieuw vaststellen.
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Bedrijfsvoering

Financiële
paragraaf

Financieel beleid en resultaten
Het financiële beleid van Navigators is er, zoals eerder gezegd, op gericht
om de continuïteit 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 organisatie te creëren.
Navigators kiest ervoor om elke medewerker te trainen in MPD
(Ministry Partner Development). Dit houdt in dat elke medewerker
een vriendenkring opbouwt van mensen die hen geestelijk maar ook
financieel ondersteunen. Hierdoor groeien de medewerkers in hun
vertrouwen op God en is het financiële risico voor de organisatie beperkt.
Op de binnenkomende giften geldt een percentage afdracht voor de
kosten beheer en administratie.
In het jaar 2019 was er een eenmalige bate uit een nalatenschap van
€ 19.000.
Verder was er in 2019 een eenmalige naheffing ziektekostenverzekering
betreffende voorgaande jaren van ongeveer € 10.000.
Verschillen-analyse
De som van de geworven baten zijn in 2019 bijna € 140.000 lager dan
begroot. Voornamelijk veroorzaakt door inkrimping Impact en het nog
niet realiseren van uitbreiding LEF. Daarnaast heeft bij Beyt in 2019 niet
de begrote uitbreiding plaatsgevonden.
Toch zijn de geworven baten in 2019 meer dan € 125.000 hoger dan
2018; dit is voornamelijk veroorzaakt door stijging van het aantal
personeelsleden. De inkomsten vanuit persoonlijke fondswerving zijn
hiermee toegenomen. En er is een legaat ontvangen.
De bestedingen aan doelstellingen zijn nagenoeg gelijk aan de begroting
en ruim € 350.000 hoger dan 2018. Voornamelijk door meer bestedingen
aan doelstellingen door NSV vanuit de bestemmingsfondsen en meer
personeelsleden. En ook in NavMissions is het aantal zendelingen
uitgebreid.
Het resultaat in 2019 was ruim € 110.000 lager dan begroot. Grotendeels
veroorzaakt door het aanspreken van algemene tegoeden in de
bestemmingsfondsen t.b.v. diverse projecten.
De onttrekking uit de continuïteitsreserve is nagenoeg gelijk aan de
vooraf vastgestelde begroting.
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Bedrijfsvoering

Toekomstparagraaf

2019 was een jaar vol ontwikkeling. We hebben een grotendeels nieuw
bestuur, het MT is uitgebreid met een vertegenwoordiger van NAV
Missions, een bediening die hierdoor meer aandacht zal krijgen en waar
we veel nieuwe mogelijkheden voor zien. Tevens is de capaciteit van het
team Bedrijfsvoering aangepast zodat we meer ruimte hebben bij HR en
de Financiële Administratie.
In 2020 zal hier op doorgegaan worden. Team BV is nu op volle sterkte
en professionaliseert zich verder in haar werkgeverstaken. We hebben
begin 2020 al een accountantscontrole gepland, waardoor ook voor ons
bestuur er meer tijd is om zich met de resultaten over 2019 bezig te
houden vòòr de publicatie van het jaarverslag. Dit was een uitdrukkelijke
wens. Voor het eerst zullen we dan ook zelf de jaarrekening gemaakt
hebben, zodat onze accountant alleen de controle hiervan hoeft uit te
voeren. Tevens zal de kwaliteit van ons jaarverslag zich ook uiten in een
professioneel uiterlijk.
Vanaf dit jaar worden de declaraties door de medewerkers zelf ingevoerd
en hun eigen verlof middels de app van Loket.nl. En zo zullen we
meer stappen gaan zetten in de verbinding tussen de bedieningen.
Afgestudeerden kunnen bijvoorbeeld meedoen in een mentorgroep van
Impact en verder worden de mogelijkheden onderzocht of studenten met
een tussenjaar van dienst kunnen zijn bij projecten van NAV Missions. En
na de opstart van onze Online Academy in 2019, is er voor gekozen om in
2020 hiermee verder te gaan. De eerste resultaten zijn veelbelovend.
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2.1 Balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)
ACTIVA					

31-12-2019
31-12-2018
		
Vaste activa		
€
€
€
Materiële vaste activa
2.7.1
Inventaris en vervoermiddelen 			
Immateriële vaste activa
2.7.2
Software 			
Financiële vaste activa
2.7.3
Vorderingen 			

€

25.916 		

28.012

36.322 		

37.860

1.495 		

1.473

Vlottende activa

Vorderingen
2.7.4
Debiteuren 		
15.571 		
44.678
Overige vorderingen en activa 		
59.188 		
48.403
			74.759 		93.081
Liquide middelen

2.7.5 		

1.218.566 		

1.221.883

Totaal activa			1.357.058 		1.382.309

PASSIVA					
31-12-2019
31-12-2018
		
		
€
€
€
Reserves en fondsen

€

2.7.6

Reserves
Continuïteitsreserve 		
130.619 		
163.765
Bestemmingsreserve investeringen 		
20.039 		
37.860
Bestemmingsreserve huisvesting 		
24.000 		
24.000
			174.658 		225.625
Fondsen
Bestemmingsfondsen 			

921.322 		

965.370

Kortlopende schulden
2.7.7
Crediteuren 		
41.512 		
39.056
Belastingen en sociale lasten 		
40.680 		
38.881
Overige kortlopende schulden 		
178.886 		
113.377
			261.078 		191.314

Totaal passiva			1.357.058 		1.382.309
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2.2 Staat van baten en lasten
			
			
BATEN 			
Baten van particulieren 		
2.8.1
Baten van bedrijven 			
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven 		
Baten van andere organisaties zonder winststreven 		

Realisatie
2019
€
2.643.746
67.827
47.702
269.237

Begroting
2019
€
2.737.300
85.000
45.000
300.000

Realisatie
2018
€
2.527.677
85.807
12.435
275.838

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

3.028.512

3.167.300

2.901.757

1.045
39.997

8.000
30.000

5.893
31.028

Som van de baten 			

3.069.554

3.205.300

2.938.678

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

1.693.888
404.332
515.432
74.714
56.774

1.626.373
502.773
453.490
75.851
82.855

1.552.782
383.006
308.372
100.968
51.164

			

2.745.140

2.741.342

2.396.292

LASTEN

Besteed aan doelstellingen
NSV 		
LEF&Impact 		
NavMissions 		
Buitenlandse staf 		
Overige activiteiten 		

Wervingskosten 		

2.5

182.053

198.577

170.518

Kosten beheer en administratie 		

2.5

237.742

247.381

208.490

Som van de lasten 			

3.164.935

3.187.300

2.775.300

Saldo voor financiële baten en lasten
		
Saldo financiële baten en lasten 		
2.8.3

-95.381
366

18.000
0

163.378
502

Saldo van baten en lasten 			

-95.015

18.000

163.880

Toevoeging c.q. onttrekking aan:
Bestemmingsreserves 			
Bestemmingsfondsen 			

-17.821
-34.618

-17.000
76.500

-14.534
175.512

Toevoeging/onttrekking continuïteitsreserve 			

-42.576

-41.500

2.902
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2.2 Resultaatbestemming
			
			
			
Resultaatbestemming reserves

Realisatie
2019
€

Realisatie
2018
€

Continuïteitsreserve 			
Bestemmingsreserve investeringen 			
Bestemmingsreserve huisvesting 			

-42.576
-17.821
0

2.902
-14.534
0

			

-60.397

-11.632

Bestemmingsfondsen 			

-34.618

175.512

Totaal 			

-95.015

163.880

Resultaatbestemming fondsen
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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.
			
			
Kasstroom uit activiteiten

2019
€

2018
€

Totaal baten 			
Totaal lasten 			

3.069.554
3.164.935

2.938.678
2.775.300

Exploitatieresultaat 			
Afschrijvingen 			
Financiële baten en lasten 			
Vrijval voorzieningen 			
Cash-flow 			

-95.381
36.563
366
0
-58.452

163.378
27.146
502
-6.465
184.561

Mutaties in:
Kortlopend deel in financiële vaste activa 			
Debiteuren 			
Overige vorderingen en activa 			
Voorzieningen 			
Crediteuren 			
Belastingen en sociale lasten 			
Overige kortlopende schulden 			

90
29.107
-10.785
0
2.456
1.799
65.508

0
-18.234
-10.558
-6.465
-46.202
9.573
-11.703

			

88.175

-83.589

Totaal kasstroom uit activiteiten 			

29.723

100.972

Kasstroom uit investeringen
Investeringen in materiële vaste activa 			
Desinvesteringen in materiële vaste activa 			
Investeringen in immateriële vaste activa 			
Bijgeschreven rente 			
Ontvangen aflossingen in financiële vaste activa 		

-14.694
1.504
-19.738
-112
0

-22.692
6.754
-28.882
-106
0

Totaal kasstroom uit activiteiten 			

-33.040

-44.926

Totale kasstroom 			

-3.317

56.046

Saldo Liquide middelen begin 			
Totale kasstroom 			

1.221.883
-3.317

1.165.837
56.046

Saldo Liquide middelen eind 			

1.218.566

1.221.883
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2.4 Overzicht lastenverdeling 2019
Bestemming
Lasten

NSV

LEF en
Impact

Buitenlandse Overige
NavMissions
staf
activiteiten

Afdrachten 		
Kosten evenementen 		
Communicatiekosten 		
Personeelskosten
2.9.1
Huisvestingskosten
2.9.2
Kantoorkosten
2.9.3
Algemene kosten
2.9.4
Afschrijvingen 		

18.220
136.842
5.118
1.479.025
6.307
28.507
6.350
13.519

0
34.969
3.071
347.061
3.676
7.781
3.070
4.704

430.861
0
0
77.407
447
3.986
2.731
0

55.396
0
0
16.127
0
1.484
1.707
0

30.718
3.040
0
7.549
671
1.501
10.448
2.847

Totale lasten 		

1.693.888

404.332

515.432

74.714

56.774

Werkelijk 2018 		

1.552.782

383.006

308.372

100.968

51.164

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

Wervingskosten

Beheer &
Administratie

Totaal
2019

Begroot
2019

Totaal
2018

0
0
42.990
125.159
2.236
3.632
3.458
4.578

0
0
0
184.857
10.060
14.844
17.066
10.915

535.195
174.851
51.179
2.237.185
23.397
61.735
44.830
36.563

519.880
197.400
64.000
2.255.491
30.429
48.550
40.850
30.700

395.563
174.552
50.628
2.003.026
21.993
57.521
44.872
27.146

Totale lasten

182.053

237.742

3.164.935

3.187.300

2.775.301

Werkelijk 2018

170.518

208.490

Doelbestedingspercentage van de baten
Bestedingen aan doelstellingen/totale baten 			

89,4%

85,5%

81,5%

Doelbestedingspercentage van de lasten
Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten 			

86,7%

86,0%

86,3%

Percentage wervingskosten
Wervingskosten/som van de geworven baten 			

6,0%

6,3%

5,9%

Afdrachten
Kosten evenementen
Communicatiekosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Afschrijvingen
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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 Fondsenwervende organisaties 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.

Grondslagen van resultaatbepaling

2.6.2 Algemene grondslagen van waardering
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en
passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kost
prijs.

2.6.7 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.

2.6.3 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.
2.6.4 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.
2.6.5 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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2.6.6 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.

2.6.8 Lasten
Financiële baten en lasten betreffen de op de verslag
periode betrekking hebbende renteopbrengsten en
–lasten.
2.6.9 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.
2.6.10 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 wervingskosten en de
doelstellingen.
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2.7 Toelichting op de balans
VASTE ACTIVA
2.7.1 Materiële vaste activa
De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het hiernavolgende schema samengevat:
			
2019
2018
			
€
€
Stand per 1 januari
Aanschafwaarde 			
61.906
45.968
Cumulatieve afschrijvingen 			
-33.894
-28.548
Boekwaarde 			
28.012
17.420
Toelichting immateriële vaste activa
Mutaties boekjaar
Investeringen 			
Afschrijvingen 			
Desinvesteringen 			
Afschrijvingen desinvesteringen 			
			

14.694
-15.286
-7.784
6.280
-2.096

22.692
-11.329
-6.754
5.983
10.592

Stand per 31 december
Aanschafwaarde 			
Cumulatieve afschrijvingen 			
			

68.816
-42.900
25.916

61.906
-33.894
28.012

De afschrijvingen zijn berekend op basis van de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages:
Inventaris 10-33%; Vervoermiddelen 40%.
Materiële vaste activa worden aangehouden als zijnde benodigd voor de bedrijfsvoering
en in het kader van de doelstelling.
2.7.2 Immateriële vaste activa
De mutaties in de immateriële vaste activa zijn in het hiernavolgende schema
samengevat:
Stand per 1 januari
Aanschafwaarde 			
Cumulatieve afschrijvingen 			
Boekwaarde per 31 december 			

53.676
-15.816
37.860

24.794
0
24.794

Mutaties boekjaar
Investeringen 			
Afschrijvingen 			
Desinvesteringen 			
Afschrijvingen desinvesteringen 			
			

19.738
-21.276
0
0
-1.538

28.882
-15.816
0
0
13.066
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2.7 Toelichting op de balans (vervolg)
			
			
Stand per 31 december
Aanschafwaarde 			
Cumulatieve afschrijvingen 			
			

2019
€

2018
€

73.414
-37.092
36.322

53.676
-15.816
37.860

De afschrijvingen zijn berekend op basis van de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages:
Software 33%.
Immateriële vaste activa worden aangehouden als zijnde benodigd voor de bedrijfsvoering.
2.7.3 Financiële vaste activa
Vorderingen
Saldo per 1 januari 			
Bijgeschreven rente 			
Ontvangen aflossingen 			
			
Af: Kortlopend 			

2.233
112
0
2.345
-850

2.127
106
0
2.233
-760

Saldo per 31 december 			

1.495

1.473

VLOTTENDE ACTIVA
			 31/12/2019 31/12/2018
			
€
€
2.7.4 Vorderingen
Debiteuren
Debiteuren 			
15.571
45.378
Af: voorziening dubieuze debiteuren 			
0
-700
			
15.571
44.678
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde kosten 			
53.185
32.759
Rekening-courant Overige Navigatorwerk 			
0
1.570
Kortlopend deel leningen u/g 			
850
760
Nog te ontvangen ziekengeld 			
1.084
803
Overige vorderingen 			
4.069
12.511
			
59.188
48.403
2.7.5 Liquide middelen
ING Bank N.V. 29.340 			
268.670
268.029
ING Bank N.V. 29.340 (spaarrekening) 			
580.362
570.000
Rabobank 10.17.655.847 (telerekening) 			
240.028
240.000
Rabobank 38.52.06.720 			
73.975
88.379
Robeco 27.32.98.186 			
54.531
54.525
Buckaroo 			
1.000
950
			 1.218.566
1.221.883
De liquide middelen zijn vrij opneembaar.
Vlottende activa worden aangehouden als zijnde benodigd voor de bedrijfsvoering
en in het kader van de doelstelling. Grotendeels zijn dit de benodigde buffers voor de
medewerkers.
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2.7 Toelichting op de balans (vervolg)
PASSIVA
			
			
2.7.6 Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Saldo per 1 januari 			
Directe mutaties 			
Mutatie volgens resultaatbestemming 			
Saldo per 31 december 			

2019
€

2018
€

163.765
9.430
-42.576
130.619

160.863
0
2.902
163.765

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor dekking van risico’s van de vaste kosten
van de stichting op korter termijn en om zeker te stellen dat ook in de toekomst aan
verplichtingen kan worden voldaan. De noodzakelijk geachte omvang bedraagt € 120.000.
De grondslag hiervoor bedraagt circa 50 % van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie
minus de fondswervingsverplichting van de werkorganisatie.
Bestemmingsreserve investeringen
Saldo per 1 januari 			
Mutatie volgens resultaatbestemming 			
Saldo per 31 december 			

37.860
-17.821
20.039

52.394
-14.534
37.860

De bestemmingsreserve wordt aangehouden voor toekomstige investeringen t.b.v. de
Bedrijfsvoering
Bestemmingsreserve huisvesting
Saldo per 1 januari 			
Mutatie volgens resultaatbestemming 			
Saldo per 31 december 			

24.000
0
24.000

24.000
0
24.000

De bestemmingsreserve wordt aangehouden voor te verwachten huurverhogingen en
kosten huisvesting t.b.v. de bedrijfsvoering
			
			
Bestemmingsfondsen
Saldo per 1 januari 			
Directe mutaties 			
Mutatie volgens resultaatbestemming 			
Saldo per 31 december 			
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2019
€

2018
€

965.370
-9.430
-34.618
921.322

789.858
0
175.512
965.370
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2.7 Toelichting op de balans (vervolg)
Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt weer te geven:
Saldo
01-01-2019
€
Studentenwerk (NSV)*
828.200
LEF
6.877
Impact
0
Beyt
15.411
NavMissions
(inclusief zendlingen)
106.053
Hoofdkantoor
8.829
Saldo per 31 december

965.370

Directe
mutaties
€
-43.758
-5.412
-4.018
0

Ontvangen
fondsen
€
1.454.280
212.410
129.487
31.972

Bestede
fondsen
€
1.507.255
213.875
125.469
24.668

Saldo
31-12-2019
€
731.467
0
0
22.715

43.758
0

500.171
37.914

493.210
36.375

156.772
10.368

-9.430

2.366.234

2.400.852

921.322

*) 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 ter dekking van de bedrijfsvoering (overhead).
Giften die binnenkomen voor medewerkers die niet in vaste loondienst zijn maar wel
in Nederland werkzaam, worden verwerkt in een rekening-courant met de betreffende
medewerker.
Onderdeel van het saldo bestemmingsfondsen is een buffer voor stafleden ingeval van
discontinuïteit in de giftenstroom.
2.7.7 Kortlopende schulden
			 31/12/2019 31/12/2018
			
€
€
Belastingen en sociale lasten
Af te dragen loonheffing en premies 			
40.680
38.881
Overige kortlopende schulden
Reservering vakantiegeld inclusief sociale lasten 		
Rekening-courant stafwerkers 			
Rekening-courant buitenlandse staf en overige 		
Vooruit ontvangen bedragen 			
Overige kortlopende schulden 			
			

74.988
25.770
24.163
19.993
33.972
178.886

73.103
17.229
11.291
0
11.754
113.377

2.7.8 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Meerjarige financiële verplichtingen
Met Stichting ’URCO’ is een huurovereenkomst afgesloten voor de bedrijfsruimte het
’Koetshuis’, plaatselijk bekend als 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 een jaar. De huurprijs
bedraagt op jaarbasis € 11.354.
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2.8 Toelichting op de baten
		
		
		

Realisatie
2019
€

Begroting
2019
€

Realisatie
2018
€

2.8.1 Baten van particulieren
Donaties en giften 		
Nalatenschappen 		
Overige baten van particulieren 		
Som van de baten van particulieren 		

2.492.451
18.607
132.688
2.643.746

2.602.300
0
135.000
2.737.300

2.396.232
0
131.445
2.527.677

BATEN

Bijzondere bestemmingen geworven baten
Aan de navolgende geworven baten is door de gever een bijzondere bestemming
gegeven:
NSV 		
LEF 		
Beyt 		
NavMissons 		
Impact 		
Overige Navigatorwerk 		
		

1.541.293
213.745
1.800
545.030
145.233
327.807
2.774.908

1.588.000
266.000
29.000
470.200
199.000
324.000
2.876.200

1.606.425
182.421
2.000
320.586
129.279
340.606
2.581.317

2.8.2 Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten
Netto-omzet verkoop artikelen 		
3.441
35.500
19.827
Kostprijs verkochte artikelen 		
-2.396
-27.500
-13.934
Brutowinst verkoop artikelen 		
1.045
8.000
5.893
2.8.3 Saldo financiële baten en lasten
Rentebaten 		
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2.9 Toelichting op de lasten
		
		
		
2.9.1 Personeelskosten
Lonen en salarissen 		
Sociale lasten 		
Pensioenlasten 		
Overige personeelskosten 		
		

Realisatie
2019
€

Begroting
2019
€

Realisatie
2018
€

1.637.595
271.777
42.911
284.902
2.237.185

1.642.500
302.550
38.100
272.341
2.255.491

1.459.143
250.072
36.785
257.026
2.003.026

Lonen en salarissen
Lonen en salarissen 		
Ziekteverzuimverzekering 		
Uitkering ziekteverzuimverzekering 		
		

1.617.406
57.661
-37.472
1.637.595

1.594.500
48.000
0
1.642.500

1.439.470
42.625
-22.952
1.459.143

Het gemiddelde aantal werknemers gedurende het boekjaar 2019 bedroeg 47,9 FTE
(2018: 44,7)
Directiebeloning
		2019 		2018
Naam 		 B. Esmeijer 		 B. Esmeijer
Functie 		
Directeur 		
Directeur
Dienstverband
Aard (looptijd) 		 onbepaald 		
bepaald
Parttime percentage 		
100 		
100
Periode
01/01-31/12 		01/01-31/12
		€ 		€
Jaarbezoldiging
Brutosalaris/vergoeding 		
58.248 		
55.104
Vakantiegeld 		
4.513 		
4.408
Pensioenlasten 		
0 		
0
Totaal bezoldiging 		
62.761 		
59.512
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)
		
		
		
2.9.2 Huisvestingskosten
Huur en servicekosten 		
Onderhoudskosten 		
Energiekosten en zakelijke lasten 		
Overige huisvestingskosten 		
		

Realisatie
2019
€

Begroting
2019
€

Realisatie
2018
€

12.392
5.173
5.832
0
23.397

18.529
5.000
5.900
1.000
30.429

16.210
50
5.199
534
21.993

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

22.095
4.786
2.548
9.767
15.260
7.279
61.735

24.300
3.000
2.250
2.700
12.400
3.900
48.550

28.949
3.870
3.946
3.036
12.619
5.100
57.520

2.9.4 Algemene kosten
Contributies en abonnementen 		
Verzekeringen 		
Accountant en salarisadministratie 		
Bankkosten 		
Overige algemene kosten 		
		

2.012
4.610
21.802
7.656
8.750
44.830

4.850
4.000
19.500
9.000
3.500
40.850

796
3.758
24.972
7.164
6.698
43.388

Gebeurtenissen na Balansdatum
Tijdens de opmaak van deze jaarrekening hebben we te maken gekregen met een
wereldwijde pandemie door het virus Covid-19.
Gezien de ontwikkelingen tijdens de lockdown in de loop van 2020, heeft dit echter nog
geen directe invloed op de baten van donaties en giften. Wel op de overige baten van
trainingen en events. Echter worden hiervoor ook geen kosten gemaakt. Per saldo zal dit
dus van geringe invloed zijn.
De zorg is dat in de laatste maanden van 2020 de voorspelde recessie wel van invloed zal
zijn op de donaties en giften. We zijn dan ook nu al alert hoe we op onze (loon-)kosten
kunnen besparen. Gezien de omvang van onze liquiditeit en vermogen zal dit echter geen
effect hebben op de continuering van onze organisatie.
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Vastgesteld en goedgekeurd te Driebergen-Rijsenburg op 18 juni 2020.

Vaststelling
door bestuur

De heer S. Brandsma, voorzitter

De heer S. Bisschop, penningmeester

De heer W. Dekker, secretaris

Mevrouw A. Snel, lid

Mevrouw S. Hamstra, lid

De heer R. van der Meer, lid
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ACCOUNTANTS
IN NON-PROFIT

Stichting De Navigators
Hoofdstraat 53
39712 LL DRIEBERGEN-RIJSENBURG

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur en de directie van Stichting De Navigators
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 (pagina 25 tot en met 38) van Stichting De Navigators te Driebergen-Rijsenburg
gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting De Navigators per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019
in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’.
De jaarrekening bestaat uit:
1.
2.
3.

de balans per 31 december 2019 met een balanstotaal van € 1.357.058;
de staat van baten en lasten over 2019 met een resultaat van € -95.015 (tekort); en
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk 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 relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels
Accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:



het bestuurs- en directieverslag (pagina 3 tot en met 24);
bijlage - begroting 2020 (pagina 42).
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-2Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:



met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende
organisaties’ vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de
controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden
hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde
diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in
overeenstemming met RJ-Richtlijn 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 Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’. In dit kader is het bestuur
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in
continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken
op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of
de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen
en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende
en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met
een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet
alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn
materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op
de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de
aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen
op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze
controleverklaring.
Was getekend te Sliedrecht, 23 juli 2020.
WITh accountants B.V.
A.M. Tromp MSc RA

Bijlagen.
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2019 van Stichting De Navigators te DriebergenRijsenburg
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage 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 relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en
de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:










het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden
en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is
het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake
zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren
van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het
op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als
wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controleinformatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen;
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de
significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.

Begroting
2020

		
		
Baten		

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

Begroting
2019
€

Som van de geworven baten 		
Baten als tegenprestatie voor de levering van 		
Som van de baten 		

3.115.500
30.000
3.145.500

3.028.512
41.042
3.069.554

3.167.300
38.000
3.205.300

Lasten
Besteed aan doelstellingen 		
Wervingskosten 		
Kosten Beheer en administratie 		
Som der lasten 		

2.766.415
181.510
231.575
3.179.500

2.745.140
182.053
237.742
3.164.935

2.741.342
198.577
247.381
3.187.300

Saldo voor financiële baten en lasten 		
Saldo financiële baten en lasten 		
Resultaat voor bestemming 		

-34.000
0
-34.000

-95.381
366
-95.015

18.000
0
18.000

Toevoeging c.q. onttrekking aan:
Bestemmingsreserves 		
Bestemmingsfondsen 		

-17.000
-6000

-17.821
-34.618

-17.000
76.500

Toevoeging/onttrekking continuïteitsreserve		

-11.000

-42.576

-41.500
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