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INLEIDING
Geachte lezer,
Het jaar 2016 kan de boeken in gaan als een dynamisch jaar vol ontwikkeling
en samen zoeken. Bijvoorbeeld in de ontwikkeling van groeiende teams (zoals bij LEF of het Management team van NSV). Of in de ontwikkeling van
nieuwe
vormen
van
samenwerking
zoals
bijvoorbeeld
met
Impact voor een gezamenlijk werk onder young professionals. Of in de verdere ontwikkeling van de professionele ondersteuning die het Landelijk Bureau biedt o.a. door het betrekken van een nieuwe HR medewerker. Maar
ook een jaar van samen zoeken, wat bijvoorbeeld sterk voren kwam in het
proces waarin bestuur en directie samen zochten naar Gods leiding en wijsheid in het zoeken naar een nieuwe algemeen directeur, na het vertrek van Bernard Terlouw. Of in het
steeds opnieuw zoeken hoe we goed kunnen aansluiten bij de vragen en uitdagingen waar ‘jongeren,
studenten en young professionals die iets met God willen’ voor staan in de huidige samenleving.
Ik vind het bijzonder om bij alle collegae in toch hele verschillende onderdelen van de organisatie te
proeven dat de liefde van en voor God en zijn hart voor mensen hen drijft in hun werk onder studenten,
jongeren, moslims en nog zoveel anderen. Wij zijn God dankbaar dat we in 2016 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.
Joost van Heusden
Interim Algemeen Directeur
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STICHTING DE NAVIGATORS
Stichting De Navigators bestaat in Nederland sinds 1958. De stichting is in het handelsregister van de
Kamer van 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.
Doelstelling
De Stichting De Navigators heeft als doelstelling om mee te werken aan het vervullen van de Bijbelse
zendingsopdracht, zoals o.a. te vinden in Mattheüs 28:19,20. Daarbij is haar specifieke roeping het
bekend maken van Christus, mensen die Hem willen volgen tot discipelen van Jezus maken en hen
helpen om arbeider te zijn in Zijn oogst.
De Navigators 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. 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.

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.
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.
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.

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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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.

Kernwaarden – Wij wie 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 medewerker, 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.

15-05-2017 - 7

Stichting De Navigators
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
Bestuur van Stichting De Navigators Nederland
De samenstelling van stichtingsbestuur en directie in 2016 was als volgt:
Stichtingsbestuur
Voorzitter:
Dhr. C. (Cees) Hordijk (tweede termijn 2014 - 2019) - Tevens bestuurslid en
penningmeester Europees Bestuur Navigators.
Secretaris:
Mevr. J. (Jacobine) Aalberts - Bakker (eerste termijn 2016 - 2020) - geen
verdere nevenfuncties.
Penningmeester: Dhr. L. (Lewalt) Eland (tweede termijn 2015 - 2019) - tevens bestuurslid
Evangelische Zendingsgemeente Menorah Apeldoorn
Lid:
Mevr. S (Seline) van Mourik - Hamstra (eerste termijn 2013 - 2017) - geen
verdere nevenfuncties.
Lid:
Dhr. D. (Don) de Mello (tweede termijn 2015 - 2019) - vervult tevens het
oudstenschap in de baptistengemeente Ichthus in Waddinxveen.
Lid:
Mevr. M. (Marleen) Ottenhof - de Jonge (tweede termijn 2016 - 2020) - geen
verdere nevenfuncties.
Lid:
Dhr. A. (Arnoud) van der Wal (eerste termijn 2015 - 2019) - geen verdere
nevenfuncties.
Rooster aftreden bestuur
2016
Cees Hordijk

2017

2018

2019

2020

2022

AA

Don de Mello

AA

Lewalt Eland

AA

Seline van Mourik - Hamstra

A-H

Arnoud van der Wal

AA
A-H

Jacobine Aalberts –
Bakker

S

A-H

Marleen Ottenhoff

A-H

A-A

S
A-H
A
AA
V

2021

Start (na herkiezing)
Aftredend - Herkiesbaar
Aftredend
Verplicht aftreden
Vroegtijdig en/of verwacht vertrek
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Directie
Op 24 juni namen wij afscheid van onze directeur Bernard Terlouw. Tijdens een receptie in het Brandpunt in Doorn mochten we onze dankbaarheid voor zijn geweldige inzet voor Navigators laten zien.
Bernard heeft zijn directeurschap verruild voor een lang gekoesterde wens: predikant zijn in een dorpje
in Friesland. De protestantse gemeente in De Westereen heeft hem aldaar benoemd.
Joost van Heusden bekleedt, vanaf het vertrek van Bernard Terlouw, de functie van Interim-Directeur.
Het bestuur heeft hem gevraagd om deze rol in principe te vervullen tot er een nieuwe directeur is
aangesteld.
Die nieuwe directeur was eind 2016 nog niet aangesteld. Wel waren er gesprekken gaande met een
kandidaat. In een biddend proces hopen wij met Gods leiding uiteindelijk in 2017 de juiste persoon te
kunnen aanstellen.
Toezichthoudend orgaan
Navigators Nederland beschikt niet over een afzonderlijk toezichthoudend orgaan.
Rol en functie van het stichtingsbestuur
De primaire taak van het stichtingsbestuur bestaat uit het vervullen van een aantal wettelijke verplichtingen (zoals die gesteld worden aan een non-profit organisatie) en het dragen van de eindverantwoordelijkheid voor het beleid.
Doel van het stichtingsbestuur:




Aanzetten tot en bewaken van beleid en strategie binnen het kader;
Accorderen van beleid, beleidsprocessen en budget;
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.
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;
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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 éénmaal herkiesbaar. Na een
zittingsperiode van 8 jaar is herverkiezing gedurende een jaar niet mogelijk. Het stichtingsbestuur kiest
uit haar midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Personen die in een arbeidsverhouding staan tot de stichting kunnen geen deel uitmaken van het stichtingsbestuur.
Statuten
De statuten zijn gedurende het verslagjaar 2016 niet gewijzigd.
Ondernemingsraad
De door onafhankelijke en geheime stemming gekozen leden van de OR zijn:




Mark Zwagerman (voorzitter)
Tirza Roor
Marieke Boersma-Lensen

V.l.n.r. Tirza, Joost, Mark en Marieke
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BEDIENING EN ACTIVITEITEN
NAVIGATORS LEF
Algemene beschrijving bediening
Navigators LEF is een team van toegewijde mensen dat zich richt op de training en coaching van jeugdleiders in kerken. Jezus volgen heeft ons leven op de kop gezet. Het is ons verlangen en onze roeping
anderen te inspireren om ook het leven met Jezus aan te gaan. Vanuit liefde voor God en Zijn kerk.
Vanuit een passie voor jongeren en jeugdwerk. Ons diepste verlangen is dat jongeren het volle leven
met God gaan leven. Met die drive komen we met kwaliteit en diepgang langszij bij jeugdwerkteams
om jeugdwerk te bouwen dat échte verandering bij jongeren ziet.
We geloven dat vernieuwing van het jeugdwerk begint bij vernieuwing van de jeugdleider. Jongeren
hebben een levend voorbeeld nodig. Een jeugdleider is zo’n voorbeeld voor zijn jongeren, of hij zich
dat nu bewust zijn of niet. Daarom wil LEF jeugdleiders toerusten in hun persoonlijk geloof en in visie
op jeugdwerk, zodat honderden jongeren in Nederland worden aangemoedigd om God te zoeken in het
leven van alledag en verschil maken in onze samenleving!

De belangrijkste wijze waarop LEF traint en coacht heeft de vorm van een ‘Learning Community’. De
Learning Community houdt in dat we twee jaar onderweg gaan met teams van jeugdleiders, uit kerken
die variëren van PKN tot evangelisch. In deze twee jaar ontmoeten de teams elkaar gedurende vier
weekenden, dus elke zes maanden.
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Hierin ontvangen ze onderwijs en training en is er volop de tijd om de principes die ze leren toe te
passen op het lokale jeugdwerk. De teams gaan naar huis met een concreet plan en heldere halfjaardoelen, waar ze thuis mee aan de slag kunnen. Ook is er veel ruimte voor ontmoeting, kruisbestuiving,
elkaar bemoedigen en inspireren, zodat de teams echt een lerende gemeenschap met elkaar vormen.
Tussen de trainingsweekenden door is er voor de teamleiders tweewekelijkse groepscoaching in vaste
kleine groepen, waarin de persoonlijke ontwikkeling van de jeugdleider centraal staat. Daarin leert de
teamleider ook hoe hij deze coaching zelf weer kan doorgeven aan zijn eigen team, zodat de beweging
die LEF in gang zet na de tweejarige Learning Community door het team zelfstandig kan worden voortgezet. De eerste Learning Community is in het najaar van 2013 van start gegaan en in november 2016
is de vierde editie gestart. Inmiddels hebben ruim 30 teams deelgenomen. Dat zijn ruim 150 jeugdleiders.
Doelstellingen 2016 met rapportage
Doel 1: Doorontwikkelen Learning Community’s
Toelichting
De primaire focus van LEF zal in 2016 liggen bij het aanbieden en starten van Learning Community’s.
Hierbij wordt het tweejarige traject verder verdiept en doorontwikkeld en zullen nieuwe trainer-coaches worden opgeleid om te reageren op de groeiende vraag.
Rapportage
In 2016 is de tweede Learning Community afgerond, zijn we het hele jaar onderweg geweest met teams
uit de derde Learning Community en de lokale Learning Community in Haarlem. Daarnaast is in november de vierde Learning Community gestart. Hierbij is de trainingsinhoud verder verdiept en zijn er in
2016 ook een heel aantal nieuwe coachingsmodules ontwikkeld.
Doel 2: Ontwikkelen en aanbieden follow-up van Learning Community
Toelichting
Na de Learning Community is het leerproces voor lokale teams van jeugdleiders niet af. Voor lange
termijn impact is meer nodig dan een tweejarig traject. Daarom willen we in overleg met teams die
hebben deelgenomen aan een LC een vervolg gaan ontwerpen; een manier om elkaar blijvend te ontmoeten, scherpen en inspireren om met de principes aan de slag te blijven. Dit zal in de toekomst
kunnen functioneren als een moment in het jaar waar iedereen die met LEF/de LC te maken heeft
gehad elkaar kan ontmoeten.
●
●

Doelstelling: er is een concept ontwerp van hoe het vervolg eruit zou moeten gaan zien.
Doelstelling: een eerste meeting/dag/moment wordt dit jaar aangeboden.
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Rapportage
De concrete doelstellingen zoals deze zijn verwoord zijn niet gehaald, maar er zijn wel eerste stappen
gezet. Bij een aantal oud LC teams is een lokale (vervolg)training gegeven aan een bredere groep jeugdleiders. Daarnaast is een opleidingskundige stagiaire aangenomen om het evalueren van het LC traject
goed te doordenken en zijn er gesprekken geweest met fondsen om dit project van doorontwikkeling
ook deels te financieren. De eerste toezeggingen daarvan zijn binnen. Voor 2017 is dit opnieuw een van
de speerpunten en met het voorwerk in afgelopen jaar zijn we hoopvol dat dit in het komende jaar wel
gerealiseerd kan worden.
Doel 3: Versterking LEF team
Toelichting
In de afgelopen jaren is het LEF team bewust klein gebleven om in de diepte te leren hoe een Learning
Community goed functioneert. Vanaf komend jaar gaan we ons team stap voor stap uitbreiden om dat
wat we geleerd hebben door te geven aan nieuwe mensen. Concreet betekent dit in het komende jaar
dat:
●
●
●
●
●

Nieuwe eventmanager groeit naar 2-3 dagen betrokkenheid;
Voormalig eventmanager wordt voor twee dagen per week trainer/coach;
Communicatiemedewerker groeit naar 2-3 dagen betrokkenheid;
Vanaf de zomer starten er twee nieuwe trainers voor 2-3 dagen betrokkenheid;
In het najaar raken 2 nieuwe coaches betrokken via een vrijwilligersconstructie.

Rapportage
Dit jaar is team LEF verder gegroeid. Nieuwe mensen zijn aangenomen en contracten van sommige
bestaande medewerkers zijn uitgebreid. Ook in de diepte is het team verder gegroeid. Met de nieuw
ontwikkelde interne opleiding voor trainers en coaches borgen we ons dna en de kwaliteit van onze
diensten. Daarnaast zijn we ook persoonlijk bij elkaar betrokken en leren we samen wat het betekent
om een leerling van Jezus te zijn en hoe we anderen (naast ons werk) ook in ons eigen leven hierin
helpen. Dit alles bij elkaar geeft meer stabiliteit en mogelijkheden om nieuwe trainingen te ontwikkelen en langszij te komen bij steeds meer teams van jeugdleiders.
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Doel 4: Samenwerking met andere organisaties verstevigen
Toelichting
Bij de Learning Community komen allerlei partijen en denominaties samen. Dit is iets heel moois en
vraagt tegelijk om goede afstemming.
●
●

De samenwerking met de Unie van Baptisten en het GKV Praktijkcentrum groeit en in 2016 is het
van belang deze samenwerkingen te continueren en te verdiepen.
In Nederland werkt Nederland Zoekt... met vergelijkbare trajecten, maar dan voor voorgangers en
oudstenteams. Hierin willen we graag samen optrekken en elkaar versterken. In 2016 zal deze
samenwerking verder worden uitgewerkt: hoe stemmen we onderling goed af? Hoe houden we
elkaar op de hoogte? Hoe leren we van elkaar?

Rapportage
●
Zowel met de Unie van Baptisten als met het GKV Praktijkcentrum is een warme samenwerking
ontstaan. De beleidsadviseur jeugd van de GKV is in toenemende mate betrokken in de uitvoering
van ons werk (met name bij de coaching deelnemende teams vanuit de GKV). Op die manier trekken we gezamenlijk vanuit de inhoud op en richten we ons samen op het ondersteunen van een
toenemend aantal jeugdwerkteams vanuit GKV gemeenten.
●
De samenwerking met Nederland Zoekt… is niet verder geïntensiveerd. Wel is er een wederzijds
commitment om elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen en zoeken we naar passende
wegen om samen te blijven leren. De samenwerking kreeg ook een duidelijk gezicht door onze
stevig bijdrage aan Inspiratie 2017; een event geïnitieerd door Nederland Zoekt... en neergezet
samen met partners zoals LEF.
Doel 5: Heldere communicatie
Toelichting
Een groeiende bekendheid vraagt om goede en heldere communicatie. En omgekeerd zal een goede
communicatie weer leiden tot groeiende bekendheid van LEF en de Learning Community. Belangrijke
speerpunten voor 2016 zijn daarbij:
●
●
●
●

Verder door ontwikkelen van de website;
Groeiende online presentie van LEF o.a. door kennisdeling via blogs;
LEF proeverij een jaarlijks moment maken voor communicatie van visie en ontwikkelingen naar de
achterban (algemeen en persoonlijk);
Meer inzetten op eenmalige trainingen en workshops (mogelijk met groeiend team).

Rapportage
●
De belangrijkste doorontwikkeling die is ingezet is het verbreden van de content van de site. Van
duidelijke focus op de Learning Community, naar het in beeld brengen van het bredere aanbod dat
LEF in huis heeft. In 2017 hopen we dit ook daadwerkelijk zichtbaar te kunnen maken.
●
De online presentie van LEF is flink toegenomen. Een actieve Facebook pagina met een aantal keer
per week berichten vol inspiratie en praktische handvatten voor jeugdleiders is neergezet en doorontwikkeld. En via wekelijkse blogs geven we kennisdeling een plek in ons werk.
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●

●

Ook dit jaar heeft de LEF proeverij plaatsgevonden. Vrijdagavond 7 oktober waren we met ruim
50 mensen bij elkaar om samen te vieren wat God door LEF heen doet. Een avond vol inspiratie,
visie en speerpunten, en in de verschillende proeflokalen konden bezoekers echt iets proeven van
ons werk onder jeugdleiders. Een mooie manier om de mensen die ons werk mede mogelijk maken
te bedanken en betrekken bij ons werk!
In 2016 is de start gemaakt met het aannemen en intern opleiden van drie nieuwe trainers. Daarnaast is een eerste start gemaakt met het ontwerpen van verschillende eenmalige trainingen. Begin
2017 zal dit ook in onze communicatie duidelijker naar voren komen.

Doel 6: Groeien naar financiële gezondheid
Toelichting
De afgelopen jaren zijn voor LEF in financieel opzicht uitdagend en ongezond geweest. Grote tekorten
hebben ervoor gezorgd dat er weinig tot geen reserves meer zijn. Dit betekent een financieel kwetsbare
situatie en dat vraagt om structureel gezond financieel beleid.
Rapportage
In 2016 heeft LEF voor het eerst in jaren weer een financieel positief jaar gedraaid. Dit komt grotendeels door een sterke toename in de persoonlijke fondswerving van de verschillende medewerkers en
een groeiend aandeel algemene projectbijdragen van fondsen. En nog belangrijker: door nieuwe afspraken is er weer vernieuwde grip op de financiën gekomen wat maakt dat financieel sturen weer
mogelijk is. Ook in 2017 is er weer een realistische positieve begroting ingediend dus er lijkt sprake van
een trendbreuk; de weg van structureel gezond financieel beleid is duidelijk ingeslagen.

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.
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Financieel
In 2016 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 2016 € 23.845,06,-;
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 2016 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. Dit groeide in 2016 door naar in totaal 3228 studenten. Daarvan zijn er 2983 studenten
lid van een vereniging en 245 studenten lid van een Netwerk;

Er zijn eind december 2016 54 stafleden, waarvan 8 staf een landelijke taak hebben (in totaal
betaald en onbetaald 41,4 FTE);

In 2015 waren er 21 trainees betrokken in het Naventure programma. In 2016 groeide dit aantal
naar 31 trainees die getraind werden door 7 trainers;

Landelijke activiteiten
o
Het Focusweekend op de Betteld in januari 2016 werd bezocht door zo’n 1150 studenten;
o
In de zomer van 2016 was er voor de 15e keer het NSV zomerkamp met zo’n 210 studenten;
o
Zo’n 350 studenten bezochten het kringleiders– en nestorenweekend;
o
In 2016 zijn er Happening voorstellingen opgevoerd in 9 steden. De voorstellingen trokken
meer dan 2500 bezoekers, een mix tussen leden van NSV en hun gasten.
o
Er zijn 60 Alpha - Students cursussen georganiseerd, waar in totaal 847 studenten onderdeel
van waren.
o
Gedurende het jaar 2016 is er gebeden in 22 prayerrooms, gefaciliteerd door 24-7 Prayer
Nederland. Elf teams met in totaal 33 studenten namen deel aan Escape & Prayer, een short
term mission trip naar een Europese bestemming. Er zijn 8 studenten naar 24-7 Ibiza geweest
om daar twee weken te dienen. Tot slot hebben er meer dan 250 mensen zich geregistreerd
voor de Prayercourse.
ManagementOverleg NSV
Het leidersteam van NSV bestond in 2016 uit de volgende medewerkers:







Joost van Heusden
Gert-Paul van der Vlies
Tim Breugem
Esther Westerkamp
Wouter Verbree
Christiaan Verkerk

Directeur & regioleider
Regioleider
Netwerk & Naventure
Training en Opleiding
Producten & diensten
Beleidsmedewerker
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Doelstellingen 2016 & rapportage
Doel 1: Het evalueren en verstevigen van de nieuwe leiderschapsstructuur binnen NSV
Toelichting doel en concrete uitwerking
●
In april 2016 zal het Management Overleg (verder MO) de leiderschapsstructuur evalueren en zullen
er eventuele aanpassingen worden doorgevoerd.
●
Per 1 juni 2016 wordt er een nieuwe Beleidsmedewerker aangesteld waardoor de Manager Producten & Diensten zich volledig kan richten op zijn nieuwe rol.
Rapportage
Het afgelopen jaar was het eerste jaar dat we volledig gewerkt hebben in de nieuwe leiderschapsstructuur. In de evaluatie in het voorjaar van 2016 is besloten om de verschillende overlegorganen (ManagementOverleg en StrategischOverleg) iets te wijzigen qua frequentie en samenstelling. Eén van de aandachtspunten is de plek van de regioleider in de nieuwe structuur. In 2016 bleek opnieuw het belang
van het creëren van meer regioleider capaciteit, één van de speerpunten voor 2017. Tot slot is de
nieuwe beleidsmedewerker per 1 mei 2016 aan boord gekomen waardoor de Manager Producten en
Diensten zich volledig kan richten op zijn nieuwe taak in het begeleiden van de landelijke projecten en
events.
Doel 2: Het uitwerken en implementeren van het Meerjarenplan 2016-2019
Toelichting doel en concrete uitwerking
Het Meerjarenplan 2016-2019 wordt opgesteld door het MO in nauw overleg met het Strategisch Overleg
(verder SO). In mei 2016 zal het Meerjarenplan 2016-2019 klaar zijn en zullen we beginnen met de
implementatie van het Jaarplan 2016-2017 dat voortvloeit uit het Meerjarenplan 2016-2019.
Rapportage
In het voorjaar van 2016 is het meerjarenplan definitief afgerond en in september is gestart met de
uitvoering van het eerste van drie jaarplannen van de bijbehorende seizoenen (2016-2017 t/m 20182019). In de eerste maanden is onder andere een start gemaakt met de vernieuwing van één van onze
events (KNW), is onze staf getraind in ‘het maken van generaties van discipelen’ en hebben we als
leidersteam meer geleerd over het belang en de plek van voorbede in het leiden van het studentenwerk.
Het meerjaren- en jaarplan wordt regelmatig tussentijds geëvalueerd om de uitvoering van de plannen
te waarborgen.
Doel 3: Investeren in helder en overdraagbaar driedimensionaal discipelschap
Toelichting doel en concrete uitwerking
●
We ontwikkelen een zogenaamd ‘discipelschapshuis’ dat helderheid verschaft over wat we willen
overdragen in ons discipelschap en welke vormen daarbij kunnen helpen.
●
In het staftrainingsprogramma richten we ons specifiek op het vermenigvuldigen van discipelschap
en rusten we onze staf toe om ‘generaties van discipelen’ te maken.
●
In onze leiderschapsteams (SO en MO) doordenken we de spanning die staf ervaart tussen het zijn
van een discipelmaker en het managen van de beweging.
●
Regio- en Stadsleiders zijn voorbeelden in het doen van voorbede voor hun teams en bedieningen
omdat we geloven dat gebed de sleutel is in het leiden van een discipelschapsbeweging.
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●

De Bijbel wordt bewust gebruikt in staftoerusting en in het Naventure programma. Regioleiders
ondersteunen stadsleiders in het gebruik van de Bijbel in de stafhuddels en -ontmoetingen.

Rapportage
Het staf-trainingsprogramma is bedoeld om staf te ondersteunen en te trainen in het maken van generaties van discipelen. In 2016 zijn er twee 2-daagses georganiseerd, de eerste in het voorjaar van 2016
over het opbouwen van ‘mensen die net tot geloof zijn gekomen’ tot discipelen, de tweede in het
najaar van 2016 over het toerusten van discipelen tot arbeiders. Het idee was om ergens in dat traject
ook te werken aan het zogenaamde discipelschapshuis, dat is niet gelukt. Wel stond de Bijbel centraal
in de toerusting van zowel staf als Naventurees. Dit werd onder andere zichtbaar in een grote Bijbelstudie over discipelen maken die elk van onze staf gedaan heeft. In het MO en STO (stadsleiders overleg)
hebben we tijd genomen om de spanning tussen manager en discipelmaker te doordenken; een spanning
die veel van onze staf ervaart. De verwachting is dat we hier in 2017 verder over in gesprek zullen zijn.
Doel 4: Groeien in ‘buiten’: gerechtigheid & getuigen
Toelichting doel en concrete uitwerking
●
Staf en studentenleiders zijn getraind en toegerust om mensen tot Jezus te leiden.
●
Het ontwikkelen van visie en strategie over het omgaan met studenten binnen NSV die Jezus nog
niet persoonlijk kennen.
●
In de zomer van 2016 voeren we een eerste pilot met missiontrips uit om te ontdekken of deze
vorm breder kan worden doorgevoerd in de toerusting van onze (student)leiders.
●
We werken aan een betere balans tussen boven, binnen en buiten in ons toerustingsprogramma
voor staf. Concreet betekent dit dat we met name de ‘buiten’ dimensie in ons programma willen
versterken.
●
In 2016 worden de voorbereidingen getroffen voor Missieweken in samenwerking met andere missionaire organisatie in verschillende studentensteden.
Rapportage
●
Tijdens de staftraining in het voorjaar hebben we onze staf toegerust in hoe je iemand ‘tot Jezus
kunt leiden’.
●
Het gesprek over hoe om te gaan met studenten binnen NSV die Jezus nog niet kennen is in het
Praesidesoverleg gevoerd, maar heeft nog niet geleid tot een eenduidige aanpak of strategie.
●
De pilot met missiontrips is verschoven naar 2017. Wel is er een aantal staf met Rotterdamse
studenten naar Oekraïne afgereisd met OM. Bovendien vond er tijdens het Zomerkamp van 2016
een spontane outreach actie plaats met staf en studentenleiders van het nieuwe seizoen.
●
In het toerustingsprogramma voor staf waren verschillende onderdelen ingebouwd die te maken
hadden met ‘buiten’, zoals een ‘verplichte’ huddel op de universiteit.
●
In 2016 is uiteindelijk besloten tot het doen van een onderzoek naar het organiseren van Missieweken. Dit onderzoek wordt in het voorjaar van 2017 afgerond.
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Doel 5: Medewerkers helpen wortelen in God en uitdagen om zich te verbinden met de gebrokenheid van de wereld.
Toelichting doel en concrete uitwerking
●
Het vergroten van de kennis en het begrip over de plek van lijden binnen het Koninkrijk van God
door hier met het MO en SO over na te denken.
●
Tijdens het Focusweekend 2016 besteden we aandacht aan deze thematiek en dagen we studenten
uit om hun plek in het Koninkrijk, ook en misschien wel juist ten midden van gebrokenheid, in te
nemen.
Rapportage
Het is niet gelukt om in het MO en het SO de plek van lijden zo concreet te doordenken als we ons
hadden voorgenomen. Wel stond het Focusweekend voor een groot deel in het teken van hoe we ons
als studentenbeweging kunnen begeven ten midden van een gebroken wereld. De hoofdspreker, Andrew
White, bleek een markant en levend voorbeeld te zijn in zijn leven met God.
Doel 6: Het ondersteunen van onze staf in realiseren van hun fondswerfdoelstellingen
Toelichting doel en concrete uitwerking
●
Er wordt een nieuwe fondswerfcoach ingewerkt die betrokken raakt in de toerusting van staf in
hun fondswerving.
●
Er wordt twee keer een fondswerf 100-daagse georganiseerd in 2016.
●
We ontwikkelen trajecten voor fulltime en parttime staf waarin zij geholpen worden om op budget
te komen.
Rapportage
●
De fondswerfcoach is in 2016 gestart en heeft op verschillende manieren onze staf getraind in hun
fondswerving.
●
In overleg met de fondswerfcoach is besloten om geen 100-daagse te organiseren maar te gaan
voor een andere vorm van training en begeleiding waarin staf elke maandag uitgenodigd is om op
één centraal punt aan hun fondswerving te werken. Tijdens elke ontmoeting staan Bijbel, Bemoedigen, Bidden en Bellen centraal.
Doel 7: Het verstevigen van de organisatie van NSV door gericht te investeren
Toelichting doel en concrete uitwerking
●
In de structuurverandering is een nieuwe functie ontstaan, te weten Manager Producten & Diensten. In 2016 financieren we vanaf 1 augustus 25% van het salaris van de Manager Producten &
Diensten die voor de overige 75% werkt op basis van persoonlijke fondswerving.
●
Komend jaar investeren we 8.000 euro in de website van NSV onder meer om de koppeling van het
boekhoudprogramma en de website mede mogelijk te maken.
●
In 2016 trainen we onze staf in een speciaal samengesteld 2-jarig staftrainingsprogramma. Deze
strategische investering is gericht op het verstevigen van discipelschap binnen NSV.
●
In 2016 zullen er opnieuw 3 landelijke Events worden georganiseerd, net als in 2015. Het Focusweekend van 22-24 januari, het Zomerkamp van 1-8 juli en het Kringleiders- en Nestorenweekend
van 17-21 augustus. Deze Events hebben een eigen begroting los van NSV maar vormen een belangrijke rol in het verwezenlijken van onze visie en missie.
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Rapportage
●
De Manager Producten & Diensten is aan het werk en in 2016 begonnen met de verdere opbouw
van zijn persoonlijke fondswerving.
●
De investering in de website loopt deels vertraging op in verband met de beslissing van de centrale
organisatie om een nieuwe CRM te implementeren in het voorjaar van 2017.
●
We kijken terug op een mooi jaar waarin we onze staf op een nieuwe manier mochten meenemen
in de essentie van ons werk, discipelen maken die discipelen maken. We zien dat bij veel van onze
staf het verlangen gegroeid is om ‘generaties van discipelen’ voort te brengen.
●
Het Focusweekend met als titel ‘Bullitproof’ en als hoofdspreker Andrew White trok zo’n 1150
studenten. Het programma van Zomerkamp is in 2016 grotendeels vernieuwd waardoor er, in vergelijking met andere jaren, explicieter aandacht was voor thema’s zoals de Heilige Geest en getuigen. Er waren bijna 400 staf en studenten aanwezig bij het kringleiders- en nestorenweekend
(KNW) in augustus. Nooit eerder mochten we zoveel studenten toerusten voor hun taak als nestor
of kringleider!
Doel 8: De samenwerking met andere organisaties continueren en verstevigen
Toelichting doel en concrete uitwerking
●
Komend jaar willen we de partnership met Open Doors en Compassion continueren en blijven investeren in de relatie die we met de organisaties zijn aangegaan.
●
De samenwerking met Alpha Nederland in de aanstelling van de coördinator Alpha - Students zal
worden gecontinueerd.
●
Binnen het project 24-7 Prayer willen we blijven samenwerken met de andere organisaties die
betrokken zijn bij dit project. We geloven dat de samenwerking met Alpha, IFES, Agapè, Open
Doors en de Stichting 24-7 Prayer belangrijk is in het verstevigen van de gebedsbeweging onder
studenten in 2016.
Rapportage
●
De partnerships zijn met succes verstevigd door onder andere de eerste Open Doors studentenreis
met 6 studenten naar Bangladesh/Myanmar en 15 studenten die meedoen aan een Muskathlon voor
Compassion en daarmee 150.000 euro ophalen. Net zo belangrijk zijn de gesprekken en gebeden
die daardoor, en door de presentie op Focus en presentaties in steden plaatsvinden met betrekking
tot vervolging en gerechtigheid ver weg en dichtbij.
●
In 2016 is besloten tot een lange termijn afspraak met Alpha Nederland met betrekking tot de
financiering van de coördinator Alpha - Students.
●
24-7 Prayer heeft vanuit de samenwerking met verschillende organisaties verschillende belangrijke
stappen gezet in het verstevigen van de beweging van gebed onder studenten. Zo werd onder
andere het initiatief Escape and Pray gelanceerd in de zomer van 2016 waarbij verschillende studententeams gebeden hebben in verschillende Europese steden en tot zegen zijn geweest voor de
lokale bevolking en de lokale kerk. Een prachtig voorbeeld van hoe gebed, missie en gerechtigheid
hand in hand kunnen gaan.
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BEYT
Algemene beschrijving bediening
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.
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 worden een drietal activiteiten georganiseerd per
jaar.
Verder is Beyt onderdeel van de European Learning Community. In dit netwerk trekken Navigators bruggenbouwers uit Europa samen op.
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Doel 1: Vervolg van de leergemeenschap: de Beyt Buurtgroepen
Toelichting
De leergemeenschap gaat verder onder de naam Beyt Buurtgroep en staat nu
ook open voor niet studenten/net afgestudeerden. Begin 2016 starten we met
een nieuwe regionale groep.
In 2016 willen we daarnaast:
●
●
●
●

Bekendheid uitbouwen onder kerken en stichtingen in het Noorden.
Nieuwe deelnemers toevoegen aan de huidige regionale groep.
Een landelijke groep opstarten met mensen die op redelijke termijn hun
eigen groep gaan starten in hun regio.
Opgebouwd contact met andere relevante organisaties onderhouden en
inzetten bij het vinden van nieuwe deelnemers.

Rapportage
In februari 2016 is de eerste regionale groep van start gegaan in Groningen onder de nieuwe naam ‘Beyt
Buurtgroep’. Tweewekelijks kwam een aantal bruggenbouwers bijeen om samen te leren dichtbij God,
zichzelf en de ander te leven terwijl ze onderweg zijn met moslims. De evaluaties over de leergemeenschap door de deelnemers (zomer en winter 2016) waren positief en deze groep draait nog steeds. In
september 2016 is de regionale groep verder uitgebreid. Daarnaast is er in de zomer 2016 een landelijke
Beyt Buurtgroep begonnen met bruggenbouwers afkomstig uit verschillende hoeken van Nederland.
Tweewekelijks komt deze groep via skype bijeen. Alle deelnemers van de landelijke groep hebben
ideeën over het opstarten van hun eigen regionale groep op termijn. In Ede is een tweede regionale
groep in de herfst 2016 al daadwerkelijk van start gegaan.
We leren dat het niet om de grote aantallen gaat bij de Beyt Buurt. De deelnemers zijn mensen die
zich heel gericht geven aan moslims en hun leven daarop willen inrichten, maar daarin behoorlijk alleen
staan. De Beyt Buurt creëert een gemeenschap om samen ervaringen uit te wisselen, te leren en Gods
perspectief te ontvangen. Op deze manier komt er een lange termijn perspectief op het delen van leven
met moslims om je heen en hoe je andere volgelingen van Jezus daarin mee kan nemen.
Er is contact geweest met verschillende landelijke organisaties en Groningse kerken. Deze gesprekken
en presentaties droegen vooral bij aan naamsbekendheid en bewustwording. Dit vraagt nog verdere
follow-up en warm houden.
Doel 2: Beyt op een gezonde manier inbedden in een groter geheel
2.1 Uitbreiding Beyt team
Toelichting
In 2016 heeft het vormen van een gezond Beyt team hoge prioriteit. We zijn op zoek naar twee nieuwe
Beyt medewerkers. Deze personen zullen op hun plek een Beyt Buurtgroep starten en daarnaast studenten meenemen in hun relaties. Teamopbouw en teamvorming heeft een hoge prioriteit in 2016.
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Rapportage
Het Beyt team is in 2016 helaas niet uitgebreid, maar juist verkleind. Met wederzijds goedvinden is het
contract van Mirjam den Dekker niet verlengd. 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. Daarnaast ging
de bedieningsleider Mariël de Vos met zwangerschapsverlof in augustus 2016. Er zou dus niemand zijn
om een Beyt team mee te vormen. De zoek naar nieuwe collega’s is daarom in het voorjaar 2016 stopgezet. Wel zijn er een viertal mensen gevonden die deeltaken hebben overgenomen tijdens het zwangerschapsverlof waardoor de werkzaamheden van Beyt door konden gaan.
2.2 Verbinding Navigators Nederland
Toelichting
Het is belangrijk dat Beyt verbonden is met Navigators Nederland als een groter geheel. Toen Beyt
ontstond hebben we er bewust voor gekozen om dit binnen Navigators te houden, zodat de lessen die
Beyt leerde de hele organisatie kon beïnvloeden. De afgelopen jaren is er geen tot weinig structuur
geweest waarbinnen die invloed kon werken. Het is een prioriteit om deze verbinding te zoeken met
de bredere Navigators in Nederland en te zoeken hoe we zowel LEF als NSV kunnen laten delen in onze
ervaringen.
Rapportage
Er zijn eerlijke gesprekken gevoerd met de verschillende bedieningsleiders en leiderschapsteams van
Navigators. Unaniem werd herkend en erkend dat de bediening van Beyt een meerwaarde kent voor het
Navigators werk in Nederland. Met het aftreden van de directeur en nog onduidelijkheid over het aantreden van een nieuwe directeur zijn er concrete afspraken gemaakt met zowel NSV als LEF. Het resultaat daarvan is dat de verantwoordelijkheid om de leerervaring van Beyt over discipelschap in een
divers Nederland te delen een gedeelde verantwoordelijkheid is geworden.




LEF: een interview en training geven tijdens de 2 daagse leergemeenschap najaar 2016 voor de
jongerenwerkers. Dit was de eerste kruisbestuiving tussen Beyt en LEF. Van hieruit gaan we evalueren en kijken hoe we verder kunnen leren over hoe we jongerenwerk(ers) goed nieuws kunnen
laten zijn voor hun moslim naasten.
NSV: regelmatig overleg is ingepland met de manager product en diensten. Van daaruit zijn we in
gesprek en kijken we welke expertise Beyt in kan brengen en hoe we elkaar wederzijds kunnen
dienen. De afgelopen jaren is er al het een en ander georganiseerd (ontmoetingsavonden, workshops, etc.) wat als vertrekpunt dient.

2.3 Opstart Europees Netwerk FOCUS Learning Community
Toelichting
Eind 2015 kwamen voor het eerst Navigators bij elkaar uit verschillende Europese landen die hun leven
delen met moslims. We zijn tot de conclusie gekomen dat we samen een netwerk willen vormen. Samen
met Tom en Judi Walsh nemen we het initiatief om het netwerk op te bouwen en te communiceren en
te integreren met de bredere Navigators Europa.
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Rapportage
In het voorjaar 2016 is er samen met Tom en Judi Walsh een format ontwikkeld om als Europees netwerk
te leren via tweemaandelijkse skype ontmoetingen. In het najaar 2016 hebben de eerste twee skype
ontmoetingen plaatsgevonden. Het doet goed om samen te leren over het uitleven van de Navigators
roeping onder moslims in Europa.
Doel 3: Christenstudenten in ontmoeting met moslimstudenten
Toelichting
Vertrouwen winnen kost tijd
In 2016 is het ons doel om met 5 verschillende besturen (of externi)
van NSV af te spreken om te praten over de aanwezigheid van moslimstudenten in hun studentenpopulatie en te kijken wat dit voor
hen betekent.
●
samen met hen langs gaan bij het bestuur van een islamitische
studentenvereniging in hun stad.
●
nadenken over hoe ontmoeting met moslimstudenten opgenomen kan worden in de bestaande activiteiten van de vereniging.
Rapportage
Er is met twee studentenbesturen contact geweest (Groningen en
Rotterdam). In Groningen zijn er een aantal vaste initiatieven waarbij studenten kunnen aansluiten. Daarnaast is er een werkgroep gevormd van studenten die regelmatig langs wil gaan bij islamitische
verenigingen en zo wederzijds vertrouwen op te bouwen. In Rotterdam leek het contact leggen met islamitische besturen moeizaam
van de grond te komen. Uiteindelijk is er echter eind 2016 een ontmoetingsavond georganiseerd. Daarnaast is er in Utrecht spontaan
een ontmoetingsavond georganiseerd vanuit een dispuut. We concluderen dat vertrouwen winnen nog steeds tijd kost, maar ook dat God soms dingen bijzonder bij
elkaar brengt. Het prikkelen, inspireren, verhalen delen, lokale voorbeelden hebben en voorgaan blijken allemaal belangrijke onderdelen, naast het biddend (ver)wachten op bottom up initiatieven. Met
de manager product & diensten zal in de toekomst gekeken worden hoe we hieraan vervolg kunnen
blijven geven.
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NAVMISSIONS
Met als belofte Filippenzen 2:9 en 10 bestaat NavMissions uit een klein team geleid door Ernst Haagsman. Omdat Bernard Terlouw in 2016 afscheid nam van De Navigators is Monica Haagsman het enig
overgebleven teamlid. In overleg met de directie wordt gezocht naar versterking van het NavMissions
team.
Doelen 2016

Wanneer

Rapportage

Het coachen en begeleiden van onze zendelingen

2016









In juni 2016 hebben Ernst & Monica Haagsman Jaap
& Lauri Korving bezocht in Tours, Frankrijk.
Elke 2 maanden zijn er Skype gesprekken geweest
met Jaap Korving en Mark Liefhebber.
Zomer 2016 waren Mark & Hanneke Liefhebber op
verlof in NL. Tijdens hun verlof een evaluatiegesprek gevoerd over de afgelopen uitzendperiode
met o.a. hun TFC.
In het najaar zijn er oriënterende gesprekken geweest met potentiële kandidaten om op termijn
uitgezonden te gaan worden.
Ook zijn er gesprekken gestart met Laurence Koo
die begin 2017 bij NavMissions US gaat werken om
te kijken wat zijn rol/bijdrage zou kunnen zijn op
het gebied van NavMissions NL. Voorlopig betekent
dat enige ondersteunende contacten met Mark Liefhebber in Peru.

Onderzoek hoe andere
organisaties e.e.a. aanpakken m.b.t. het coachen van hun zendelingen

2016

Uit de evaluatie van afgelopen zomer bleek de noodzaak om meer te weten hoe andere organisaties hun
Member Care voor hun zendelingen aanpakken. Dit
leidde er o.a. toe dat Ernst in december lid is geworden
van een platform voor Member Care Coördinatoren.
Hieraan doen meer dan 10 zendingsorganisaties in NL
mee. Erg nuttig om kennis samen te delen op dit gebied
en elkaar te scherpen.

Het promoten van Nav
Missions op FOCUS

2016

Najaar 2016 gestart met de voorbereidingen voor FOCUS 2017 en het maken van PR materiaal. Dit wordt
voortgezet in het nieuwe jaar
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STILTEACTIVITEITEN
Belangrijkste beloften
1. Johannes 15:16
‘dat uitgestroomde Navigators vruchtbaar blijven’
‘kiezen voor het belangrijkste’
2. Lucas 10:41,42
3. Exodus 34:23,24 ‘echt tijd apart zetten voor God zelf’
Doelen 2016

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”.

2016

In totaal zijn er twee Stilteweekenden
voor mannen georganiseerd. Twee
minder dan gepland.
Lucas Boersma en Ernst Haagsman
waren tevreden over de inhoud van
de weekenden.
We gaan ons wel bezinnen op de toekomst van de Stilteweekenden in
2017.

Het stimuleren om de vrouwen Stilteweekends te houden

2016

Er zijn twee Stilteweekends voor
vrouwen georganiseerd door Elizabeth de Smaele

Breder stilteplatform ontwikkelen
(o.a. Met CBMC)

2016

In november 2016 een goede stilteplatform avond gehad.
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LANDELIJK BUREAU
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.
Doelen 2016

Wanneer

Rapportage

Verruiming inkomsten voor het
Landelijk Bureau

2016

De groei van de organisatie heeft geleid tot ruimere inkomsten voor LB. Daarnaast zijn enkele
kantoor-medewerkers ook actief bezig geweest
met persoonlijke fondsenwerving. De fondsaanvragen specifiek gericht op de backoffice zijn
niet geslaagd.
Gedurende 2016 was het team FA sterker bezet
dan de doelstelling van 1,6 FTE hetgeen de ondersteuning richting de organisatie ten goede is
gekomen. Daarnaast is ook onze HR manager van
start gegaan in september.

Personele bezetting verbeteren

COMMUNICATIE & FONDSENWERVING (C&F)
Doelen 2016

Wanneer

Rapportage

Inkomsten C&F verbeteren

2016

Koppeling website met CRM

2016

Versterking Team C&F

2016

In 2016 kon C&F werken met een fixed budget
en is daar ruimschoots binnen gebleven. Er is
geen uitgebreide campagne gestart richting de
‘uitstroom’ vanuit de verenigingen. Wel is er een
mailing gestart richting deze doelgroep.
In 2016 is besloten om over te stappen op een
ander CRM. De selectie heeft plaatsgevonden,
maar de transitie en de koppeling zijn verschoven naar 2017.
Vanaf 1 januari 2016 is Michiel Nap gestart als
fondswerfcoach. Zijn bijdrage heeft een positief
effect gehad op de financiële gezondheid van de
gehele organisatie. De vacature communicatiemedewerker is gedurende 2016 niet vervuld.
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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).
Dit heeft in 2016 geleid tot de keuze om over te gaan tot een verdere 1e fase van samenwerking. De
directeur van Impact (Frans van Santen) is vanaf 01.09.2016 deel geworden van het ManagementTeam
van de Navigators. Hij ontving vanaf die datum inhoudelijke aansturing van de directeur van de Navigators en heeft op het kantoor in Driebergen een werkplek gekregen. Doel was om te kijken of het wijs
is dat ‘Navigators Impact’ een volwaardige bediening van Navigators kon worden in nabije toekomst.
Inmiddels is hiertoe door de beide besturen van de stichtingen besloten na enkele maanden van prettige
samenwerking en verder overleg. De concrete invulling en uitwerking hiervan vindt in 2017 plaats. Eind
2016 is tevens het proces gestart van het vinden van een nieuwe directeur voor Navigators Impact, waar
Frans van Santen na 4,5 jaar trouwe dienst besloten had een nieuwe functie te accepteren.
FINANCIËLE PARAGRAAF
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 € 160.000. 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 2016 voldoende dekking geeft.
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 bestemmingsreserves worden voor een groot deel gevormd door de
stafmedewerkers zelf, waarbij een salarisbuffer van ten minste 2 maanden de basis is.
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Legaten
In 2016 zijn er geen legaten binnengekomen.
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.
BELEGGINGSBELEID
Overtollige liquide middelen worden aangehouden op direct opvraagbare spaarrekeningen bij solide
bankinstellingen.
COMMUNICATIEBELEID MET BELANGHEBBENDEN
Navigators heeft een open en correcte dialoog met alle belanghebbenden, die te verdelen zijn in
medewerkers, financiers, schenkers, beneficiënten, partners en overheden. Door middel van
correspondentie, jaarverslag, tussentijdse rapportages waar nodig, en invitaties tot de activiteiten van
het Fonds, houden we de belanghebbenden op de hoogte en betrokken. Het jaarverslag en de
jaarcijfers, de evaluaties en de jaarplannen zijn openbaar en staan op de website. In het jaarverslag
worden de werkzaamheden van het bestuur en de directeur uitvoerig beschreven alsook in de interne
reglementen. Alle medewerkers hebben uitgebreide arbeidsvoorwaarden. Navigators heeft een
klachtenprocedure. In 2016 zijn er geen klachten binnengekomen.
BELEID KOSTEN EN METHODEN FONDSENWERVING
De beschikbare fondsen komen grotendeels tot stand op basis van ‘persoonlijke fondsenwerving’.
Vrijwel alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor het werven van giften in de eigen vriendenkring.
De officiële benaming hiervoor binnen de Navigators is Ministry of Partnership Development (MPD). Het
betrekken van de donateurs wordt namelijk als een bediening beschouwd. Het getuigt van een
wederzijdse (geestelijke) betrokkenheid wanneer donateurs ‘partner’ willen worden door de
medewerker te steunen in zijn of haar missie. De medewerkers dienen ook structureerl een deel van
hun werktijd te reserveren voor MPD.
TOEKOMSTPARAGRAAF
Voor de begroting 2017 verwijzen wij elders in dit jaarverslag. Wij hebben het verlangen van onze visie
gestalte gegeven in plannen voor 2017 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 ‘Visie – onze stip aan de horizon’). Ook hopen we dat het team van LEF zich in zal uitbreiden
waardoor we nog beter in staat zullen zijn om de jeugdleiders binnen kerken te versterken in hun focus
en hun rol.
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Door de groei aan giftinkomsten voor het werk in Nederland is het voor ons mogelijk om ook in 2017
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 2017 zullen vrijwel ongewijzigd blijven, al zullen er in 2017 wel verdere
gesprekken plaatsvinden met de verhuurder (stichting URCO) over een mogelijke verbouwing en
uitbreiding.
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2. JAARREKENING 2016
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2.1

Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2016

31-12-2015

€

€

14.269
----------------

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

1.514
----------------

2.943
---------------

21.507
135.511

40.610
149.661

157.018
----------------

190.271
---------------

933.110
----------------

711.805
---------------

1.105.912

919.634

Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris

2.7.1

Financiële vaste activa
Vorderingen

2.7.2

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen en activa

Liquide middelen

Totaal activa

2.7.3

2.7.4
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PASSIVA

Reserves en fondsen

31-12-2015

€

€

2.7.5

Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve

Fondsen
Bestemmingsfondsen

Voorzieningen
Voorziening afscheid/jubilea

2.7.6

Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en sociale lasten
Overige kortlopende schulden

2.7.7

Totaal passiva

31-12-2016

160.958
27.600

115.039
11.300

188.558
----------------

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

542.838
----------------

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

7.136
----------------

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

72.494
27.449
267.437

97.957
28.624
302.562

367.380
----------------

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

1.105.912

919.634
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2.2

Staat van baten en lasten
Realisatie
2016
€

Begroting
2016

Realisatie
2015

€

€

BATEN
Eigen fondsenwerving
Overige baten

2.8.1
2.8.2

Totaal baten

2.124.999
120.672

2.317.778
31.356

2.138.395
126.020

2.245.671

2.349.134

2.264.415

1.174.323
150.220
288.841
61.250
72.220

1.404.652
177.065
267.747
60.650
86.816

1.203.991
187.337
307.145
56.180
51.638

1.746.854
----------------

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

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

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

100.532
----------------

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

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

Beheer en administratie
Kosten van beheer en administratie

2.5

151.592
---------------1.998.978

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

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

246.693

35.090

192.318

Totaal lasten

Overschot
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2.3

Resultaatbestemming
Realisatie
2016

Realisatie
2015

€

€

45.919
16.300

54.931
11.300

62.219
----------------

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

184.474
---------------246.693

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

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.
2016

2015

€

€

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

Totaal kasstroom uit activiteiten

2.245.671
1.998.978

2.264.415
2.072.097

246.693
7.938

192.318
11.160

254.631
----------------

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

1.600
19.103
14.149
1.348
-25.463
-1.175
-35.125

480
248
8.409
29.369
13
-30.174
-2.868
-4.024

-25.563
---------------229.068

1.453
--------------204.931
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Kasstroomoverzicht (vervolg)
2016

2015

€

€

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

-8.149
557
-171

-9.900
-163

Totale kasstroom uit investeringen

-7.763

-10.063

Totale kasstroom

221.305

194.868

Saldo liquide middelen begin
Totale kasstroom

711.805
221.305

516.937
194.868

Saldo liquide middelen eind

933.110

711.805
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2.5

Overzicht lastenverdeling 2016

Bestemming

Lasten

Buitenlandse
staf

NSV

LEF

NavMissions

€

€

€

1.110
8.032
1.106.771
10.409
39.021
4.068
4.912

2.259
136.937
2.620
6.232
1.616
556

273.927
10.467
329
2.502
1.616
-

50.831
7.845
1.564
1.010
-

Totaal lasten

1.174.323

150.220

288.841

61.250

Werkelijk 2015

1.203.991

187.337

307.145

56.180

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

€

€

€

36.522
76
15.970
494
2.571
16.110
477

3.887
74.605
1.645
17.595
2.057
743

2.074
115.121
7.405
15.639
10.103
1.248

362.390
16.328
1.467.716
22.902
85.124
36.580
7.938

326.228
29.370
1.841.938
19.000
59.308
35.150
3.050

374.121
23.921
1.525.180
22.147
95.377
20.191
11.160

72.220

100.532

151.592

1.998.978

2.314.044

2.072.097

51.638

100.101

165.705

2.072.097

Totaal
2016
€

Begroot
2016
€

Totaal
2015
€

Doelbestedingspercentage van de baten
Bestedingen aan doelstellingen/totale baten

77,8%

85,0%

79,8%

Doelbestedingspercentage van de lasten
Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten

87,4%

86,3%

87,2%

4,8%

6,4%

4,7%

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 2015 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 hiernavolgende schema samengevat:

Stand per 1 januari
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Mutaties boekjaar
Investeringen
Afschrijvingen
Desinvesteringen
Afschrijvingen desinvesteringen

Stand per 31 december
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

2016

2015

€

€

105.283
-90.668

95.383
-79.508

14.615

15.875

8.149
-7.938
-75.835
75.278

9.900
-11.160
-

-346

-1.260

37.597
-23.328

105.283
-90.668

14.269

14.615

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)
2016

2015

€

€

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

Af: kortlopend
Saldo per 31 december

3.423
171
-

3.260
163
-

3.594
-2.080

3.423
-480

1.514

2.943

21.507

40.610

90.192
2
1.483
34.096
2.080
1.902
5.756

74.386
14.093
2.300
25.183
480
9.007
24.212

135.511

149.661

VLOTTENDE ACTIVA
2.7.3 Vorderingen
Debiteuren
Debiteuren

Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.
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
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2.7

Toelichting op de balans (vervolg)
2016

2015

€

€

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

59.483
530.000
270.000
12.988
4.840
54.376
580
843

18.838
450.000
170.000
11.401
4.679
54.012
1.033
1.842

Saldo per 31 december

933.110

711.805

2.7.4 Liquide middelen

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.
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2.7

Toelichting op de balans (vervolg)
2016

2015

€

€

Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming

115.039
45.919

60.108
54.931

Saldo per 31 december

160.958

115.039

Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming

11.300
16.300

11.300

Saldo per 31 december

27.600

11.300

PASSIVA
2.7.5 Reserves en fondsen
Reserves
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 verplichtingen kan worden voldaan.
De noodzakelijk geachte omvang van de continuïteitsreserve bedraagt
€ 160.000. 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 2016 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)
2016

2015

€

€

Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming

358.364
184.474

232.277
126.087

Saldo per 31 december

542.838

358.364

Fondsen
Bestemmingsfondsen

Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt weer te geven:
Saldo
01-01-2016
€

Ontvangen
fondsen
€

Bestede
fondsen

Saldo
31-12-2016

€

€

Studentenwerk (NSV) *
LEF
Lifenet
Beyt
NavMissions

327.325
12.352
13.158
5.529

1.315.770
159.467
12.106
1.232
1.658

1.132.918
155.616
11.139
4.497
1.589

510.177
3.851
13.319
9.893
5.598

Saldo per 31 december

358.364

1.490.233

1.305.759

542.838

*) 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.
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2.7

Toelichting op de balans (vervolg)
2016

2015

€

€

5.788
3.181
-1.833

5.775
2.695
-2.682

7.136

5.788

Af te dragen loonheffing en premies

27.449

28.624

Saldo per 31 december

27.449

28.624

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

48.418
106.165
15.532
73.150
24.172

47.720
119.043
21.856
89.283
24.660

Saldo per 31 december

267.437

302.562

2.7.6 Voorzieningen
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.
2.7.7 Kortlopende schulden
Belastingen en sociale lasten

Overige kortlopende schulden
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2.7.8 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 € 11.131.
Het servicecontract voor het kopieerapparaat is verlengd met één jaar tot 8 september 2017. De servicekosten bedragen € 742 per jaar.
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2.8

Toelichting op de baten
Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

€

€

€

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

Verkoop goederen
Netto-omzet verkoop artikelen
Kostprijs verkochte artikelen
Brutowinst verkoop artikelen

2.113.575
11.424

2.309.978
7.800

2.077.605
46.426
14.364

2.124.999

2.317.778

2.138.395

32.720
-21.296

38.520
-24.156

11.424

14.364

1.210.001
141.238
1.028
275.585
48.210
437.513

1.178.510
117.475
2.770
290.560
41.841
492.875

2.113.575

2.124.031

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

101.651
13.755
2.293
2.973

12.000
15.956
3.400
-

97.082
21.650
3.310
3.978

120.672

31.356

126.020
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2.9

Toelichting op de lasten
Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

€

€

€

2.9.1 Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten

1.075.246
187.338
23.553
181.579

1.218.494
204.057
25.192
394.195

1.109.269
190.356
37.164
188.391

1.467.716

1.841.938

1.525.180

Lonen en salarissen
Lonen en salarissen
Ziekteverzuimverzekering
Uitkering ziekteverzuimverzekering

1.083.673
35.002
-43.429
1.075.246

1.143.725
36.915
-71.371
1.218.494

1.109.269

Het gemiddeld aantal werknemers gedurende
het boekjaar 2016 bedroeg 40,4 FTE (2015: 41,3).
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2.9

Toelichting op de lasten (vervolg)

Directiebeloning 2016
Naam
Functie
Dienstverband
Aard (looptijd)
Parttime percentage
Periode

B. Terlouw

J. van Heusden

Directeur

Interimdirecteur

onbepaald
100
01/01–02/07

onbepaald
100
01/06-31/12

€

€

Jaarbezoldiging
Brutosalaris/vergoeding
Vakantiegeld
Sociale lasten
Pensioenlasten

29.071
1.853
4.809
5.908

25.396
2.391
4.424
807

Totaal bezoldiging

41.641

33.018

Totaal bezoldiging 2015

82.611

-

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
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

€

€

€

17.579
14
3.514
1.795

11.200
6.000
1.800

14.471
250
3.812
3.614

22.902

19.000

22.147

25.808
4.780
14.844
20.574
9.959
9.159

37.050
2.076
7.927
8.600
1.380
2.275

28.677
4.028
21.324
21.520
13.773
6.055

85.124

59.308

95.377

1.280
3.392
9.346
6.517
-1.165
17.210

5.500
3.400
10.000
5.400
10.850

147
3.242
13.887
6.500
-3.585
-

36.580

35.150

20.191

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
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Vastgesteld en goedgekeurd te Driebergen-Rijsenburg op 15 mei 2017.

De heer C. Hordijk
Voorzitter

De heer L. Eland
Penningmeester
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3. OVERIGE GEGEVENS
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Alphen aan den Rijn, 04-01-2016
Hoofdstraat 53
Kenmerk:
Fake tekst
39712
LL DRIEBERGEN-RIJSENBURG

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Geachte heer/mevouw,

Soluptat
quo magnat
faccae.
milles pa qui demporest etur? Sitiatem num iume
Aan:
het bestuur
en de directie
vanItatiatemped
Stichting De Navigators
volorro illupie ndant, es et eos dolorum as int la corro errunt.
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016

Us dolendae et et incte solorectus estium fugiatque pore nonsequ atetur mos dipiste mporum

Ons oordeel
harchil ipsam exere optaspelest est, il inullitem etur aut eum evenit quia sin nos doluptatem ipsus
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting De Navigators gecontroleerd.

a eos sum sum re nos et aspe pro verumet rem quia alissimet, cus volut aut ame de nim et etur

maximus,
quiatur
magnim
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Stichting
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te Driebergenvolorer .
Rijsenburg per 31 december 2016 en van het resultaat over de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016
in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 ‘fondsenwervende instellingen’.
cipsunt mintiis invel erum re la sinietur, non rem re occulparumet ilignatur? Atus aditae laborest

quis
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De
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€ 1.105.912;
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2. de staat van baten en lasten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 met een resultaat van
ma seque expero cusdae. Ute naturis acea nobis aut ipsus.
€ 246.693 (overschot); en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
Evellore
sum et aute et maximinvel ium cuscimusciet ad miliqui accusapedit, simint am qui tentoelichtingen.

derc iliquat enihillabo. Ugiasped quiassit recum qui delendem eum faccabo rerfero excea sam,
De
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onssolorrovidenime
oordeel
solorest
vollor
pliam, vitatiur sollaborem. Aqueniae reic te oditat.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
Ma incitius dolupidem non nectatibus sitatur moluptint idemporro eum nonesto torent, eos ut
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
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sit porecae
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de controle
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etur autatur maximen totation cullam et volore sint as eos evellatemo doluptat.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting De Navigators te Driebergen-Rijsenburg, zoals vereist in de Verordening inzake
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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 bestuursverslag;
de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat het bestuursverslag een materiële afwijking
bevat. In afwijking van Richtlijn 400 ontbreekt in het bestuursverslag een beschrijving van de voornaamste risico's
en onzekerheden waarmee de stichting wordt geconfronteerd.
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Uitgezonderd het effect van het voorgaande zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening
verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat en verder alle informatie bevat die op grond van Richtlijn 400
Bestuursverslag vereist is.
Wij hebben de andere wel opgenomen 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 instellingen’.
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 instellingen’. 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, 15 mei 2017.
WITh accountants B.V.
P. Alblas RA

Bijlagen.
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2016 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 doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de
jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. 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
controle-informatie 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.
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Begroting 2017
Begroting
2017
€

Realisatie
2016

Begroting
2016

€

€

BATEN
Eigen fondsenwerving
Overige baten

2.261.456
171.440

2.124.999
120.672

2.317.778
31.356

Totaal baten

2.432.896

2.245.671

2.349.134

1.459.168
207.761
289.036
59.533
48.052

1.174.323
150.220
288.841
61.250
72.220

1.404.652
177.065
267.747
60.650
86.816

2.063.550
----------------

1.746.854
----------------

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

142.698
----------------

100.532
----------------

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

156.711
--------------2.362.959

151.592
--------------1.998.978

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

69.937

246.693

35.090

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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