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Voorwoord
‘Volhard in het gebed’ was een kernzin
in het gedeelte uit Romeinen 12 dat in
2021 centraal stond in ons jaarthema
‘Houd het vuur brandend’. Eén van de
meest indrukwekkende momenten
waarop dit terugkwam, was bij het
online gebedsmoment tijdens de Pinkstercampagne: digitaal verbonden met
broeders en zusters uit alle werelddelen baden we voor elkaar en voor onze
roeping in de wereld.
Gebed tot God met een klacht, een
smeekbede of een lofprijzing is de
dragende lijn van al ons werk. 2021 was
een jaar waarin corona opnieuw onze
plannen en levens doorkruiste. Een
jaar waarin onze persoonlijke situatie in
werk en leven soms veel zorgen gaf. En
tegelijk een jaar waarin we op verschillende momenten diepe verbondenheid
ervaarden met partners, gemeenten en
elkaar. Daar danken we God voor.

antwoording van onze werkzaamheden
ten bate van onze leden en donateurs.
We zijn dankbaar voor de inzet van onze
medewerkers in binnen- en buitenland
zoals die weerspiegeld wordt in de verhalen uit 2021 die we in dit verslag laten
terugkomen. Dezelfde verhalen laten
ook zien hoe gemeenten in Nederland
en op vele plekken in deze wereld het
vuur brandend hielden. Hoe God door
Zijn Geest het vuur brandend hield. Die
verhalen mogen ons vertrouwen en
verwachting geven: dat God ook in 2022
zal doen wat Hij in 2021 deed. Met dat
gebed gaan we op weg.
Martijn van den Boogaart,
directeur-bestuurder

Dit jaarverslag geeft een overzicht van
ons werk in 2021, wereldwijd en in Nederland. We hebben gekozen voor een
beknoptere opzet ten opzichte van eerdere jaren. Zo vormt dit jaarverslag een
aanvulling op de uitgebreide rapportages die partners en programmaleiders
elk halfjaar maken en verhalen in Alle
Volken, in nieuwsbrieven en op social
media. Gezamenlijk vormen ze de ver-
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Heel hartelijk dank

voor uw steun en betrokkenheid het afgelopen jaar!

1825
JONGEREN

in het noorden van Malawi
willen Jezus volgen in
hun leven en hebben
deelgenomen aan een
discipelschapstraining van
de kerk. Veel van hen zijn
nu enthousiaste, actieve
gemeenteleden én horen er
helemaal bij!

600

ONDERVOEDE
KINDEREN

in Rwanda kregen twee
keer per week een
voedzame maaltijd.

3250
MENSEN

in arme, afgelegen dorpen
in het noorden van
India kregen medische
hulp van een gedreven
team van artsen en
verpleegkundigen. Ook
werd er voorlichting
gegeven over corona. Veel
van hen hoorden voor het
eerst het Evangelie.

12

JONGE
GEMEENTEN

in Egypte zijn gegroeid en
stichtten op hun beurt
weer nieuwe gemeenten.
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280

KINDEREN EN
JONGEREN

namen enthousiast
deel aan de regionale
en landelijke
jongerenweekenden en
kinderdagen van de kerk
in Frankrijk. Voor jongeren
die opgroeien in een
seculiere context zijn deze
bijeenkomsten van grote
betekenis.

125
LEIDERS

binnen de Presbyteriaanse
Kerk in Peru namen
deel aan een nieuw
opgezet online
onderwijsprogramma. Zij
zijn nu beter toegerust
voor hun taak in de kerk.

U gaf in 2021 € 8.528.000
Wat is het hartverwarmend om te horen hoe overal mensen zich met hart
en ziel inzetten voor hun medemens en met hen het Evangelie delen. De GZB
is dankbaar dat we samen met u een schakel mogen zijn in het werk in Gods
Koninkrijk.
Dit en nog veel meer werk is alleen mogelijk dankzij u! In totaal mocht de GZB in 2021
€ 8.528.000 ontvangen. Met die steun konden we 47 zendingswerkers uitzenden en
181 projecten steunen. Heel hartelijk dank daarvoor!

Verkoop dagboek

Overig

Fondsenwervende organisaties
Gemeenten
Nalatenschappen

Particulieren

Thuisfrontcommissies

2021
Gemeenten

2.467

Thuisfrontcommissies

1.233

Particulieren

2.478

Nalatenschappen

1.357

Fondsenwervende organisaties,
stichtingen, bedrijven en scholen

480

Verkoop GZB-dagboek

264

Overig (o.a. financiële baten)

249
(x € 1.000)
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1. Visie, missie en kerncijfers
De GZB is een zendingsorganisatie in
de Protestantse Kerk. Al ruim 120 jaar
delen wij het Evangelie, samen met
gemeenten over de hele wereld.

Visie: Het Evangelie voor iedereen
Door het delen van het Evangelie willen
we dat mensen over de hele wereld God
leren kennen, een plek vinden in een
gemeente en groeien in geloof.

Missie: Open gemeenten
Samen met kerken wereldwijd werkt de
GZB aan het stichten en opbouwen van
gemeenten. Gemeenten waar geloof zich
verdiept, waar iedereen welkom is en er
onvoorwaardelijk wordt omgezien naar
mensen die extra zorg en aandacht
nodig hebben. Een plek van waaruit
mensen hun geloof en leven delen!

Het Evangelie voor iedereen
We geloven dat het Evangelie levens
vernieuwt en dat mensen elkaar leren
liefhebben als ze God kennen. Daarom
willen we het Evangelie wereldwijd delen.
Dit doen we samen met gemeenten in
binnen- en buitenland.

Woorden en daden
We delen het Evangelie in woorden
en door daden. Voor ons hoort dit bij
elkaar: geloven kan niet zonder omzien
naar de ander, en naar de ander omzien
vertelt iets van Gods liefde. Wij willen

oog hebben voor de mens als geheel,
voor zowel zijn geestelijke als materiële
nood.

Kerncijfers GZB (bedragen x € 1.000)
Som van de baten

Open gemeenschappen

Landen

We geloven dat de lokale geloofsgemeenschap door God wordt gebruikt om
mensen met het Evangelie te bereiken.
Daarom moet er voor elk mens op deze
aarde een geloofsgemeenschap zijn
waar de liefde voor God zichtbaar is en
mensen hun leven delen met anderen.

Projecten
Zendingswerkers
Medewerkers kantoor (FTE)
Ondersteunende gemeenten
Betalende leden/donateurs
Gemiddelde gift

Mensen die extra zorg en aandacht
nodig hebben
We geloven dat juist de kerk een roeping heeft om zich te ontfermen over
mensen die extra zorg en aandacht
nodig hebben. In elke samenleving zijn
er groepen die bewust of onbewust
worden buitengesloten of zichzelf laten
buitensluiten. De kerk moet een plek zijn
waar mensen ervaren dat Gods genade
geldt voor iedereen.

Zending verbindt
Kortom: we geloven dat zending
verbindt! In de eerste plaats aan God,
maar ook aan elkaar. In het bijzonder
willen we de onderlinge verbondenheid
tussen gemeenten in Nederland en gemeenten in het buitenland versterken.
We hebben elkaar nodig om samen te
ontdekken wat het betekent om God en
mensen te dienen.
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2021

2020

2019

2018

2017

8.528

7.897

7.648

8.185

8.797

36

38

38

40

37

181

221

203

212

187

43

48

55

43

42

24,2

23,8

22,8

20,8

20,0

448

466

466

484

419

24.358

26.880

26.869

27.618

26.552

105

102

91

80

73

2. Kernactiviteiten 2021: Wereldwijd dichtbij
Bij het maken van onze plannen voor
2021 gingen we er vanuit dat kerken in
Nederland en wereldwijd nog steeds te
maken zouden hebben met de directe
en indirecte impact van de coronapandemie. Daar wilden we als organisatie
recht aan doen in onze manier van werken. Daarom kozen we als titel ‘Wereldwijd dichtbij’.
Dat betekent dat we als organisatie
allereerst luisterend (digitaal) aanwezig
wilden zijn bij buitenlandse partners
en Nederlandse gemeenten. Zo wilden
we oog krijgen voor wat er bij hen en
bij ons speelt en daar ook samen voor
bidden. Daarnaast wilden we zoeken
naar creatieve en flexibele manieren om
in de coronacrisis samen programma’s
uit te voeren, mensen te dienen en het
Evangelie door te geven. Tot slot wilden
we kijken hoe we partners en gemeenten in Nederland kunnen verbinden met
elkaar en anderen, zodat er wederzijds
inspiratie zou ontstaan.

1. Dichtbij buitenlandse partners
Partners ervaren dat de GZB dichtbij
is, luistert naar hun verhaal en met hen
bidt. Partners weten zich gesteund door
de GZB om creatief en flexibel te zoeken
naar manieren om in de coronacrisis programma’s uit te voeren. Partners leren
en inspireren elkaar op regionaal niveau.
• Allereerst zijn we dankbaar dat de

meeste programma’s in het buitenland, veel meer dan in 2020, zijn
doorgegaan ondanks de uitdagingen die de voortdurende coronacrisis bood, zeker in de eerste
maanden van 2021. De impact-verhalen en interviews verderop in dit
jaarverslag geven per regio een
impressie van het werk.
• We hebben in 2021 intensief contact
gehad met onze partners. In de eerste helft van het jaar alleen online
en na de zomer ook weer fysiek.
We hebben voor alle regio’s luistergesprekken georganiseerd, mede
in het kader van de ontwikkeling
van het meerjarenbeleidsplan. We
spraken over relevante thema’s in
de regio en de invulling van wederkerigheid in de partnerrelatie. Deze
gesprekken werden erg gewaardeerd.

Wat is een GZB-programma?
Een GZB-programma is een afspraak met een partner in een land
om meerdere jaren te werken aan
een gezamenlijk missionair verlangen. In een programma worden
op een creatieve manier middelen
(mensen en projecten) ingezet die in
de lokale geloofsgemeenschappen
bewustwording geven en helpen om
het Evangelie in woorden en daden
door te geven.

• We zijn ook dankbaar dat we
ondanks de beperkingen nieuwe
programma’s en strategische
kaders hebben kunnen vaststellen
voor zes landen. Begin 2021 is de
familie Van der Knijff uitgezonden
naar Libanon. In de loop van 2021
heeft één korte termijn uitzending
plaatsgevonden. Daarnaast hebben
we vijf nieuwe lange termijn en twee
korte termijn uitzendingen kunnen
voorbereiden voor 2022.
• In april 2021 werden we geschokt
door het onverwachte overlijden
van ds. Cees van Duijn in NoordAfrika. In het in memoriam elders in
dit jaarverslag (pagina 28) gedenken
we hem. Samen met de partner in
Noord-Afrika zoeken we naar manieren om voort te zetten wat hij en
zijn vrouw Mery waren begonnen.
• In 2021 gingen vier zendingswerkers met pensioen. Daarnaast
keerden vier zendingswerkers
terug aan het einde van hun uitzendtermijn. Twee zendingswerkers
keerden terug om hun werk vanuit
Nederland voort te zetten. Twee
zendingswerkers keerden vanwege
persoonlijke of werkomstandigheden eerder terug, van wie één
op het GZB-kantoor aan de slag is
gegaan. We zijn dankbaar voor hun
jarenlange inzet om wereldwijd het
Evangelie te delen.
• We verzamelden geleerde lessen
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uit vier jaar programmatisch
werken. Die zullen als basis dienen
voor procesmatige verbeteringen
waarmee we vanaf 2022 een start
willen maken. Daarin krijgt ook een
nieuwe opzet voor evaluatie van
onze programma’s een plek.
• Om partners regionaal met elkaar
te verbinden en onderling te inspireren zijn twee online conferenties
georganiseerd. Eén over theologisch onderwijs specifiek gericht
op Afrika en één over contextuele
gemeentetoerusting met bijdragen
van over de hele wereld.
• We continueerden de samenwerking met IZB in Frankrijk, Albanië en
Tsjechië waar we het IZB Focusprogramma inzetten voor toerusting van gemeenten in missionair
gemeente-zijn. In het najaar ontvingen we met de IZB een delegatie uit
Tsjechië.

2. Dichtbij Nederlandse gemeenten
Gemeenten ervaren dat de GZB dichtbij
is en luistert naar hun verhaal. Gemeenten ervaren dat de wereldkerk dichtbij
is door gesprekken met en verhalen
van partners. Ze bemoedigen, steunen
en bidden voor partners. Gemeenten komen in beweging om naar het voorbeeld
van partners invulling te blijven geven
aan hun missionaire roeping.
• In het kader van het meerjarenbe-

leidsplan organiseerden we luistersessies in Nederlandse gemeenten.
We gingen in gesprek over missionair gemeente-zijn, het belang van
zending en wat we kunnen leren van
de wereldkerk. Deze gesprekken
worden zeer gewaardeerd en zullen
ook in 2022 in aangepaste vorm
worden voortgezet.
• Gedwongen door de coronabeperkingen zetten we de traditionele
GZB-dag gericht op individuele gemeenteleden om in een tweeweekse
campagne rond Pinksteren gericht
op gemeenten. Het online GZB-event
vormde het hart van de campagne
en werd de week erna gevolgd met
een internationaal online gebedsmoment met deelnemers uit alle regio’s
waar de GZB wereldwijd actief is.
De campagne werd zeer positief
geëvalueerd door de meer dan
40 deelnemende gemeenten en
meer dan 2.500 gemeenteleden die
het online event volgden.
• We introduceerden het werken met
een jaarthema dat centraal stond
in de Pinkstercampagne, maar dat
ook later in het jaar meerdere keren terugkwam in de communicatie.
In 2021 was het jaarthema ‘Houd
het vuur brandend’, waarin vanuit
Romeinen 12 verschillende aansporingen van Paulus centraal stonden
om als gemeente en als gemeentelid
vol te houden in coronatijd.

• We investeerden in het ontwikkelen van een nieuwe website en een
nieuwe huisstijl. We hopen die in
het voorjaar van 2022 te kunnen
presenteren.
• Ook in 2021 gingen de GZB-Experience reizen niet door. We experimenteerden met digitale vormen
om predikanten en gemeenteleden in contact te brengen met
gemeenteleden en predikanten in
de wereldkerk. We organiseerden
twee rondes van een programma
van interculturele Bijbelstudies met
christenen uit Zuid-Soedan en Albanië. Voor predikanten organiseerden we een serie van drie online
ontmoetingen waarbij ze in gesprek
gingen met theologen uit de wereldkerk rond relevante thema’s uit de
wereldkerk.
• We continueerden de samenwerking met IZB en HGJB rond het
platform #daaromzijnwerkerk
waarin we gezamenlijk gesprek
binnen gemeenten willen stimuleren
over de vraag wat het betekent om
gemeente te zijn in deze tijd. We produceerden een gespreksmagazine
en organiseerden een gezamenlijk
event in november. Inmiddels is besloten om het gezamenlijke platform
de komende jaren voort te zetten.

3. Dichtbij elkaar
Medewerkers in Nederland en het buitenland ervaren verbinding en aandacht
om effectief en geïnspireerd te werken
aan de prioriteiten richting partners en
gemeenten. Gezamenlijk ontwikkelen
we een meerjarenvisie op wie we zijn als
GZB en hoe we werken aan zending in
deze tijd.
• In 2021 werkten we aan de ontwikkeling van een nieuw meerjarenbeleidsplan. Vanaf het begin hebben
we benadrukt dat dit een geestelijk
proces is. Daarom is veel aandacht
besteed aan gezamenlijke Bijbelstudie en gebed. Een brede groep van
medewerkers in Nederland en buitenland nam deel aan het uitwerken
van strategische deelthema’s. De
uitkomsten worden in het voorjaar
van 2022 gepresenteerd.
• Als GZB werken we in multidisciplinaire teams aan programma’s en
projecten. In de tweede helft van
2021 is de organisatiestructuur
herzien om deze teams beter te
ondersteunen en de onderlinge
samenwerking te verbeteren.
• In de eerste helft van 2021 is er veel
aandacht geweest voor diverse
kleinschalige initiatieven om onderlinge verbondenheid tussen collega’s te stimuleren in de lockdown.
Daarnaast is een coronaroutekaart
ontwikkeld. Dit gaf een duidelijk
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perspectief hoe we toewerken
naar volledige heropening van het
kantoor.
• Ook voor de lange termijn hebben
we besloten om thuiswerken en
hybride vormen van werken te stimuleren. Dit betekent dat kantoor
meer een plek zal zijn voor vergaderingen, ontmoeting en inspiratie
voor teams. Een werkgroep heeft
in nauwe samenwerking met de ondernemingsraad een plan ontwikkeld om het kantoor daarvoor in te
richten, inclusief een kleine studio
voor webinars.
• De medewerkers van de kantoor
en administratie-afdeling deelden
maandelijks een ‘klein verhaal’ uit
hun contacten met de Nederlandse
achterban. Het leverde prachtige
voorbeelden op van manieren waarop gemeenteleden laten weten dat
ze betrokken zijn.
• In 2021 is een aantal vrijwilligers gestart die op kantoor ondersteuning
geven bij het schrijven van verhalen
en het ondersteunen in de ICT en de
administratie. Daarnaast zijn twee
oud-collega’s als vrijwilliger betrokken bij inhoudelijke projecten.

4. Lerende organisatie
Partners, gemeenten en medewerkers
ervaren de GZB als een lerende organisatie en dragen daar actief aan bij. We
investeren in (persoonlijke) ontwikkeling

om dichtbij gemeenten en dichtbij partners te zijn en we ontwikkelen expertise
op het gebied van digitalisering.
• In de eerste helft van 2021 hebben
de in 2020 ingestelde thematische
leergroepen voor diaconaat en
gemeenteopbouw zich vooral
gericht op het doordenken van een
aantal strategische vraagstukken
voor het meerjarenbeleidsplan. De
leergroepen experimenteren met
opties om de resultaten van gezamenlijke bezinning in te zetten in het
werk met partners en gemeenten.
• Er is een plan uitgewerkt voor permanente educatie van uitgezonden
medewerkers via online modules
van zelfstudie. De ontwikkeling van
de eerste module is gestart.
• Zowel in Nederland als in het buitenland hebben we ruime ervaring
opgedaan met het organiseren van
webinars en het opzetten van online
onderwijs. In de Pinkstercampagne
hebben we veel geleerd over het
organiseren van een online event.
• Er is een nieuwe functie gecreëerd
van adviseur lerende organisatie en
opleiding. De persoon die voor deze
functie is aangenomen is niet alleen
verantwoordelijk voor de opleiding
van nieuwe uitgezonden medewerkers, maar ook voor de opleiding
van medewerkers in Nederland.
Daarnaast zal hij verantwoordelijk

zijn voor het verder concretiseren
van de visie dat we een lerende
organisatie willen zijn.
• Daarnaast is één persoon vrijgemaakt om zich de komende jaren
bezig te houden met stimuleren
en ondersteunen van innovatie
zowel ten dienste van het werk met
buitenlandse partners als met
Nederlandse gemeenten.

5. Financieel in balans
Rekening houdend met teruglopende inkomsten bij particulieren en gemeenten,
zoeken we naar manieren om de totale
inkomsten minimaal uit te laten komen
op de begrote bedragen. Daarnaast
willen we investeringsruimte scheppen
voor nieuwe programma’s en nieuwe
manieren om partners en gemeente te
dienen.
• We zijn zeer dankbaar dat we het
jaar afsluiten met een groot positief
resultaat. We merken daarin de
betrokkenheid van een trouwe
achterban. Vanuit gemeenten
kwam 5% meer binnen dan begroot.
Daarnaast ontvingen we uit nalatenschappen en een incidentele gift
ad € 600.000 € 1,1 miljoen meer dan
begroot.
• Toch is er ook reden tot zorg: de reguliere inkomsten van particulieren
zijn weliswaar 1% hoger uitgekomen
dan begroot, maar het aantal leden
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en donateurs daalde 9% naar ruim
24.000. Het grootste deel van de daling is het gevolg van overlijden van
leden. In de praktijk blijkt het lastig
om jongere generaties langdurig
te verbinden met het werk van de
GZB. De doelstelling om het aantal
‘Zendingsmaatjes’ te verhogen naar
2.021 personen, is niet gehaald.
Dit blijft een aandachtspunt in het
beleid voor de komende jaren.
• De twee ondernemersnetwerken
hadden last van de beperkingen
door corona, maar in de laatste
maanden van 2021 heeft één van
de netwerken nog een succesvolle
fondsenwervingsactie georganiseerd voor Zuid-Soedan.
• Vanuit het overschot op de continuïteitsreserve is in 2021 een fonds
gecreëerd om in de komende beleidsperiode te kunnen investeren in
een aantal vernieuwende initiatieven om de relaties met partners
te verdiepen en nieuwe generaties
gemeenteleden te verbinden met
het wereldwijde zendingswerk.

BERICHTEN UIT DE ACHTERBAN - DOOR EVELIEN RUARUS (MEDEWERKER KLANTENSERVICE)

Nieuwe oogst
In de zomer ging de telefoon beduidend
minder op kantoor. Er waren dagen dat
de telefoon maar één keer ging en ik
’s middags voor de zekerheid controleerde of de telefoonlijn het nog wel deed. Nu
in september is dat een ander verhaal.
Mensen bellen voor collectefolders, een
vlag en promotiemateriaal voor een Fancy Fair of goede-doelen-dag, machtigingskaarten en inkijkexemplaren voor de
nieuwe Een handvol koren en een lijst van
GZB-landen en zendingswerkers voor
een gebedsavond binnenkort in Brakel.
Ook een mevrouw uit Rouveen belt op.
Ze heeft een vraag over Zendingsmaatje,
maar al snel komt het gesprek op haar
verdere betrokkenheid bij de GZB. De
zendingscommissie houdt ook dit jaar
weer een actie voor de GZB: aardappelen- en uienverkoop. De opbrengst is
voor de opbouw van de kerk in Egypte.
“Ik heb al mijn kinderen al gevraagd
hoeveel aardappelen en uien ze willen,
dan bestel ik dat in één keer. En even
kijken, hier heb ik de bestellijst van de
vrouwenvereniging. Normaal staan zij
rond de kerk met taarten bij de start van
het winterwerk, maar nu door de corona
kan je het bestellen en ophalen. Hiervan
is de opbrengst ook voor een deel voor
de GZB en de IZB. Verder help ik dan vaak
nog mee met appels plukken.” Ik reageer
enthousiast en verbaasd tegelijk. Appels
plukken voor de GZB? De mevrouw

vertelt verder: “Ja, dat is nu ook al een
paar jaar. Een boer hier verderop vraagt
dan mensen om te komen plukken op
zijn boomgaard en dan kan je opgeven
voor welk doel je die dag plukt. Soms zit
de GZB er ook bij.” Ik heb niet door dat er
al twaalf minuten verstreken zijn, totdat
ik op het klokje van de telefooncentrale
kijk. Ik benadruk nogmaals mijn enthousiasme en vertel zelfs dat ik dit wil door
vertellen aan al mijn collega’s als verhaal
vanuit de achterban. We ronden af met
een laatste aanmoediging: “Moet je zeker
doen, maak er een mooi verhaal van!”
Later op de middag belt er nog een meneer uit Waddinxveen. Hij leest elke dag
in Een handvol koren en vertelt: “Moet
je horen, op de laatste bladzijde van
augustus staat een oproep om de GZB te
steunen. Het is nu september en het zit al
een week in mijn hoofd. Vandaag moest
ik er maar eens voor bellen. Ik wil lid
worden voor € 12,50 per jaar en ontvang
ook graag de gebedskalender, want ik
bid wel, maar merk toch dat ik vaak voor
hetzelfde bid. Misschien gaat zo’n kalender me daarbij helpen.” Het ontroert me!
Dit is toch mooi! Met veel plezier schrijf ik
deze man in.
Nieuwe arbeiders en nieuwe oogst. Laat
dankdag voor gewas en arbeid maar
komen!
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3. Overzicht en verhalen regio’s en Nederland
Samenvatting cijfers per regio
Regio

Programma’s

Zendingswerkers

Projecten

Besteed in 2021*

Lopend

In ontwikkeling

Azië

3

3

7

22

€ 846.000

Afrika

8

3

10

54

€ 1.559.000

Latijns-Amerika

5

0

5

38

€ 824.000

Europa

7

1

12

34

€ 1.148.000

Midden-Oosten / Centraal-Azië

3

4

13

33

€ 1.722.000

26

10

47

181

€ 6.099.000

Totaal

* Bedragen inclusief projectbestedingen, zendingswerkers, bewustwording en toegerekende organisatiekosten.
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De GZB in
Latijns-Amerika
Omzien naar de allerarmsten op Cuba. Investeren in theologisch
onderwijs in Peru. Een
nieuwe gemeente stichten in Colombia. Zomaar wat voorbeelden
van het vele werk van
de GZB in LatijnsAmerika. Ook in 2021
mochten er dankzij uw
steun mooie dingen
gebeuren.

Uren lopen om theo- God wist van hun
logie te studeren
bestaan
Noé studeert theologie aan SELA, een
seminarie in het hooggebergte van
Peru. Vanwege de coronabeperkingen
kunnen de studenten hun studie al
meer dan een jaar alleen online volgen.
Thuis heeft Noé zo’n slechte internetverbinding dat hij voor elke les 3 à 4
kilometer moest lopen om verbinding te
krijgen. Daar zat hij dan vaak ’s avonds
in het donker, op een afgelegen plek
waar vrijwel geen mensen wonen. Noé:
“Ik wil meer leren over de genade van
God, over het Evangelie. Ook geloof
ik dat God mensen roept om integere
en trouwe voorgangers te zijn die Zijn
kudde kunnen leiden en alles doen om
hen meer te leren.” Inmiddels woont Noé
samen met een andere student op het
seminarie, zodat hij onder makkelijkere
omstandigheden zijn studie kan volgen.

Tijdens de coronapandemie heeft de
GZB kerken op Cuba geholpen bij het
uitdelen van voedselpakketten aan de
allerarmsten in de samenleving.
“We kwamen bij mensen op bezoek
die die dag nog niets hadden gegeten.
Tranen rolden over hun wangen. Ze
dachten dat iedereen hen vergeten
was. Maar God wist van hun bestaan
en stuurde ons naar hen toe. Ook
brachten we eten bij een man die alleen
nog maar op bed kan liggen. Hij woont
samen met zijn volwassen zoon. Beiden
kwamen tot geloof in Christus als hun
Redder. Iedereen die voedsel heeft
ontvangen, is ontzettend dankbaar voor
alle hulp! We hebben niet alleen eten
uitgedeeld, maar hebben hen ook uitgenodigd om naar de kerk te komen. Zo
hebben ze zowel lichamelijk als geestelijk
voedsel gekregen.”

NOÉ

CUBA

NICARAGUA
COSTA RICA
COLOMBIA

PERU

5
zendingswerkers

38
projecten

5
programma’s

€ 825.000
besteed
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MATTHIJS EN ROSA GELUK, ZENDINGSWERKERS IN PERU

“Online is het bereik veel groter”
Matthijs en Rosa en hun vier kinderen wonen sinds 2016 in Peru. Het is
hun droom dat er nieuwe gemeenten
ontstaan en dat de kerk meer zichtbaar
wordt in de samenleving.

Wat vond je moeilijk het afgelopen
jaar?
Matthijs: “Het is in diverse opzichten een
pittig jaar geweest, met name vanwege
de gevolgen van de coronacrisis. Om
dicht bij huis te beginnen: in Peru zijn
sinds maart 2020 de scholen gesloten
en die zijn tot eind 2021 niet meer opengegaan. Die hele periode hebben onze
kinderen alleen online les gehad. Alleen
in december – vlak voor het einde van
het schooljaar – mochten ze twee dagen
op proef naar school.
Ook het werk voor de Presbyteriaanse
Kerk heeft grotendeels online plaatsgevonden. Het online werken biedt een
grote hoeveelheid aan mogelijkheden,
maar het aantal uren achter de computer is me zwaar gevallen. Ik merk toch
dat ik meer motivatie haal uit de directe
contacten met de mensen in Peru.”

Wat zijn mooie ontwikkelingen waaraan jullie hebben kunnen bijdragen?

online hebben gevonden. Dat bood
voor ons een mooie gelegenheid om het
toerustingswerk online aan te bieden.
Het bereik was daardoor groter en de
kosten een stuk lager. In het afgelopen
jaar hebben we een compleet onderwijsprogramma voor leiders in de kerk
aan kunnen bieden voor mensen uit het
hele land. We zien echter wel dat er nog
delen van het land zijn die achterblijven.
Soms is dat vanwege armoede, omdat
mensen geen internetabonnement kunnen betalen, soms ook omdat er simpelweg geen (snel) internet aanwezig is.
Daarom hopen we in 2022 ook weer een
programma op locatie aan te bieden.
Een andere mooie ontwikkeling deed
zich eind 2021 voor, toen we weer
fysieke bijeenkomsten mochten houden.
Rosa is begonnen met bijeenkomsten
voor vrouwen bij ons thuis, om samen
Bijbelstudie te doen en creatief bezig te
zijn. Voor veel vrouwen is dat een plek
om op adem te komen. Ze genieten van
het samen bezig zijn én bijna elke week
zijn er wel nieuwe gezichten te zien. De
vrouwen sporen elkaar onderling aan
om te komen. Het enthousiasme spat
ervan af. Dat is iets waar we heel dankbaar voor zijn!”

“Een positief gevolg van de crisis is dat
veel meer leden van de kerk hun weg

ROSA GELUK (L

INKS)

LUK

E
FAMILIE G

TOERUSTIN

GSCENTR
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UM

Van gevangene tot student theologie

De GZB in
Afrika
Op veel plekken in
Afrika is er een tekort
aan goed opgeleide
predikanten en andere
leidinggevenden binnen
de kerk. De GZB draagt
daarom graag bij aan
theologisch onderwijs
in Ethiopië, Malawi,
Mozambique, Namibië,
Rwanda, Zimbabwe,
Zuid-Afrika en ZuidSoedan.

Wie had ooit kunnen denken dat Mervin
zou gaan studeren aan het Namibia
Evangelical Theological Seminary (NETS)?
Hij was een ‘vechter’ uit het ruige zuiden
van Namibië en zat vol boosheid. Omdat
hij een vrouw had mishandeld, kwam hij
in de gevangenis terecht. “Een uur lijkt
daar een dag te duren en een dag voelt
als een week. Dus dan heb je heel veel
tijd om na te denken.”

vervroegd vrij. Nu – vijftien jaar later –
is hij student op NETS. “Soms worstel ik
nog met boosheid en met wat ik gedaan
heb. Maar dan herinner ik mezelf aan
waar ik was en wat God gedaan heeft in
mijn leven. En ik zie hoe Hij mij vandaag
wil gebruiken.” NETS helpt Mervin om
verder te groeien en zich voor te bereiden op zijn werk in de kerk. “Ik wil graag
toegerust worden. Ik leer hier elke dag
opnieuw en ik wil blijven leren!”

Via een Alpha Cursus kwam Mervin uiteindelijk tot geloof. “Ik gaf mijn hart aan
de Heere. Het veranderde mijn leven. Ik
moest onder ogen zien wat ik verkeerd
had gedaan en mijn excuses aanbieden
aan de vrouw die ik mishandeld had.”
Achter de tralies raakte Mervin onder
de indruk van het Bijbelgedeelte van
Paulus en Silas, die God prezen in de gevangenis. “Net als zij voelde ik Gods aanwezigheid. Ondanks de gevangenismuren voelde ik vrijheid. Eerst was ik dood
door de zonde, maar nu was ik levend
gemaakt!” Uiteindelijk kwam Mervin

Vijf nieuwe gemeenten in Ethiopië

Hun volksgenoten bereiken met het
Evangelie… dat is het verlangen van de
evangelisten die worden opgeleid met
steun van de GZB. In 2021 studeerde
een eerste groep af. Zij zijn enthousiast
aan het werk gegaan én inmiddels zijn
er vijf nieuwe gemeenten ontstaan,
onder andere in Atakility. Hier wonen de
Oroma, een bevolking met een traditioneel geloof. Er is veel geestelijke gebondenheid en geloof in boze geesten. Wat
mooi om te horen dat 35 mensen tot
geloof zijn gekomen in de Heere Jezus
Christus. Hij bevrijdt van de macht van
het kwade.

ZUIDSOEDAN

MERVIN

ETHIOPIË

CONGO RWANDA

10
zendingswerkers

54
projecten

11
programma’s

MALAWI

€ 1.535.000
besteed
NAMIBIË

ZIMBABWE
MOZAMBIQUE

ZUIDAFRIKA
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PETER EN JEANNETTE DE GROOT, ZENDINGSWERKERS ZUID-SOEDAN

“Voor de school is de ballingschap ten einde”
De afgelopen jaren werkten Peter
en Jeannette de Groot onder ZuidSoedanese vluchtelingen in Oeganda;
Peter als docent aan een theologische
opleiding en Jeannette als coördinator
preventieve gezondheidszorg. Groot
was de blijdschap toen het afgelopen
jaar vluchtelingen konden terugkeren
naar huis.

Wat is een mooie ontwikkeling in jullie
werk?
Peter: “Voor de school is de ballingschap
ten einde en kan er een begin worden
gemaakt met de wederopbouw. Reden
voor intense blijdschap. Met onze Zuid-Soedanese collega’s danken we de Heere God voor deze mogelijkheid. Inmiddels is de school weer volop in bedrijf
en trekt meer en meer studenten. Deze
komen niet alleen vanuit de eigen gemeenschap, maar vanuit het hele land.
Daaruit mogen we hoop putten, omdat
het Kajo Keji Christian College daarmee
een oefenplaats is waarin stammen en
talen vreedzaam samen leren leven. Samen studeren, samen de Bijbel lezen en
samen leren dat we allemaal van genade

moeten leven. Wat is het geweldig mooi
om daar getuige van te mogen zijn.”

Wat vond je moeilijk het afgelopen
jaar?
“Voor ons was het afgelopen jaar op
persoonlijk vlak soms óók moeilijk. In
juni overleed de vader van Jeannette.
We wisten dat zijn gezondheid kwetsbaar was. Elke keer als we in Nederland
waren geweest, namen we heel bewust
afscheid. Het kon zomaar zijn dat het de
laatste keer was dat je elkaar in levende
lijve zag. Op het moment dat we hoorden
dat hij was opgenomen in het ziekenhuis
en dat de situatie heel zorgelijk was,
begonnen we met het organiseren van
de terugreis. Het was 48 uur later dat
we op Schiphol landden. Als enige van
de kinderen heeft Jeannette haar vader
niet meer kunnen zien. Dat is de keerzijde als je – zoals zoveel zendingswerkers
– ver van familie en vrienden bent.”

PETER EN

JEANNET

TE

OPLEIDING
VE
NAAR ZUID RHUISD
-SOEDAN
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Emil kwam tot geloof en stelde zijn huis open voor
de gemeente

De GZB in
Europa
Als je naar de kerk in
Europa kijkt, kun je ontmoedigd raken. Op veel
plekken krijgen kerken
andere bestemmingen of is er op zondag
maar een handjevol
mensen aanwezig.
Maar er gebeuren ook
mooie dingen! Zoekers
komen tot geloof en er
worden nieuwe gemeenten gesticht: tekenen van hoop waarbij
uw gebed en betrokkenheid onmisbaar zijn.

12
zendingswerkers

In een van de Romadorpen in Bulgarije
staat het mooie en gezellige huis van
Raina en Emil altijd open voor bijeenkomsten van de huisgemeente. Dit is echter
niet vanzelfsprekend.
De huisgemeente, waarvan vooral
Raina de drijvende kracht is, groeit
nog steeds. Er zijn nu 20-25 leden die
regelmatig bij elkaar komen. Ze lezen
samen de Bijbel, zingen, bidden en delen
vreugde en verdriet. Wie dit gezin en
deze huisgemeente ontmoet, kan zich
niet voorstellen dat het er jaren geleden
nog heel anders uitzag.
Interesse
Evangeliste Natalya, met wie de GZB
samenwerkt, kwam een aantal jaren geleden voor het eerst in dit dorp. Ze had
sterk het gevoel dat God haar hier naartoe zond, ook al kende ze er niemand
en wist ze niet hoe ze daar met mensen
in contact kon komen. Ze raakte in gesprek met Raina en haar vriendin Alina
over het geloof en de vrouwen hadden
onmiddellijk interesse. Niet veel later
kwamen beiden tot geloof.

34
projecten

8
programma’s

Raina’s man Emil was hier echter niet
van gediend. Hij was de zoon van de
plaatselijke imam en kon het niet hebben
dat Raina christen geworden was. Jarenlang bedreigde hij haar en mishandelde haar soms zelfs. Verschillende keren riep Raina tegen Natalya en Alina dat
ze wilde scheiden. Ze overtuigden haar
echter om dat niet te doen. Er werd veel
voor hen gebeden en andere christelijke
vrouwen steunden Raina in haar strijd.
Na vijftien zware jaren kwam ook Emil
tot geloof en stelde zijn huis open voor
de gemeente.
Gedragen door gebeden
Hun verhaal is een getuigenis voor veel
anderen. Hoe onmogelijk het ook lijkt:
God kan mensen veranderen! Maar dat
het niet altijd zomaar eind goed, al goed
is, is deze gemeente zich ook bewust. In
hetzelfde dorp is er een vrouw die ook
christen is. Haar man verbiedt haar
echter om naar de bijeenkomsten te
komen of zelfs maar te spreken met
een van de andere christelijke vrouwen. Deze situatie duurt zo al 25 jaar!
Ze wordt gedragen door de gebeden

€ 1.118.000
besteed
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van de gemeente en soms lukt het Raina
om haar even stiekem te spreken en te
bemoedigen.
De GZB ondersteunt deze en andere gemeenten door toerustingswerk op het
gebied van Bijbels onderwijs. De meeste
leden hebben een niet-kerkelijke en/of
moslimachtergrond en het ontbreekt
hen aan kennis van het christelijk geloof.
Daardoor zijn ze soms ook gevoelig voor
allerlei winden van leer die ze vinden op
internet. Andersom kunnen wij echter
ook veel van hen leren: de volharding in
het lijden, trouw blijven aan God en Zijn
geboden tegen alle verdrukking in.

FRANKRIJK

DUITSLAND
TSJECHIË
SLOWAKIJE
BOSNIË
ALBANIË

BULGARIJE

AAD VAN DER MAAS, ZENDINGSWERKER IN ALBANIË

“Teleurstellend om te zien dat kerken nauwelijks samenwerken”
Hoe kunnen we de jonge en vaak kleine
kerken in Albanië helpen om te groeien
in geloof, leiderschap en aantal? Aad is
docent aan een Bijbelschool en heeft een
programma ontwikkeld om gemeenten
te bemoedigen en te trainen.

Vooral de jongeren willen graag weg. Er
is weinig werk en de armoede is groot.
Veel gemotiveerde, enthousiaste christenen, die wij intussen getraind hebben,
vertrekken uiteindelijk toch naar het
buitenland.”

Aad: “Na de val van het communisme
(ongeveer 30 jaar geleden) moesten de
protestantse kerken in Albanië helemaal
opnieuw beginnen. De kerken zijn nog
jong en vaak erg klein (15-50 personen).
Ze functioneren zelfstandig, want er zijn
nauwelijks kerkverbanden. Er is meestal
geen kerkenraad of leiderschapsteam.
De kerkleider doet vaak alles zelf. De
GZB heeft in de afgelopen jaren een
programma ontwikkeld om twaalf lokale
kerkjes te ondersteunen. We proberen
hen te bemoedigen en te trainen op allerlei terreinen, zoals leiderschap, jeugdwerk, diaconaat, enz. Dit programma
noemen we Fokusi (zie www.fokusi.al/en).”

Wat zijn mooie ontwikkelingen waaraan
je hebt kunnen bijdragen?
“Het is altijd fijn om les te geven op de
Bijbelschool in Tirana. Hier studeren
ongeveer 100 studenten parttime. Sinds
de coronacrisis zijn de lessen deels
online. Daardoor is het aantal studenten
gegroeid. Meer en meer studenten uit
Zuid-Albanië en Kosovo haken nu ook
aan.
Via het programma Fokusi kom ik
regelmatig in lokale kerken om samen
na te denken over de vraag: “Wat is
kerk-zijn?” Daarnaast organiseren we
diaconale activiteiten. Met medische
teams bezoeken we afgelegen dorpen.
We verlenen zorg en bidden met mensen voor hun gezondheid. Ook helpen
we mensen die verslaafd zijn aan alcohol
en drugs. Helaas komt dat veel voor in
Albanië en Kosovo. Tenslotte hebben
we in 2021 digitale Bijbellessen ontwikkeld in samenwerking met GlobalRize.
Hiermee bereiken we veel mensen in
Albanië en Kosovo, die anders nooit een
kerk zouden binnenstappen. Intussen
hebben we al bijna 500 online studenten
gehad.”

Wat vond je moeilijk het afgelopen jaar?
Het is voor mij teleurstellend om te zien
hoe deze kerken nauwelijks samenwerken, terwijl ze elkaar zo hard nodig
hebben! Albanezen zijn trotse mensen
die graag alles zelf willen beslissen.
Misschien is dat ook nog een gevolg van
het communisme, toen de overheid alles
voor hen besloot. Wat ook frustrerend
is, is dat veel mensen naar de grote
steden trekken of zelfs emigreren.
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De GZB in het
Midden-Oosten
en Centraal-Azië
Het Midden-Oosten,
maar ook een groot
deel van Centraal-Azië
is de wereld van de
islam. Evangeliseren is
verboden en kerken
worden in de gaten gehouden. Maar ook hier
wonen christenen die
in woorden en daden
van betekenis willen zijn
voor hun omgeving.

Nieuwe gemeente wint vertrouwen in de wijk
Gemeentestichting vereist volharding.
Dit merken we ook in Egypte. De twaalf
jonge gemeenten die de GZB steunt
ervaren veel tegenstand, zowel van
de overheid als vanuit hun omgeving.
Vergunningen worden niet verleend,
activiteiten worden tegengewerkt en
voorgangers ontvangen dreigementen.
Ondanks dat is er een groot verlangen
om Gods liefde zichtbaar te maken in de
samenleving.
Een van de nieuwe gemeenten bevindt
zich in een arme buitenwijk van de
hoofdstad Cairo. Ouderling Emad*
organiseert hier samenkomsten in een
gehuurd appartement. In de buurt staat
het bekend als liefdadigheidscentrum.
De ruimte is gratis beschikbaar gesteld
door een broeder die zich bekommert
om het werk van God in zijn wijk. Het
gebouw is de hele week open, elke dag
is er wel iets te doen. Steeds meer

buurtbewoners hebben de weg naar de
gemeente gevonden en er heeft zich een
scala aan sociale projecten ontwikkeld,
zoals een tassenproject. De gemeente
zet zich in voor haar omgeving en wint
daarmee het vertrouwen.
Tassenproject
Een van de deelnemers aan het tassenproject is Saoud*. Na de scheiding met
haar man, een moslim, trok ze in bij haar
familie. Een arm gezin dat zelf ook nauwelijks kan rondkomen. Wat was Saoud
dan ook blij toen ze bij het tassenproject
van de kerk in de wijk aan de slag kon.
Voor de prachtige tassen die ze maakt,
krijg ze een salaris en de extra winst
komt ten goede aan de kerk.
Saoud bezocht ook steeds vaker de
kerkdiensten; onlangs kwam ze tot
geloof.

KERK K

AN GRA
TIS HUR

EN

* In verband met veiligheid is het niet mogelijk om plaatsen en namen te noemen.

CENTRAAL-AZIË
TURKIJE

NOORD-AFRIKA

13
zendingswerkers

33
projecten

7
programma’s

€ 1.775.000
besteed
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JEMEN SYRIË
ISRAËL
EGYPTE

JEMEN

Geen enkele behoefte meer aan wodka
Azat* (40) is een vrolijke taxichauffeur
uit Centraal-Azië. Als tiener zag zijn
leven er echter heel anders uit…
Hij voelt zich ongelukkig en drinkt
steeds vaker wodka. Zoveel, dat zijn
ouders hem uit huis zetten. Hij vertrekt
van zijn dorp naar een wat grotere
plaats. Daar ontmoet hij een christen die
hem meeneemt naar de sportschool,
om zo van zijn alcoholverslaving af te
komen.
Ook gaat Azat met hem mee naar de
kerk. Daar wordt hij warm welkom
geheten en voelt hij veel liefde. Hij begint
te geloven dat het Evangelie waar is.
Het lukt hem echter niet om te stoppen
met drinken. Op een dag, tijdens zijn
dagelijkse hardlooprondje, loopt hij een
berg op. Daar zegt hij tegen God: “Als
U echt bestaat, zorg dan dat ik geen
leegte meer in mijn hart voel.” Zijn hart
vult zich met Gods liefde, iets wat hij nog
nooit eerder gevoeld heeft! Vanaf dat
moment heeft hij geen enkele behoefte
meer aan wodka.

In elkaar geslagen
Azat besluit terug te keren naar zijn
geboortedorp om ook zijn ouders over
het Evangelie te vertellen. In het dorp
wordt hij niet bepaald welkom geheten
als ze horen dat hij christen is. Verschillende keren wordt hij in elkaar geslagen.
In het begin slaat hij terug, hij is immers
in vorm na twee jaar in de sportschool
te hebben getraind. Maar na een tijdje
beseft hij dat dit niet goed is. Hij komt
er eerlijk voor uit dat hij christen is en
probeert zijn dorpelingen te dienen.
Hierdoor krijgen zij respect voor hem.
Wel krijgt hij om de zoveel tijd een aantal
moslimbroeders op hem afgestuurd
die hem ervan willen overtuigen dat
hij dwaalt, maar Azat houdt stand. Het
liefst zou hij willen verhuizen naar de
hoofdstad van zijn land, voor betere
kansen op een goede baan. Maar tegelijkertijd vraagt hij zich af hoe hij zijn
dorpsgenoten nog meer kan dienen en
welk plan God met zijn leven heeft. Wilt u
voor hem bidden?
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IN WIJK VAN D
E
NIEUWE GEMEE
NTE
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Sabita is de God van christenen intens dankbaar

De GZB in Azië
Christenen in Azië vormen vaak een kleine
minderheid. Toch is er
een groot verlangen
om het Evangelie te delen en op veel plaatsen
groeit de kerk hard!
De GZB is dankbaar om
daar een steentje aan
te kunnen bijdragen
door middel van toerustingsprogramma’s
en praktische hulp
voor mensen waar niemand anders oog voor
heeft.

Sabita woont in het noorden van India.
Ze heeft een animistische achtergrond*,
komt uit een arme familie en heeft maar
heel weinig onderwijs gehad. Ze werd
ziek, maar omdat de gezondheidszorg in
de regio waar ze woont ronduit slecht
is, wist ze niet dat ze malaria had.
Volgens gewoonte ging ze naar een magiër en bezocht ze tempels om de goden
te bidden om genezing. Dit kostte haar
familie heel veel geld, maar helaas… Sabita werd niet beter. Integendeel, haar
ziekte werd steeds ernstiger. Ze was
ten einde raad! Op een dag ontmoette ze
‘toevallig’ één van de leden van de kleine
christelijke gemeente in haar dorp. Die
spoorde haar aan om met haar klachten naar de christelijke gezondheidskliniek in het nabijgelegen Mihalbali te
gaan. Hoewel haar familie de medische
behandeling en ‘westerse’ medicijnen
totaal niet vertrouwde, bezocht Sabita

toch de kliniek. Tegen een kleine vergoeding werd ze behandeld en na een
maand was ze volledig genezen. Sabita is
de God van de christenen intens dankbaar voor de behandeling en medicijnen
voor haar ziekte!
Tijdens de behandeling leerden Sabita
en het personeel van de kliniek elkaar
wat beter kennen en zo ontstond een
vriendschappelijke band. Op Tabita’s
vraag over wat en Wie hen drijft, vertelden ze haar over de Hoop die in hen is.
Ze hopen dat ook Tabita Jezus Christus
leert kennen en bidden voor haar. Om
de kerk in haar dorp te bezoeken heeft
ze echter veel moed nodig. In haar familie is er namelijk veel weerstand tegen
het christelijk geloof.

SABITA

PAKISTAN
* Natuurgodsdienst waarbij geesten- en
voorouderverering het belangrijkst zijn.

NEPAL
INDIA
THAILAND
FILIPPIJNEN

7
zendingswerkers

22
projecten

6
programma’s

€ 752.000
besteed
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INDONESIË

De GZB in Nederland
Groene GZB
TERUGBLIK PINKSTERCAMPAGNE

HOUD HET VUUR BRANDEND
Als je vaste vormen moet loslaten,
ontstaan er ook nieuwe perspectieven. Als GZB zijn we ontzettend dankbaar voor de kansen die we met de
pinkstercampagne ‘Houd het vuur
brandend’ kregen om ons met en
door de wereldkerk te laten aanwakkeren! Van online event tot gebedsbijeenkomst: we waren verbonden met
elkaar. Dank ook voor uw en jouw
betrokkenheid op zending!
“Het hele online event hebben we als
indrukwekkend ervaren. Maakt jaloers, zó vurig het Woord doorgeven.”
“Prachtige campagne! Delen met én
ontvangen van de wereldwijde kerk.
Zo bemoedigend om van broeders en
zusters van over de hele wereld te
horen wie God voor hen is.”
“Ik hoop dat deze ‘voorbereiding op
Pinksteren’ jaarlijks terugkeert. Het
inspireert en richt ons op het belang
van gebed en het werk van de Heilige
Geest, ook wereldwijd.”

• Er keken meer mensen naar het
online event dan dat er bezoekers
zijn op een normale GZB-dag. Het
programma werd beoordeeld met
een 8,2!
• Ook kinderen en jongeren werden
uitgedaagd ‘om het vuur brandend’ te houden. 125 Teams deden
enthousiast mee aan de challenge
‘Youth on fire’ en genoten na afloop
van een concert van Marcel en
Lydia Zimmer.
• Maar liefst 17 landen deden mee
aan onze internationale gebedsbijeenkomst. Een bijzonder moment
van verbondenheid over grenzen
heen.
• De gerbera-actie leverde naast
vurige boeketten op tafel, ook een
prachtige opbrengst van circa
€ 15.000 op.
• Verschillende collega’s van de GZB
maakten al fietsend of wandelend
kilometers voor de voortgang van
zending. Dit leverde ruim € 10.000
op!
• Nog eens terugkijken? Alle filmpjes
en het online event zijn te vinden op
ons YouTube-kanaal.
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De GZB streeft ernaar om de milieu-impact
van haar werk zo klein mogelijk te maken
en daarbij reizen die gemaakt worden te
compenseren. Ook in 2021 heeft de GZB in
overleg met partners wereldwijd gekeken
waar compensatie van ons werk kon plaatsvinden. Bijvoorbeeld door boomplantprojecten te hebben. Tegelijk werden daardoor
de partners en vooral jongeren die betrokken waren bij de projecten, gestimuleerd
om zelf ook meer verantwoord met het milieu om te gaan. Het geeft bewustwording.
Er is in 2021 geïnvesteerd in projecten van
een voedselbank in Albanië (biologische
producten), boomplantprojecten in Malawi
en Mozambique, een vergroeningsproject
op Java in Indonesië, diverse groene projecten van de kerk in Peru en de bijenkasten bij ons eigen kantoor.
Ook is er afgelopen jaar gekeken, uiteraard
mede door de coronapandemie, hoe we
werkreizen kunnen verminderen. De meeste mensen werkten vrijwel altijd thuis. Digitaal met elkaar samenwerken gaat steeds
makkelijker en bood ook internationaal
nieuwe kansen. Daarnaast werden alternatieven voor reizen bedacht om mensen uit
Nederland met de wereldkerk te verbinden.
Een mooi voorbeeld daarvan is het intercultureel bijbellezen dat met gemeenten in
Nederland en uit het buitenland werd georganiseerd en de digitale Pinkstercampagne.

4. Risicoanalyse en -beheersing
Er zijn verschillende risico’s die, wanneer zij optreden, het realiseren van de
missie als zendingsorganisatie kunnen
belemmeren. Voorop staat dat we in
gehoorzaamheid aan en afhankelijkheid
van onze zendende God invulling willen
geven aan de zendingsopdracht. Tegelijk
weten we ons geroepen om verantwoord om te gaan met de mensen en
middelen die ingezet worden.

De impact betreft de ernst van de gevolgen van de gebeurtenis.
Het risico is de combinatie van kans en
impact van de gebeurtenis en is daarom
in 5 kleurschalen weergegeven:

Kleurschalen (van laag naar hoog)
Kans			

lijke gegevens en veiligheidsplan actueel,
zodat de GZB in geval van calamiteiten
over alle relevante informatie beschikt.
Door middel van veiligheidstrainingen
voor medewerkers, simulatieoefeningen
en gedragscodes voor alle personen die
met de GZB reizen, proberen we de risico’s zo goed mogelijk te ondervangen.
Tegelijk is volledige zekerheid op dit punt
onbereikbaar.

Impact			
Jaarlijks bespreken het Management
Team, de Commissie Toetsing en de
Raad van Toezicht daarom een analyse
van belangrijke risico’s. Daarbij worden de kans en impact en de getroffen
beheersingsmaatregelen besproken.
Eveneens blijkt daaruit voor welke (rest)
risico’s geen maatregelen zijn getroffen
of mogelijk zijn en of we dit restrisico
aanvaardbaar vinden.
Hieronder zijn de voor de GZB belangrijke risico’s vermeld. De gevolgen van
de wereldwijde pandemie hebben op
meerdere van de genoemde risico’s
hun weerslag. Omdat dit in die risico’s
is meegewogen, is de pandemie niet als
afzonderlijk risico vermeld.
Per risico is in kleuren de weging van
het restrisico (na getroffen maatregelen) toegevoegd. Voor kans en impact
is met 3 kleurschalen gewerkt. Onder
kans verstaan we de waarschijnlijkheid
dat de gebeurtenis zich zal voordoen.

Risico

1. Onveiligheid medewerkers en deelnemers GZB-reizen in het buitenland
door instabiliteit
Kans:

Impact:

Risico:

GZB-medewerkers zijn in veel landen
actief. Veiligheid van de werkers vraagt
voortdurende aandacht en alertheid
van alle betrokkenen. De veiligheid van
uitgezonden medewerkers en medewerkers die namens de GZB reizen, is
daarmee het belangrijkste risicogebied
van de GZB. Alle uitgezonden en reizende collega’s onderschrijven daarom het
veiligheidsbeleid.
Dat beleid houdt onder andere in dat
onveilige situaties worden gemeld,
waarna het veiligheidsteam besluit over
te nemen stappen. Ook houden alle
medewerkers een profiel met persoon-

Het Crisis Management Team (CMT)
heeft vanwege de aanhoudende
onzekere situatie als gevolg van de
coronapandemie ook in 2021 regelmatig vergaderd. Vanaf september zijn
bezoekreizen vanuit Nederland weer
voorzichtig hervat, op basis van een
hiervoor ontwikkeld intern protocol.
In het afgelopen jaar zijn twee veiligheidsincidenten gemeld. Deze meldingen
zijn door de desbetreffende regiocoördinator afgehandeld.
Het CMT heeft de situatie in DR Congo
(activiteiten van gewapende groepen)
nauwlettend gevolgd. In 2021 moesten
(opnieuw) de uitgezonden werkers in
verband met de veiligheidssituatie tijdelijk verhuizen naar een veilige locatie in
de regio.
In 2021 is een overeenkomst aangegaan
met Global Risk Advice (GRA) als externe
veiligheidsadviseur en partner voor het
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verzorgen van veiligheidstrainingen.
Eind 2021 is met GRA een start gemaakt
met een evaluatie en aanscherping van
het veiligheidsbeleid. Dit zal begin 2022
worden afgerond.

2. Onvoldoende geld voor het zendingswerk door ontwikkelingen achterban
Kans:

Impact:

Risico:

Veel gemeenten die het werk van de GZB
ondersteunen, hebben te maken met
teruglopende ledenaantallen. Daardoor
vertonen de bijdragen aan zendingscollecten een dalende trend. De GZB heeft
daarom extra ingezet op het versterken
van de relaties met de gemeenten. Daarin ligt de nadruk op het verbinden van
gemeenten met de missie van de GZB,
zodat de meerwaarde van de verbinding
met de wereldkerk ervaren wordt. Als
die basis er is, verwacht de GZB ook een
beroep op blijvende financiële betrokkenheid te kunnen doen.
Ook het aantal leden en donateurs is in
de achterliggende jaren teruggelopen.
Een van de oorzaken is dat relatief veel
relaties een hoge leeftijd hebben en dat
de jongere generatie zich minder bindt.
Tegenover de uitstroom vanwege onder
meer overlijden staat onvoldoende
instroom. De GZB investeert daarom in
aanvulling op de binding met gemeenten
ook in het betrekken van particulieren.

In de laatste jaren zijn daarvoor mogelijkheden voor betrokkenheid van jongeren (GZB-Experience) en het concept
Zendingsmaatje ontwikkeld en deze
worden blijvend ingezet.

3. Verlies van bedrijfsgegevens door
cyberrisico’s
Kans:

Impact:

Risico:

Het werk van de GZB wordt vrijwel
volledig gedragen door gemeenten en
particulieren. De GZB werkt met veel
persoonlijke informatie van leden, donateurs, partners en medewerkers. In
de laatste jaren is het risico van verlies
van deze informatie door bijvoorbeeld
hacks toegenomen. De procedures en
maatregelen voor informatiebeveiliging
zijn opgesteld op basis van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.
De GZB werkt volledig in een cloudomgeving, die is ondergebracht bij twee
partijen: Microsoft en AFAS. Door middel
van back-up en recovery procedures
is de continuïteit van de bedrijfsvoering
geborgd. In 2021 zijn naar aanleiding
van een quick scan door een externe
partij de maatregelen ter beveiliging van
de ICT en bewustwording van medewerkers verder aangescherpt.

4. Onwettig handelen en/of verlies
bankrelaties door niet naleven internationale sanctie- en antiwitwaswetgeving
Kans:

Impact:

Risico:

Bij het aangaan van overeenkomsten en
overmaken van toegezegde bedragen
is de GZB gehouden aan internationale sanctiewetgeving en wetgeving die
erop is gericht dat met de fondsen geen
witwaspraktijken of terrorisme wordt
gefinancierd. De potentiële impact in termen van bijvoorbeeld rechtsvervolging
of stopzetten van bankrelaties is hoog.
In 2021 is een toets aan de actuele sanctielijsten verwerkt in de interne procedures om de kans op onwettig handelen
te minimaliseren. Er hebben zich in 2021
geen schendingen van sanctieregels
voorgedaan.
In de praktijk merken we dat de toenemende procedures bij banken als
gevolg van deze wetgeving regelmatig
belemmerend werkt in het ter plaatse
krijgen van fondsen voor onze partners
en programma’s in hoog risicolanden.
In CBF en Prisma-verband participeert
de GZB in het contact met ministerie en
banken voor het adresseren van deze
sector-brede problematiek.

5. Verlies van middelen en imagoschade door fraude en mismanagement
interne organisatie
Kans:

Impact:

Risico:

Fraude en mismanagement kunnen, als
dit zich voordoet en openbaar komt, het
vertrouwen in de GZB ernstig schaden.
Ter voorkoming hiervan vraagt de GZB
van zijn medewerkers te werken op
basis van richtlijnen inzake taken en
verantwoordelijkheden gebaseerd op
functiescheiding. Daarnaast is er HRMbeleid gericht op de naleving van kernwaarden van de GZB en onderschrijven
medewerkers de gedragscode van de
GZB. Door middel van deze maatregelen is de kans zodanig beperkt dat het
risico aanvaardbaar is.

6. Verlies van middelen door mismanagement en corruptie bij buitenlandse partners
Kans:

Impact:

Risico:

Mismanagement en corruptie kunnen
ervoor zorgen dat giften en donaties die
aan de GZB zijn toevertrouwd uiteindelijk niet daar terecht komen waar
dat bedoeld is. Om dit zoveel mogelijk
te voorkomen, werkt de GZB met een
zorgvuldige partnerselectie, een cyclus
van Planning, Monitoring en Evaluatie
per project (waaronder een procedure bij constatering van fraude issues),

23 - Jaarverslag GZB 2021

periodieke veldbezoeken door regiocoördinatoren en gerichte veldbezoeken
met een internal auditkarakter door de
controller.

7. Imagoschade door niet-integer
en/of grensover-schrijdend gedrag
medewerkers en partnerorganisaties
Kans:

Impact:

beleid. Alle medewerkers en vrijwilligers
die namens de GZB reizen, stemmen
schriftelijk in met het veiligheids- en integriteitsbeleid, waarvan onder meer een
gedragscode deel uit maakt.
Onderdeel van het beleid is dat belanghebbenden en slachtoffers via de
(Engelstalige) website het beleid kunnen raadplegen en een klacht kunnen
indienen.

Risico:

De GZB zendt medewerkers uit naar
verschillende landen. Kwetsbare groepen zijn voor de GZB een belangrijke
doelgroep. Het werken met deze groepen heeft tot gevolg dat deze mensen
een afhankelijkheidspositie kunnen
ervaren ten opzichte van de GZB-medewerkers.
Daarnaast werkt de GZB met partners
samen in contexten waar maatschappelijke normen afwijken van die in Nederland. Gedrag dat in onze visie afgekeurd
moet worden, kan in deze contexten
geaccepteerd zijn.
Het risico op grensoverschrijdend
gedrag is daarom ook in het werk van
de GZB reëel.
De GZB is zich bewust van het belang om
zowel voor collega’s als partnerkerken
te werken aan bewustwording en de
mogelijkheid om grensoverschrijdend
gedrag te melden. Het integriteitsbeleid
is voor wat betreft GZB-medewerkers
integraal onderdeel van het veiligheids-

Inschatting van de financiële gevolgen
van de risico’s
Op basis van de gezonde financiële situatie kan de GZB tot op zekere hoogte de
financiële gevolgen bij het zich voordoen
van bovengenoemde risico’s dragen.
De inschatting is evenwel dat het zich
voordoen van een risico op het gebied
van veiligheid een zodanige financiële
impact heeft dat de GZB deze niet zelf
kan dragen.
Daarom is op dit risico sterk geïnvesteerd in preventie, door training van
medewerkers, het inhuren van expertise en het consequent toepassen en evalueren van het veiligheidsbeleid. Daarnaast geldt voor enkele deelrisico’s als
ziektekosten en arbeidsongeschiktheid
als gevolg van gewapende conflicten dat
deze verzekerd zijn door middel van een
speciale molest-dekking op onze expaten zakenreisverzekeringen.
Voor zover dat mogelijk is, zijn ook
andere risico’s verzekerd. In het alge-

meen geldt dit voor (bestuurs-/bedrijfs-)
aansprakelijkheid en verschillende
werknemersverzekeringen, waaronder
een verzuimverzekering als financiële
dekking in geval van langdurig verzuim.
In 2021 is gestart met de oriëntatie op
een verzekering voor cyberrisico’s,
waarover in 2022 besloten zal worden.
Bij het vaststellen van de norm voor de
continuïteitsreserve is rekening gehouden met de risicoanalyse. Een van de belangrijkste onderdelen in deze reserve
betreft de buffer in geval van structurele inkomstendaling. Aan de continuïteitsreserve ligt een scenario van 20
procent inkomstendaling ten grondslag,
waarbij de reserve zowel moet voorzien
in het voortzetten van de activiteiten
voor één jaar als het terugbrengen van
de contractuele (personele) verplichtingen tot een niveau dat in evenwicht
is met de lagere inkomsten. Een nadere
onderbouwing van de continuïteitsreserve is opgenomen in de toelichting op
de balans in de jaarrekening.
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5. Medewerkers en vrijwilligers
Overzicht medewerkers en vrijwilligers

In- en uit dienst

Een groot deel van de zendingswerkers
en kantoormedewerkers is als werknemer in dienst van de GZB. Daarnaast
is de GZB betrokken bij uitzendingen
waarbij de zendingswerkers in dienst
zijn van een andere organisatie en zijn
verschillende mensen op vrijwillige basis
betrokken door middel van een korte
termijn uitzending, als gastdocent, expert of bij het werk op kantoor.
Hieronder is een overzicht van het aantal werknemers opgenomen.
Daarnaast waren in 2021 honderden
vrijwilligers, die zich in gemeenten binnen zendingscommissies en thuisfrontcommissies hebben ingezet voor het
zendingswerk.

In 2021 zijn verschillende medewerkers
in- en uit dienst getreden.

Zendingswerkers
De volgende uitzendingen zijn beëindigd:
• Heleen van der Sluijs, Bosnië (Heleen
is vanaf begin 2021 werkzaam als
medewerker communicatie)
• ds. Cees en Mery van Duijn, Noord
Afrika (na het plotselinge overlijden
van Cees is Mery naar Nederland
teruggekeerd)
• Robert en Danja Duits, Albanië
• Dieke Folmer, Noord-Afrika
• Aad en Dineke van der Maas, Albanië
(Aad is vanaf medio 2021 vanuit
Nederland betrokken bij het Fokusí
programma)
• ds. Wim en Anke Poldervaart, met
emeritaat

31 -12-21
Aantal

2021
FTE gem.

31 -12-20
Aantal

2020
FTE gem.

Zendingswerkers (in dienst van de GZB)

51

35,3

56

37,7

Kantoormedewerkers

36

24,2

38

23,5

Totaal in dienst bij de GZB

87

59,5

92

61,2

Zendingswerkers (in dienst van andere
organisaties

10

12

3

5

Korte termijn uitzendingen
Gastdocenten en experts

2

5

Ondersteuning uitzendingen gemeenten

13

13

Kantoor - vrijwilligers

15

7

• Jaco en Anna Slingerland, Malawi
(korte termijn uitzending)
Daarnaast zijn de uitzendingen van de
volgende zendingswerkers in dienst van
andere organisaties afgerond:
• Marjolein Keizer, Groot-Brittannië
(i.s.m. Crosslinks)
• Janet van Middendorp, Ethiopië
(i.s.m. Wycliffe)
De volgende medewerkers zijn in 2021
uitgezonden:
• Kees en Esther van der Knijff, Libanon

Kantoor
Op kantoor hebben we van verschillende collega’s afscheid genomen, van wie
enkele na een jarenlang dienstverband
vanwege pensionering. Tegelijk mochten
we ook nieuwe collega’s verwelkomen.
In dienst
• Mariëlle de Koning, medewerker
communicatie
• Linda Stuut, programmaleider
• Heleen van der Sluijs, medewerker
communicatie
Uit dienst
• Nienke Freije, medewerker communicatie
• Charissa Holwerda, opleidingscoördinator
• Erika Kommers, programmaleider
• Bas Stolk, relatiebeheerder
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• Tim Verduijn, regiocoördinator
Tijdelijk in dienst
• Joke Hansum, projectmedewerker

Arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim
In 2021 hebben 24 kantoormedewerkers (ongeveer 2/3) vrijwillig meegedaan
aan een Preventief Medisch Onderzoek.
Het resultaat hiervan was in algemene
zin positief: ruim 90% van de medewerkers heeft een goed werkvermogen,
wat betekent dat het werk fysiek en
geestelijk goed is uit te voeren.
Eén van de adviezen betreft de werkbeleving – de mate van uitputting in het
werk. Het feit dat hierop een deel van
de medewerkers hoog scoort, houdt
in onze optiek verband met het vele
thuiswerken sinds de uitbraak van de
coronapandemie. Hiervoor is blijvende
aandacht vanuit MT en teamleiders en
voor enkele collega’s wordt gerichte
begeleiding hierin gezocht.
Een ander advies is om gezond gedrag
meer te stimuleren. In 2022 zal dit worden opgevolgd.
Met dankbaarheid vermelden we dat
het ziekteverzuim in 2021 opnieuw erg
laag was: 0,32% (2020: 0,40%).

Overzicht zendingswerkers
per 31 december 2021
Land

Naam

Samenwerkende
organisatie

Iljo de Keijzer
Björn en Marlies van Veelen
ds. Laurens Jan en Lourina Vogelaar
Sijmen en Annelies den Hartog
Thomas en Cobi Roest
Mirjam*
Hans*

OMF

Azië
Filipijnen
Indonesië
Indonesië
Thailand
Thailand
Zuidoost-Azië
Zuidoost-Azië

Naam

Samenwerkende
organisatie

Europa

Afrika
DR Congo
DR Congo
Malawi
Malawi
Namibië
Rwanda
Rwanda
Oeganda
Zuid-Afrika

Land

Willem en Joanne Folmer
Mark en Corine Godeschalk
ds. Gert en Rieneke van de Pol
ds. Willem-Henri en Ditteke den Hartog
ds. Joram en Daniëlle Oudshoorn
Martin en Marleen ’t Hart
ds. Rik en Caroline Mager
ds. Peter en Jeannette de Groot
Daniëlle Davelaar

Latijns-Amerika
Colombia
Costa Rica
Cuba (vanuit NL)
Nicaragua

Johan-Krijn en Astrid Klaasse
Kees en Claudia Geluk
ds. Peter Kleinbloesem
John en Marjan Lindhout

Peru

ds. Matthijs en Rosa Geluk

OMF
OMF
OMF
JmeO

Albanië (vanuit NL)
Bosnië
Bulgarije
Duitsland
Duitsland
Frankrijk
Frankrijk
Kroatië
Nederland
Tsjechië

Aad van der Maas
Adré en Marja Lichtendonk
Foka van de Beek
Gerrit en Jorine van Dijk
Gerard en Janneke de Wit
ds. Geert en Florien Lustig
Harriëtte Smit
Anne-Marie Kool
Jaap van Harten
Leendert en Nelleke Wolters

Global Rize

Midden-Oosten en Centraal-Azië
Egypte
Israël
Libanon
Libanon
Noord-Afrika
Centraal-Azië
Centraal-Azië
Centraal-Azië
Centraal-Azië

Willem-Jan de Wit
Corrie*
Heleen Dandash-van den Berg
ds. Kees en Esther van der Knijff
Marieke*
Corina*
Gerlinde*
Peter en Riek*
Simone*

NEM

Wycliffe

PI

* Om veiligheidsredenen kunnen wij geen land en achternaam noemen.
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Land

Naam

Uitzendende gemeente

Korte termijn uitzendingen in 2021
Malawi
Nicaragua
Nicaragua

Jaco en Anna Slingerland
Anneleen van Doorn
Antje van Rees

Gastdocenten / expert missies in 2021
Peru
Rwanda

ds. Gerrit Nijland
Govert en Jolanda Voordendag

In 2021 verleende de GZB in overleg met de uitzendende gemeente
steun of medewerking aan de volgende uitzendingen:
Chili
Kameroen
Nigeria
Zuid-Afrika
Zuidelijk Afrika
Nepal
Egypte
Thailand
Centraal-Azië
Sierra Leone

Marloes Achterveld
Margaret den Besten
Ewald en Lianne Harmsen
Gerrit en José Heino
Gerco en Wouthera*
Arjan en Corine Knulst
Martine*
Marco en Agnes van de Weerd
Han en Wendy*
Miep*

Oene
Sliedrecht
Delft
Capelle aan den IJssel
Amersfoort - Vathorst
Delft
Zeist
Zeist
Wierden
Gouda
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Overzicht kantoormedewerkers
per 31 december 2021
Naam
Martijn van den Boogaart

Functie
Directeur-bestuurder

Naam

Team programma's*
Kees Zeelenberg
Jaap Haasnoot
Daan van der Kraan
Rik Lubbers
Aad van der Maas
Arie van der Poel
Tim Verduijn
Marleen Adema
Hananja van Ee
Hanna Pak
Linda Stuut
Gijske Geneugelijk
Daniëlle Damsteeg
Peter Kleinbloesem
Nadia Smits
Danny Schurink
Jopie Verhoek
Gijsbert Wolvers
Diane Palm
Anneke Kardol

Functie

Team interne zaken

teamleider | adviseur jeugdwerk
regiocoördinator
regiocoördinator | toerustingswerk Zuidoost Azië
regiocoördinator | relatiebeheerder gemeenten
regiocoördinator | toerustingswerk Albanië
regiocoördinator
regiocoördinator
programmaleider
programmaleider
programmaleider
programmaleider
projectmedewerker
relatiebeheerder gemeenten
relatiebeheerder gemeenten | toerustingswerk
Cuba
relatiebeheerder gemeenten
relatiebeheerder gemeenten | fondsenwerving
scholen / bedrijven project 10:27
relatiebeheerder gemeenten
relatiebeheerder gemeenten
adviseur bewustwording en jeugdwerk
officemanager relatiebeheer gemeenten en reizen

* Het Team Programma’s bestaat naast de medewerkers in Nederland uit enkele
uitgezonden medewerkers:
• Willem-Henri den Hartog, regiocoördinator Zuidelijk Afrika
• John Lindhout, regiocoördinator Latijns-Amerika
• Ditteke den Hartog, programmaleider

Mark van den Dool
Henriëtte Verwoerd
Gerdien Blom
Harriët Ritman
Anja de Wildt
Kees Boer
Wim Nap
Tijmen van Steeg
Linda Hoegee
Evelien Ruarus
Margreet Broeders
Gerdi van Eck
Harry Fikse
Mariëlle de Koning
Esther van Maanen
Wilma van der Meij

teamleider
directiesecretaresse
coaching zendingswerkers
werving en selectie
secretaresse reizen | veiligheid
financiën - ledenadministratie
financiën - administrateur
financiën - controller
klantenservice
klantenservice
communicatie - vormgeving
communicatie
fondsenwerving particulieren
communicatie
communicatie - doelgroep jeugd
online marketeer

Vrijwilligers
Corry Eilander
Willemieke Fritch
Mirjam Haasnoot
Jaap van der Ham
Arianne van Helden
Charissa Holwerda
Anna Keuken
Erika Kommers
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Pauline Pors
Jacolien Pul
Tim Verduijn
Gerda van Velzen
Eelco de Visser
Jan van der Wilt
Kees Zippro

IN MEMORIAM

Ds. Cees van Duijn

17 september 1960 – 6 april 2021

Gekomen om te dienen
“Wij stellen ons graag beschikbaar om
uitgezonden te worden en graag willen
we samen met de GZB onderzoeken of
God daartoe de weg opent.” Zo meldden
Cees en Mery van Duijn zich ongeveer
drie jaar geleden in Driebergen. Hun
verlangen ging uit naar een land waar
nog niet veel gelovigen zijn.
Op dat moment waren we al twee jaar
op zoek naar een junior pastor voor
Noord-Afrika... zonder resultaat! Kort
voor ons gesprek hadden we overleg
gehad met de kerk daar: zou het gezien
de situatie ter plekke inmiddels niet
beter zijn om een senior pastor te gaan
zoeken? En hier waren Cees en Mery
van Duijn: een ervaren predikantsechtpaar, in staat om bijbels onderwijs te
geven en mentor en toeruster te zijn
voor jong-gelovigen.
Op 2 juni 2019 was de uitzenddienst in
de Nieuwe Kerk in Delft met de tekst
“Zie hier ben ik, zend mij” (Jesaja 6:8). Na
een aanvullende taalstudie in Frankrijk
vertrokken Cees en Mery in oktober
naar Noord-Afrika. Al na enkele weken
hield Cees zijn eerste preek in het Frans
over de goede Herder die Zijn leven
geeft voor de schapen (Johannes 10).
Mery begon met het kinder- en vrou-

wenwerk en samen gaven ze al snel
aan zich op hun plek te weten. Cees in
het pastorale team, de prediking, de
bijbelstudiegroep. Hij zat altijd vol ideeën
en plannen. Cees werkte intussen aan
Bijbelstudies en een serie preken over
de Efezebrief, voor de periode na Pasen.
En toen kwam op 6 april, twee dagen
na Pasen, het schokkende bericht dat
Cees tijdens het hardlopen onwel was
geworden en onmiddellijk was overleden. De verslagenheid en het verdriet
was groot: zowel in Nederland als in
Noord-Afrika.
De zondag daarna zou hij in de Franstalige gemeente preken over “Wees trouw
tot in de dood, en Ik zal u de kroon van
het leven geven” (Openbaring 2:10).
Deze diepe en veelbetekenende woorden klonken nu die zondag uit de mond
van een Afrikaanse voorganger in een
dienst ter nagedachtenis van ds. Cees
van Duijn.

een sprekend voorbeeld geweest van
discipelschap. In alle bescheidenheid,
vrijmoedig getuigend van zijn Meester.
Geroepen en gekomen om te dienen. En
juist dat heeft een diepe indruk achtergelaten.
We danken God voor deze trouwe dienaar en we geloven vast dat zijn arbeid
niet tevergeefs is, maar op Zijn wijze
vrucht zal dragen: tot opbouw van Zijn
gemeente in Noord-Afrika en tot verdere uitbreiding van Zijn koninkrijk.
We bidden tegelijkertijd ook om Gods
nabijheid en Zijn troost voor Mery en de
(klein)kinderen.

Cees was nog maar relatief kort in de
gemeente, maar had de harten van de
mensen al gewonnen. Hij was vriendelijk, nederig, en man van het Woord,
hij luisterde zo goed en was echt in je
geïnteresseerd, zo klonk het van allerlei
kanten. En zo is ds. Cees van Duijn
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6. Vereniging, bestuur en toezicht
De GZB voldoet aan de geldende
normen van de erkenningsregeling
voor goede doelen en is daarom door
het CBF aangemerkt als ‘Erkend
Goed Doel’. Eén van de normen in de
erkenningsregeling is dat de functies
‘besturen’ en ‘toezicht houden’ zijn
gescheiden.
In dit hoofdstuk leggen we uit hoe de
governance bij de GZB is ingericht en
in 2021 heeft gefunctioneerd. De verantwoordelijkheden, bevoegdheden
en de onderlinge verhouding tussen
de organen zijn formeel vastgelegd in
de statuten en interne reglementen.
Daarnaast zijn in dit hoofdstuk enkele
specifieke onderwerpen toegelicht,
die verband houden met de governance:
• Bezoldigingsbeleid
• Keurmerken, externe gedragscodes en richtlijnen
• Fondsenwervingsmethodes
• Integriteit en klachtenprocedures
• Communicatie met belanghebbenden
• Doelrealisatie

Vereniging
De GZB is een vereniging en kent
statutair de volgende organen met
bijbehorende bevoegdheden:

Orgaan

Bevoegdheid en
verantwoordelijkheid

Algemene
Vergadering

Benoemen bestuurder en
leden Raad van Toezicht
Goedkeuren jaarverslag
en verlenen décharge

Raad van
Toezicht

Toezicht houden vooraf
en achteraf en adviseren

Directeurbestuurder

Besturen

•

•
•
•

Algemene Vergadering
Op 3 juni 2021 kwam de Algemene
Vergadering digitaal bijeen. De opening
vond gezamenlijk met HGJB en IZB
plaats. In deze vergadering werd het
jaarverslag inclusief de jaarrekening
2020 goedgekeurd. Daarnaast werd afscheid genomen van mevr. A. de Groot
MPH RN als lid van de Raad van Toezicht
en werden mevr. W. de Mots en mevr.
M. Middelkoop-Poot benoemd en welkom
geheten als nieuwe leden van de Raad
van Toezicht.

•
•
•

van de verantwoordelijkheden van
de Raad van Toezicht enerzijds en
de directeur-bestuurder anderzijds. Aanleiding hiervoor was de invoering van het Raad van Toezichtmodel eind 2020.
De voortgang van de ontwikkeling
van een nieuw meerjarenbeleidsplan.
De ondertekening van het jaarverslag en de jaarrekening 2020.
De voortgang van het jaarplan 2021.
Advisering en goedkeuring van een
interne structuurwijziging.
De goedkeuring jaarplan en begroting 2022.
Het rooster van aftreden en (her)
benoemingen.
De herbenoeming With Accoun-

tants als extern accountant voor de
periode 2021-2023.
Op de heidag werd samen met het
Management Team en verschillende
medewerkers, met het oog op het te
ontwikkelen nieuwe meerjarenbeleidsplan, nagedacht over de betekenis van
de gereformeerde identiteit voor de
plaats van de GZB als zendingsorganisatie. Daarbij werden bijdragen verzorgd
door prof. dr. H. van den Belt en bishop
Anthony Poggo, adviseur in de Anglicaans Kerk en voormalig contactpersoon van de GZB voor Zuid-Soedan.
Evaluatie functioneren Raad van
Toezicht
In november 2021 heeft de Raad van

Hieronder is de governance structuur van de GZB schematisch weergegeven.
Algemene
Vergadering

Raad van Toezicht

Raad van
Toezicht

De Raad van Toezicht en vergaderde in
2021 zes keer, inclusief de heidag.
De vergaderingen vonden plaats in
aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Besproken onderwerpen in 2021
betreffen onder meer:
• De herziening van het bestuursreglement met duidelijke beschrijving
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Commissie
Zending
Directeurbestuurder
Werkorganisatie

Ondernemingsraad

Commissie
Toetsing

Toezicht in het kader van haar reguliere leer- en ontwikkel programma
samen met de directeur-bestuurder en
onder leiding van een externe adviseur
een workshop gevolgd gericht op het
samenwerken in een toezichtsmodel
en bezinning op de vraag wat voor de
Raad van Toezicht de komende jaren
leidend zal zijn in haar toezichthoudende
functie.
Advisering aan de directeur-bestuurder
en de Raad van Toezicht
Er zijn twee commissies actief voor de
advisering van de Raad van Toezicht:

Commissie Zending
In de Commissie Zending participeren
drie leden van de Raad van Toezicht en
twee zendingswerkers. De commissie
wordt ondersteund door de adviseur
voor lerende organisatie. Daarnaast
worden regelmatig externe deskundigen geraadpleegd afhankelijk van de
beleidsthema’s die aan de orde zijn.
De commissie adviseert de Raad van
Toezicht over missiologische en beleidsinhoudelijke thema’s en functioneert
tevens als klankbord voor de werkorganisatie. De commissie heeft in 2021 vier
keer vergaderd waarbij thema’s uit het
meerjarenbeleidsplan centraal stonden.
Commissie Toetsing
Deze commissie heeft als doel de advisering van de Raad van Toezicht op

financieel en organisatorisch gebied. In
de commissie participeren twee leden
van de Raad van Toezicht en tenminste
twee externe deskundigen. In 2021 is
door de commissie onder andere over
de volgende punten nagedacht en geadviseerd:
• Het beleggingsbeleid
• De risicoanalyse en geïmplementeerde maatregelen
• De evaluatie van de beloning van de
directeur-bestuurder
• Herbenoeming en opvolging van
de aanbevelingen van de externe
accountant

Directeur-bestuurder
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het besturen van de GZB en
is eveneens de wettelijk vertegenwoordiger van de vereniging.
In het kader van toezicht vooraf is voor
verschillende besluiten vooraf goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist.

Werkorganisatie
Vanuit het belang van verantwoorde
en gedragen besluitvorming, is er een
Management Team (MT). Uitgangspunt is
dat binnen het MT alle besluiten van de
directeur-bestuurder tot stand komen
en dat het MT hiervoor samen met de
directeur-bestuurder in de organisatie
verantwoordelijkheid neemt.
Het MT kwam ca. eens per drie weken

bijeen. In het functioneren van het MT
wordt steeds voor ogen gehouden dat
het eigenaarschap van het werk zoveel
als mogelijk binnen de teams in werkorganisatie is belegd.
Evaluatie functioneren directeurbestuurder
In het eerste kwartaal 2021 hebben
enkele leden van de Raad van Toezicht
een gesprek met de directeur-bestuurder gevoerd en heeft deze zijn ervaringen na de eerste 100 dagen gedeeld. In
januari 2022 heeft het jaarlijkse functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder plaatsgevonden.

Ondernemingsraad
Vanwege het aantal medewerkers heeft
de GZB een ondernemingsraad (OR) met
diverse wettelijke advies- en instemmingsrechten voor besluitvorming binnen de organisatie. De OR bestaat uit vijf
leden, waarvan drie namens de uitgezonden medewerkers en twee namens
de medewerkers in Nederland.

Bezoldigingsbeleid
Raad van Toezicht
Leden van de Raad van Toezicht van de
GZB worden niet bezoldigd; ook worden
geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. Zij ontvangen alleen een
vergoeding van de gemaakte kosten en
hebben de mogelijkheid om binnen de
fiscale regeling voor vrijwilligersvergoe-
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Namen en (neven)functies directeur-bestuurder en Raad van Toezicht
per 31 december 2021
Directeur-bestuurder

Nevenfuncties

ir. M. van den Boogaart

• Lid bestuur Stichting Leerstoel ‘De kerk in de
context van islam’
• Lid bestuur Stichting Evangelie & Moslims

Leden Raad van Toezicht

Sinds

Nh*

Maatschappelijke (neven)functies

dhr. A.A. Heij RA
(voorzitter)

2015

2027

• Partner accountantskantoor

dhr. mr. W. Gooijer
(secretaris)

2020

2032

• General Counsel groentezaadveredelingsbedrijf
• Bestuurslid Hervormd-Diaconale
Stichting Vrienden van Voor Anker
te Huizen
• Bestuurslid Hervormde Stichting
voor Huisvesting van Senioren te
Huizen

dhr. H. Bulten

2020

2032

• Directeur Stichting Steun Messiasbelijdende Joden (parttime)
• Lid Raad van Toezicht CNS Putten

mevr. M. Middelkoop-Poot

2021

2033

• Docent verpleegkunde en studentencoach
• Pastorale betrokkenheid opbouwwerk hervormde gemeente

mevr. W. de Mots

2021

2033

• HR-adviseur, senior onderwijsadviseur en (team)coach bij Driestar
onderwijsadvies
• Voorzitter zondagsschool
• Schuldhulpmaatje

ds. W.C. Polinder

2014

2026

• Gemeentepredikant
• Cursusleider en docent Oude Testament bij de cursus Theologische
Vorming Gemeenteleden

ds. J.C. van Trigt

2010

2022

• Gemeentepredikant

dingen een vergoeding voor bestede tijd
te ontvangen. In 2021 hebben zij van de
mogelijkheid tot vergoeding voor bestede tijd geen gebruik gemaakt.

komen van de directeur-bestuurder
bedroeg in 2021 (1 fte/12 maanden)
€ 81.349. Deze beloning bleef binnen de
geldende maxima.

Directeur-bestuurder
De Raad van Toezicht heeft, op advies
van de Commissie Toetsing, het bezoldigingsbeleid vastgesteld. De hoogte van
de directiebeloning en van andere bezoldigingscomponenten zijn vastgelegd in
de arbeidsovereenkomst met de directeur-bestuurder en zijn ontleend aan de
Arbeidsvoorwaardenregeling van de
Protestantse Kerk in Nederland. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. De
laatste evaluatie was in september 2021.

Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage
pensioen, de pensioencompensatie en
de overige beloningen op termijn van de
directeur-bestuurder bleven (met een
bedrag van € 91.895) binnen het in de
regeling opgenomen maximum bedrag
van € 209.000 per jaar.
De belaste vergoedingen/bijtellingen,
de werkgeversbijdrage pensioen en de
overige beloningen op termijn stonden
bovendien in een redelijke verhouding
tot het jaarinkomen.

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning
volgt de GZB de Regeling beloning directeuren van goede doelen organisaties
(zie www.goededoelennederland.nl).
De regeling geeft aan de hand van
zwaartecriteria een maximumnorm
voor het jaarinkomen. De weging van de
situatie bij de GZB vond plaats door de
Commissie Toetsing. Dit leidde tot een
zogenaamde BSD-score van 410 punten
met een maximaal jaarinkomen van
€ 111.345 (1 fte/12 maanden).
Het voor de toetsing, aan de geldende
maxima, relevante werkelijke jaarin-

* Niet herkiesbaar
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De hoogte en samenstelling van de
bezoldiging worden in de jaarrekening
toegelicht in de toelichting op de staat
van baten en lasten.
Medewerkers
Voor de beloning van medewerkers past
de GZB de Arbeidsvoorwaardenregeling
van de Protestantse Kerk in Nederland
toe. De inschaling daarbinnen wordt op
basis van een functiehuis vastgesteld.
Voor uitgezonden medewerkers geldt
de Uitzendvoorwaardenregeling van de
Protestantse Kerk in Nederland (faciliteringsregeling).

Keurmerken, externe gedragscodes
en richtlijnen
De GZB is door de Belastingdienst gerangschikt als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) en door het CBF aangemerkt als ‘Erkend Goed Doel’. Het CBF
toetst jaarlijks of de GZB blijft voldoen
aan de geldende ‘Normen Erkenningsregeling’. Naar aanleiding van de medio
2021 ingevulde jaarlijkse Check en Reflectie heeft het CBF geen afwijkingen op
de normen van de erkenningsregeling
vastgesteld.
Met ingang van 2021 is de GZB eveneens
aspirant-lid van brancheorganisatie
Goede Doelen Nederland en onderschrijft daarmee de volgende gedragscodes en richtlijnen:
• SBF-code (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie) Goed
bestuur (waaronder de normen op
het gebied van fondsenwerving in
het hoofdstuk voor fondsenwervende organisaties)
• Regeling beloning directeuren goededoelenorganisaties
• Code Postfilter, onderdeel van de
Reclamecode
• Code Telemarketing, onderdeel van
de Reclamecode
• Richtlijn financieel beheer goede
doelen

Fondsenwervingsmethoden
De GZB maakt vooral gebruik van de

onderstaande methoden voor het verwerven van fondsen:
• Collecten, acties en giften via diaconieën, zendingscommissies en thuisfrontcommissies van de betrokken
kerkelijke gemeenten
• Contributie- en direct mailing aan
leden en overige betrokken particulieren
• Telemarketingcampagnes, gericht
op leden en overige betrokken
particulieren
• Verwerven van nieuwe donateurs
en/of Zendingsmaatjes door middel
van het label Zendingsmaatje of
door middel van de inzet van thuisfrontcommissies bij nieuwe uitzendingen.
• Online fondsenwerving, onder
andere door middel van digitale
nieuwsbrieven en sociale media
• Nalatenschappen
• Verkoop van producten, voornamelijk het GZB-dagboek Een handvol
koren, dat vooral via zendingscommissies en diaconieën wordt
verkocht
• Fondsaanvragen bij vermogensfondsen en andere fondsenwervende organisaties
• Collecten en acties via scholen
Bij het gebruik van deze methoden
wordt in overeenstemming met de
hiervoor genoemde gedragscodes en
richtlijnen gewerkt. Bij wijzigingen hierin

Van de Raad van Toezicht
Het jaar 2021 was opnieuw een bewogen jaar. De coronapandemie had nog
steeds veel impact, op verschillende wijzen in de verschillende landen waar
de GZB werkt. De GZB kon gelukkig ‘wereldwijd dichtbij’ zijn.
Het Bijbelse begrip volharden houdt in de pandemie een diepere laag en
betekenis.
Het was het eerste volledige jaar van Martijn van den Boogaart als nieuwe
directeur-bestuurder. Veel vroeg zijn aandacht, het leren kennen van de organisatie, crisissituaties op het gebied van veiligheid, samenwerken met het
MT en de medewerkers aan de doelen voor 2021 en het meerjarenbeleidsplan dat in 2022 zal worden vastgesteld.
Door de ledenvergadering werden Thea de Mots en Leny Middelkoop benoemd als nieuwe leden van onze Raad van Toezicht. We namen afscheid van
Tineke de Groot als lid van de Raad van Toezicht. Tineke heeft vier jaar haar
krachten aan de GZB mogen geven, en bracht haar ervaring in als oud-zendingswerker, vanuit de gezondheidszorg en op het gebied van duurzaamheid. We zijn haar daar erg dankbaar voor.
Het plotselinge overlijden van ds. Cees van Duijn raakte ook ons als Raad van
Toezicht diep. Hij was een geliefde en trouwe dienaar in Gods Koninkrijk, de
laatste jaren via de GZB. We bidden de HEERE God of dat wat Cees en Mery
hebben mogen zaaien door mag gaan, en om Zijn troost voor Mery en de
(klein)kinderen.
Als we terug zien geloven en weten we dat de HEERE God ook in 2021 het
werk mogelijk maakte. Hij gebruikte alle medewerkers en betrokkenen bij de
GZB en we zijn dankbaar voor hun inzet.
Arnold Heij,
voorzitter van de Raad van Toezicht
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wordt zo nodig advies ingewonnen met
het oog op een correcte toepassing
hiervan.

Integriteit en klachtenprocedures
Integriteitsbeleid
Onder het hoofdstuk Risicobeheersing
is reeds vermeld dat integriteit voor
de GZB belangrijk is. Het integriteitsbeleid bij de GZB bestaat uit de volgende
onderdelen:
• Beleidsdocument Integriteit. Hierin
zijn de specifieke risico’s voor ons
werk benoemd en geadresseerd.
• Regeling en protocol vertrouwenspersoon voor medewerkers en
vrijwilligers van de GZB.
• Een gedragscode voor alle medewerkers en anderen die namens de
GZB reizen. Hierin is expliciet verwoord dat signalen van ongewenst
gedrag zowel intern bij de GZB (bij
een leidinggevende of de vertrouwenspersoon) als bij GZB-partners
in het buitenland moeten worden
gemeld, zodat deze kunnen worden
opgevolgd.
• Een meldpunt op de website. Alle
belanghebbenden kunnen hier het
integriteitsbeleid raadplegen en een
melding doen. Deze informatie is
eveneens op de Engelstalige website
beschikbaar.

Meldingen integriteitsschendingen
Dankbaar vermelden we dat in 2021

geen integriteitsschendingen zijn gemeld.

Bij de externe klachtencommissie zijn in
2021 geen klachten ingediend.

Toezicht en adviescommissies en
vrijwilligers

Reflectie integriteitsbeleid
Mede vanwege de vele andere uitdagingen tijdens de coronapandemie is het integriteitsbeleid intern en met partners
niet proactief geagendeerd in 2021.
Wel wordt het beleid tijdens werving en
inwerken van nieuwe medewerkers en
vrijwilligers besproken.

Optimale relaties met belanghebbenden

Onder meer de relatiebeheerders,
regiocoördinatoren en de directeurbestuurder onderhouden de relaties
met kerkelijke gemeenten in Nederland,
partnerkerken en -organisaties in het
buitenland en in Nederland. Daarnaast
worden onder meer de volgende communicatiemiddelen ingezet voor het
optimaal informeren van de externe
belanghebbenden:
• Het magazine Alle Volken
• De website en sociale media kanalen
• Digitale nieuwsbrieven per doelgroep
• Programma-nieuwsbrieven
• Persberichten in landelijke bladen
en kerkbladen
• Jaarverslag

Interne en externe klachtenprocedure
De GZB heeft een interne klachtenprocedure. Belanghebbenden kunnen deze
op de website raadplegen en kunnen
daar lezen hoe een klacht ingediend en
behandeld wordt.
Voor de situatie dat de interne klachtenprocedure voor de klager niet volstaat,
kan gebruik gemaakt worden van
worden van de ‘Onafhankelijke klachtencommissie’, die samen met HGJB, IZB
en De Herberg is ingesteld. Ook deze
procedure en meldpunt is op de website
te vinden.
In 2021 zijn tien klachten ontvangen,
die intern zijn opgevolgd. Acht daarvan
betroffen de inhoud of leesbaarheid van
het GZB-dagboek Een handvol koren.
Twee klachten betroffen een mailing
inclusief vragenlijst gericht op nalaten
aan de GZB. Alle klachten zijn met een
reactie aan de indiener behandeld.

De belanghebbenden zijn te onderscheiden in verschillende groepen, waarmee
door middel van eigen informatiekanalen en ontmoetingen de relatie wordt
onderhouden:
• Kerkenraden, diaconieën, zendingscommissies, thuisfrontcommissie
en predikanten als vertegenwoordigers van betrokken kerkelijke
gemeenten in Nederland
• Leden, Zendingsmaatjes en donateurs, die op persoonlijke titel verbonden zijn met de GZB
• Jongeren als specifieke doelgroep
• (School)kinderen als specifieke
doelgroep
• Andere fondsenwervende organisaties en fondsen/stichtingen die
financiële steun verlenen
• Partnerkerken en -organisaties in
het buitenland, waarmee oecumenische relaties worden onderhouden
en/of in programma’s wordt samengewerkt
• Protestantse Kerk in Nederland
en diverse bonden (onder andere
IZB en HGJB) en organisaties waarmee in Nederland wordt samengewerkt
• Kantoormedewerkers en zendingswerkers, leden van de Raad van
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Door een sociaal intranet blijven kantoormedewerkers, zendingswerkers,
leden van de Raad van Toezicht en
vrijwilligers op de hoogte van actuele
ontwikkelen, naast fysieke en digitale
ontmoetingen.
Voor alle genoemde kanalen staat de
GZB open voor reacties en feedback op
basis waarvan de kwaliteit verbeterd
kan worden.

Doelrealisatie
Deze paragraaf geeft inzicht in de wijze

waarop gewenste resultaten volgens
het beleidsplan vertaald worden naar
concrete programma’s en hoe de voortgang vervolgens wordt gevolgd.

reidheid hen deel te laten uitmaken
van de gemeente
• Bewustwording van de gemeente in
Nederland

Gewenste resultaten
In het beleidsplan worden voor een
periode van vijf jaar op hoofdlijnen de
doelstellingen vastgelegd.
In het verslagjaar 2021 werd nog
gewerkt op basis van het meerjarenbeleidsplan ‘Veelkleurige Kerk’.

Totstandkoming van programma’s en
monitoring en evaluatie van te behalen
resultaten
Programma’s in het buitenland functioneren binnen een systeem van Planning,
Monitoring en Evaluatie (PME). Essentieel
is de afstemming op de doelstellingen en
strategische keuzes uit het beleidsplan.
Dit gebeurt in verschillende stappen:
• Per land of regio wordt in overleg
met de verschillende partners een
programmaplan opgesteld, met
meerjarige doelen gericht op de
context van het betreffende land.
Dit plan wordt binnen de GZB intercollegiaal getoetst op basis van het
beleidsplan.
• Na goedkeuring van het programmaplan kunnen aanvragen voor
projecten en uitzendingen inhoudelijk worden goedgekeurd als deze
bijdragen aan het realiseren van de
doelen binnen het programma.

In het meerjarenbeleidsplan ligt de
nadruk op het uitvoeren van het missionaire werk in geïntegreerde programma’s die aan de hoofddoelstelling van de
GZB moeten bijdragen:
“De GZB wil bijdragen aan de vorming en
opbouw van open gemeenten die leven
vanuit hun missionaire roeping en die
daarom getuigend aanwezig zijn in de
samenleving. Tegelijkertijd leven zij hun
diaconale roeping uit door uit te reiken
naar mensen in de marge.”
De doelstellingen voor deze beleidsperiode zijn vooral gericht op:
• De vorming van toegankelijke christelijke gemeente
• Ontstaan van nieuwe vormen van
kerkzijn
• Verbinding van jonge gelovigen aan
de gemeente
• Oog voor mensen in de marge in de
omgeving van de gemeente en be-

Projecten worden na goedkeuring
gevolgd binnen een projectenbeheerssysteem.
Uitgezonden medewerkers leggen verantwoording af in halfjaarlijkse werkverslagen.
Partnerkerken en -organisaties rap-

porteren na afloop van een project of
in geval van doorlopende projecten per
half jaar over inhoudelijke en financiële
voortgang van de projecten.
De regiocoördinator bezoekt minimaal
eens per twee jaar tijdens een veldbezoek de zendingswerkers en evalueert
het welzijn van hen op de plaats waar zij
wonen en werken, ook in relatie tot de
partnerkerk waarmee de wordt samengewerkt.
De programmaleider is verantwoordelijk voor de besturing van een programma en bezoekt daartoe met regelmaat
de samenwerkingspartners binnen
een programma. Tijdens deze bezoeken, maar ook in de verslagen van de
partners wordt de realisatie van de
projecten in het licht van de bijdrage
aan de afgesproken programmadoelen
getoetst.
Jaarlijks worden de lopende programma’s geëvalueerd. Deze evaluatie dient
als basis voor het nieuwe jaarplan en
eveneens voor het jaarverslag.
De directeur-bestuurder informeert
per vergadering de Raad van Toezicht
door middel van een directieverslag,
aangevuld met financiële informatie per
kwartaal.
Omdat het programmatisch werken
inmiddels enkele jaren functioneert,
wordt momenteel gezocht naar goede
methoden om de impact over meerdere
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jaren goed in beeld te brengen. Hoewel
zendingswerk primair het werk is van
Gods Geest, zoekt de GZB toch wegen
om iets van de vrucht van het zendingswerk inzichtelijk te maken, om hiervan
te leren en dit ook te delen met gemeenten in Nederland.
In hoofdstuk 4 Kernactiviteiten zijn de
belangrijkste resultaten in 2021 beschreven.

7. Financiën
Toelichting financiële resultaten
De staat van baten en lasten over 2021
sluit met een positief saldo van € 1,5
miljoen. De begroting 2021 was opgesteld met een negatief saldo van € 0,55
miljoen. Het saldo van baten en lasten
is daarmee ruim € 2 miljoen hoger dan
begroot, voornamelijk als gevolg van de
volgende ontwikkelingen:
• De inkomsten van particulieren (incidenteel en nalatenschappen) zijn
€ 1,2 miljoen hoger.
• De bestedingen aan uitzendingen
zijn € 0,3 miljoen lager, voornamelijk vanwege het niet vervullen van
vacatures in 2021.
• De bestedingen aan programma’s
zijn € 0,4 miljoen lager, vooral omdat
projectbestedingen op voorwaarde
van geoormerkte bijdragen van
derden lager waren, vrijval van verplichtingen vorige jaren en het niet
doorgaan van retraites en bezoekreizen vanwege corona.
• De bestedingen aan noodhulp zijn
€ 0,2 miljoen lager, omdat de GZB
geen grootschalige nieuwe noodhulpacties heeft gevoerd.
Hierna worden de baten en lasten
toegelicht ten opzichte van de begroting
(bedragen x € 1.000). Ten behoeve van
de analyse is gekozen voor een andere
verdeling van de inkomstencategorieën
dan in de staat van baten en lasten.

Baten
a.

Particulieren - contributies en giften
Particulieren - incidenteel

Realisatie
2021

Begroting
2021

Afwijking

1.878

1.900

-22

600

0

600

b.

Particulieren - nalatenschappen

1.357

800

557

c.

Kerken - collecten en giften

2.467

2.350

117

d.

Thuisfrontcommissies

1.233

1.100

133

e.

Noodhulpacties

30

150

-120

f.

Fondsenwervende organisaties

152

300

-148

g.
h.

Fondsen, bedrijven, scholen

328

400

-72

Som van de geworven baten

8.045

7.000

1.045

Baten uit verkopen
Som van de baten

i.

Financiële baten en lasten

284

250

34

8.329

7.250

1.079

199

210

-11

e.

f.

g.

Analyse baten
a. De contributies en giften zijn ongeveer op het niveau van de begroting uitgekomen. Onderliggend is
wel sprake van een daling van het
aantal leden en donateurs, voor een
belangrijk deel vanwege overlijden.
Deze daling is gecompenseerd door
een hogere gemiddelde gift per lid/
donateur. Hoewel de doelstelling
voor 2021, 2.021 nieuwe Zendingsmaatjes, niet is bereikt, is het aantal
Zendingsmaatjes wel gestegen van
1.290 naar 1.464. De GZB investeert, onder ander door middel van
het concept Zendingsmaatje, in het
binden van een nieuwe generatie

gemeenteleden, zoals ook vermeld
in het hoofdstuk risicoanalyse.
b. In 2021 is een grote gift ontvangen
van een betrokken lid. Vanwege wilsonbekwaamheid heeft de bewindvoerder toestemming gekregen om
overeenkomstig de nalatenschap
van deze persoon een bedrag aan
de GZB te schenken.
c. De baten uit nalatenschappen en
legaten waren in 2021 aanzienlijk
hoger dan begroot.
d. De GZB ziet zich als kanaal voor
het zendingswerk van gemeenten
in Nederland. Dankbaar zien we
dat de bijdragen uit gemeenten in
2021 hoger zijn dan de begroting en
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h.

i.

2020, afgezien van noodhulpacties
en de verkoopopbrengst van het
GZB-dagboek.
In 2021 was geen sprake van nieuwe noodhulpacties ten behoeve
van partnerkerken in het netwerk
van de GZB en zijn de inkomsten uit
noodhulpacties lager uitgekomen
dan begroot.
De baten fondsenwervende organisaties zijn voor een belangrijk
deel incidenteel. Deze zijn in 2021
weliswaar lager dan begroot, maar
omdat dit veelal om geoormerkte
bijdragen voor specifieke (extra)
projecten gaat, heeft dit ook geleid
tot evenredig lagere projectbestedingen.
De baten van fondsen, bedrijven
en scholen zijn lager dan begroot.
Met name scholen zijn aanzienlijk
lager dan begroot. Dit heeft vooral
te maken met het afgelasten of uitstellen van reisactiviteiten vanwege
corona.
De baten uit de verkopen zijn iets
hoger dan begroot, vanwege verkoopacties via een basisschool en
de gerbera-actie rondom de Pinkstercampagne. De netto-opbrengst
van het GZB-dagboek is in lijn met
de begroting.
De financiële baten betreffen vooral
de couponrente op staatsobligaties
en zijn in lijn met de begroting.

Lasten

Totaal
2021

Begroting

Afwijking

a.

Uitzendingen

2.772

3.033

-261

b.

Programma's en projecten

2.457

2.886

-429

c.

Noodhulp

218

350

-132

d.

Bewustwording

652

611

41

e.

Besteed aan de doelstelling

6.099

6.880

-781

f.

Wervingskosten

476

566

-90

g.

Beheer en administratie

470

564

-94

7.045

8.010

-965

Som van de lasten

d.

e.
Kengetallen - meerjarenoverzicht

2021
%

2020
%

2019
%

2018
%

2017
%

e.

Doelbestedingen (t.o.v. baten)

73,2

84,8

104,7

93,9

93,3

e.

Doelbestedingen (t.o.v. lasten)

86,6

85,8

87,7

87,7

89,2

f.

Wervingskosten

5,9

7,2

7,8

7,1

6,0

g.

Beheer en administratie

6,7

7,2

6,1

6,1

5,4

Analyse lasten en kengetallen
a. Vooral vanwege het feit dat begrote
vacatures in 2021 niet zijn ingevuld,
zijn de bestedingen aan uitzendingen lager dan begroot.
b. Aan programma’s en projecten is in
totaal minder besteed dan begroot.
De begroting was met name hoger
vanwege bestedingen op voorwaarde van financiering door andere
fondsenwervende organisaties.
Omdat de bijdragen van deze organisaties lager zijn dan begroot, geldt
dat ook voor de hieraan gekoppelde

bestedingen.
De primaire (onvoorwaardelijk)
bestedingen aan de programma’s
zijn in lijn met de begroting. Enkele
financiële meevallers betroffen
de vrijval van verplichtingen uit
voorgaande jaren en het feit dat er
minder bezoekreizen waren en retraites niet gepland konden worden
vanwege de coronapandemie.
c. In 2021 was sprake van diverse
noodhulpprogramma’s die vanuit voorgaande jaren doorliepen,
onder andere de coronanoodhulp

f.

g.

en de hulp in het Midden-Oosten.
Daarnaast zijn met het oog op de
terugkeer naar Zuid-Soedan en de
situatie in Congo noodhulpbijdragen
verstrekt.
De lasten bewustwording bestaan
grotendeels uit urentoerekening
van personeelskosten. Ten opzichte
van de begroting is de toerekening
aan bewustwording relatief gezien
hoger, als gevolg van personele
uitbreiding.
De besteding aan de doelstelling is,
vanwege de lagere bestedingen aan
programma’s en uitzendingen, in
euro’s lager dan begroot. Het kengetal voor de doelbestedingen ten
opzichte van de lasten is echter wel
in lijn met de begroting.
Omdat de baten uit fondsenwerving ruim € 1 miljoen hoger zijn dan
begroot en de wervingskosten vanwege een iets lagere toerekening
dan in de begroting lager uitkomen,
komt het percentage wervingskosten uit op 5,9%. Gecorrigeerd voor
noodhulp, nalatenschappen en de
incidentele gift particulieren is dit
7,8% (ruim onder de begroting van
9,4% en de interne norm van maximaal 10%).
De lasten beheer en administratie
zijn in absolute zin lager dan begroot, vanwege een licht afgenomen
toerekening van personeelskosten. Omdat de totale bestedingen
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lager uitkomen dan begroot, is het
percentage beheer en administratie
ongeveer gelijk aan de begroting
(7%). In 2022 zal de interne norm van
5% worden geëvalueerd, aangezien
de realiteit op basis van werkelijke
uren toerekening nu reeds enige
jaren hoger dan deze norm ligt.

Beleid eigen vermogen (reserves en
fondsen)
Het saldo van de continuïteitsreserve is
eind 2021 € 3,6 miljoen en bevindt zich
daarmee boven de bandbreedte van de
intern vastgestelde norm (€ 3 miljoen).
Voor het surplus zal in 2022 een bestemming worden vastgesteld, mede op
basis van de dan opnieuw vast te stellen
norm voor de continuïteitsreserve. In
de jaarrekening is de onderbouwing van
de continuïteitsreserve nader toegelicht.
De bestemmingsreserve noodhulp dient
om, in lijn met het meerjarenbeleidsplan, snel actie te kunnen ondernemen
richting partnerorganisaties indien zich
noodsituaties voordoen.
Wanneer begrote projecten niet tot
uitvoering zijn gekomen en het wenselijk
is dat budget voor volgend jaar beschikbaar blijft, wordt dit in de bestemmingsreserve opgenomen.
De bestemmingsreserves betreffen

voor een deel een investeringsfonds
voor de nieuwe beleidsperiode en
daarnaast een reserve voor de financiering van (extra) uitzendingen in de
komende jaren. Deze zijn gevormd in of
na jaren van onvoorziene exploitatieoverschotten.
Bestemde giften die nog niet in het boekjaar konden worden besteed, worden
opgenomen in de bestemmingsfondsen.
De besteding van de fondsen vindt zo
mogelijk binnen één jaar plaats, behalve
als in het kader van noodhulpacties een
deel van de fondsen wordt gebruikt
voor wederopbouw.

Beleggingsbeleid
Het beleggingsbeleid is in het bestuursreglement op hoofdlijnen geformuleerd
in het document ‘beleggingsbeleid’
nader uitgewerkt. Tijdelijk overtollige liquiditeiten worden volgens deze hoofdlijnen alleen bij grote banken, die hun hun
hoofdvestiging in Nederland hebben en
onder toezicht staan van De Nederlandsche Bank, gestald op een bankrekening
of deposito.
Voor langlopend beschikbare middelen is bepaald dat optimalisering van
de baten wordt nagestreefd, waarbij
alleen belegging in staatsobligaties of
obligaties van aan de overheid gelieerde
instellingen plaatsvindt.
In aanvulling hierop is intern besloten
dat een deel van de tijdelijke of langlo-

pende middelen, tot maximaal
(€ 500.000) missiegerelateerd kan worden belegd in Oikocredit, dat microkredieten verstrekt in ontwikkelingslanden.
De uitvoering van het beleggingsbeleid is in handen van de directeur-bestuurder. De Commissie Toetsing is
in opdracht van de Raad van Toezicht
belast met het toezicht op de uitvoering. Omdat er geen sprake is van een
risicovol beleggingsbeleid, met veel ontwikkelingen, wordt over de beleggingen
alleen als onderdeel van de financiële
kwartaalrapportage aan de Commissie
Toetsing en de Raad van Toezicht gerapporteerd.
In 2022 zal een nieuw beleggingsbeleid
worden vastgesteld, met het oog op een
verantwoorde herbelegging van het
vermogen vanaf 2023, als de staatsobligaties afgelost zullen worden.
Het saldo van de continuïteitsreserve
is op lange termijn beschikbaar voor
belegging. Daarnaast zijn als gevolg
van aanwezige reserves en fondsen op
kortere termijn eveneens overtollige
liquide middelen ter belegging aanwezig.
De portefeuille staatsobligaties (ca. € 2,7
miljoen nominaal ) zal tot de einddatum,
begin 2023, worden aangehouden. De
beschikbare overtollige middelen op
lange en korte termijn worden gestald
op deposito’s en spaarrekeningen,
verdeeld over de als betrouwbaar

ingeschatte Nederlandse banken ABN
AMRO, ING, RABO, F. van Lanschot Bankiers en SNS.
Vanuit het oogpunt van missiegerelateerd beleggen wordt daarnaast een
deel van de beschikbare middelen (tot
maximaal € 0,5 miljoen) geïnvesteerd in
Oikocredit via een direct lidmaatschap.
In het kader van verantwoord beheer
worden in de ‘Richtlijn financieel beheer
goede doelen’ van Goede Doelen Neder-

land verschillende schadelijke onderwerpen genoemd onder de algemeen
geldende en de bijzondere criteria.
De GZB zal, voor zover dat binnen zijn
invloedssfeer valt, voorkomen dat de
belegde middelen bijdragen aan de in
deze richtlijn beschreven onderwerpen,
waaronder schending van mensenrechten, productie van wapens en onverantwoorde milieubelasting.

Resultaat spaar- en beleggingsvormen (x € 1.000)
Couponrente en dividend
Gerealiseerd koersresultaat
Bruto beleggingsresultaat
Kosten beleggingen
Netto beleggingsresultaat
Waarde beleggingen (1-jan)

2021

2020

2019

2018

2017

201

201

206

206

211

0

0

0

0

0

201

201

206

206

211

-3

-3

-6

-3

-3

198

198

200

203

208

3.176

3.176

3.176

3.176

3.176

Rendement beleggingen

6,2%

6,2%

6,3%

6,4%

6,5%

Gemiddeld rendement 5 jaar

6,3%

Netto resultaat liquide middelen

-6

-1

-3

1

7

Netto resultaat materiële vaste activa
ter belegging

8

8

7

7

6

38 - Jaarverslag GZB 2021

8. Plannen voor 2022
In 2021 kozen we voor het jaarplan als
titel ‘Wereldwijd dichtbij’. Zoals uit dit
jaarverslag blijkt zijn we dankbaar wat
dit jaar ons heeft gebracht. Tegelijk
constateren we dat de coronasituatie
ervoor heeft gezorgd dat een aantal van
de doelstellingen van 2021 nog afgerond
moet worden. We verwachten dat de
onzekerheid over de coronasituatie
wereldwijd ook in 2022 nog zal voortduren. Dat betekent dat ook in 2022 de
ontwikkeling van nieuwe en hernieuwde
programma’s alleen onder veel voorbehoud kan worden gepland en dat er veel
flexibiliteit en creativiteit nodig zal zijn.
Tegen deze achtergrond willen we in
2022 wereldwijd gemeenten helpen om
juist in deze ingewikkelde tijd plekken
te zijn waar het goede nieuws van Gods
Koninkrijk zichtbaar wordt in gemeenschap, woord en daad.
We geloven dat dat het beste kan gebeuren door in 2022 voort te bouwen op
de lijn die we in 2021 hebben ingezet en
door die lijn verder te verdiepen. Ook dit
jaar willen we dus allereerst naast onze
partners in het buitenland en gemeenten in Nederland staan, naar elkaar luisteren, voor elkaar bidden en vervolgens
met elkaar zoeken naar passende, en
waar nodig nieuwe, manieren om goed
nieuws te zijn in onze omgeving.
Daarom geven we het jaarplan 2022 de

titel ‘Wereldwijd dichtbij: voortbouwen
en verdiepen’. Binnen dit jaarplan zijn
de volgende organisatiebrede, strategische prioriteiten geformuleerd:
1. We zijn dichtbij buitenlandse
partners
2. We zijn dichtbij Nederlandse
gemeenten
3. We zijn dichtbij elkaar en hebben
vreugde in ons werk
4. We zijn een lerende organisatie
5. We zijn een innoverende organisatie
Bij het invullen van de prioriteiten zullen
we al voorsorteren op de analyse van
de ontwikkelingen wereldwijd en de
prioriteiten uit het nieuwe meerjarenbeleidsplan dat in het voorjaar van 2022
zal worden vastgesteld.

1. Dichtbij buitenlandse partners
We willen dat onze partners ervaren dat
we naar hen luisteren, met hen bidden
en hen steunen om lokale gemeenten te
helpen om op creatieve manieren het
goede nieuws van Gods Koninkrijk zichtbaar te maken in gemeenschap, woord
en daad.
Dat doen we door:
• Voortbouwen aan bestaande programma’s en nieuwe uitzendingen
• Onderling verbinden van partners
in regio’s op overlappende thema’s
• Verdiepen van het gesprek met
partners

• Versterken gelijkwaardigheid en
wederkerigheid in nieuwe programma’s
• Verbreden werving, opleiding en
inzet van nieuwe uitgezonden medewerkers

3. Dichtbij elkaar en vreugde in het
werk
We willen dat medewerkers verbondenheid en vreugde in het werk ervaren
vanuit een gedeelde visie op zending in
deze tijd, duidelijke prioriteiten en een
inspirerende werkomgeving.

2. Dichtbij Nederlandse gemeenten
We willen dat Nederlandse gemeenten
ervaren dat we naar hen luisteren,
met hen bidden en hen inspireren en
aanmoedigen om op creatieve manieren
het goede nieuws van Gods Koninkrijk
zichtbaar te maken in gemeenschap,
woord en daad.
Dat doen we door:
• Aansprekende en activerende communicatie over zending in deze tijd
op een nieuwe website en vernieuwde Alle Volken in een nieuwe huisstijl
• Een Pinkstercampagne die gemeenten in beweging zet
• Luistergesprekken die leiden tot
gemeentebrede betrokkenheid bij
zending
• Een ‘rake’ campagne rond
#daaromzijnwekerk
• Uitwerken bestaande initiatieven
met nieuwe generaties
• Aansluiten bij digitalisering van diensten en communicatie in gemeenten
• Inzet van vrijwilligers om gemeenten
te helpen
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Dat doen we door:
• Teamwerk ondersteund door de
nieuwe organisatiestructuur
• Een heldere, inspirerende verhaallijn in het nieuwe meerjarenbeleidsplan
• Duidelijke prioriteiten voor het
dagelijks werk
• Een duurzame, gezonde en motiverende werkomgeving, op kantoor
en thuis

4. Lerende organisatie
Partners, gemeenten en medewerkers
ervaren de GZB als een lerende organisatie en dragen daar actief aan bij.
Dat doen we door:
• Start uitvoering permanente educatie voor uitgezonden medewerkers
• Invoering nieuwe systematiek van
deskundigheidbevordering medewerkers
• Experimenten met nieuwe werkvormen voor thematisch leergroepen
om hun werk vruchtbaar te maken
voor partners en gemeenten

5. Innoverende organisatie
Partners en gemeenten ervaren de GZB
als een organisatie die inspeelt op de
actualiteit en die vernieuwende programma’s en werkvormen aanbiedt die
aansluiten bij hun vragen en mogelijkheden. Medewerkers weten zich gestimuleerd en ondersteund bij realiseren
vernieuwingen.
Dat doen we door:
• Meerjarenagenda en ondersteunende processen voor innovatie
• Strategie vernieuwing aanbod
gemeenten en bereiken nieuwe
generaties

Begroting 2022 en meerjarenraming
In de vergadering van de Raad van
Toezicht van 9 december 2021 is de
begroting 2022 goedgekeurd. Er is een
tekort van € 1.120.000 begroot, dat
ten laste van de continuïteitsreserve
en bestemmingsreserves en -fondsen
komt. De volgende belangrijke hoofdlijnen zijn in de begroting tot uitdrukking
zijn gebracht:
• De baten zijn constant begroot ten
opzichte van de begroting 2021. Met
name bij de particulieren is de laatste jaren sprake van een dalende
trend in het aantal leden/donateurs.
Gelijkblijvende baten vraagt dus
jaarlijkse reeds de nodige inspanning.

• Baten bedrijven/scholen/fondsen
zijn de achterliggende jaren achtergebleven bij de begroting, waarmee
een gelijkblijvende begroting inspanning zal vragen.
• De programmabestedingen zijn
gelijk gehouden aan 2021.
• In de begroting voor uitzendingen is
uitgegaan van vijf nieuwe uitzendingen in 2022.
• De formatie op kantoor stijgt met
1,7 fte tot 25,3 fte, vooral vanwege
verhuizing van één regiocoördinator naar Nederland (0,5 fte),
uitbreiding HRM (0,4 fte) en de inzet
van een vervroegd teruggekeerde
zendingswerker op kantoor in Nederland (1,0 fte).
• Voor innovatie is vanuit de bestemmingsreserve € 250.000 beschikbaar, te verdelen over:
• Programma’s en relatiebeheer
met partners in het buitenland
• Relatiebeheer met gemeenten en
achterban in Nederland
• GZB als lerende organisatie

staatsobligaties begin 2023
• Jaarlijkse kostenstijging van 2%
Hierna zijn de begroting en meerjarenraming opgenomen.

De belangrijkste uitgangspunten voor
de meerjarenraming zijn:
• Jaarlijkse stijging baten particulieren met 2% vanaf 2023
• Jaarlijkse stijging baten vermogensfondsen, bedrijven en scholen met
10%
• Daling van de financiële baten vanaf
2023, vanwege de aflossing van de
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Dichtbij Nederlandse gemeenten
• Gemeenten ervaren dat de GZB dichtbij is en luistert
• Gemeenten ervaren dat de wereldkerk dichtbij is doordat ze direct of
•

Dichtbij elkaar en vreugde in het
werk
• Samenwerking vanuit een gedeelde visie op wie
•
•

Dichtbij buitenlandse partners
• Partners ervaren dat de GZB dichtbij is en

•

Door:
» Vernieuwen externe communicatie
» Pinkstercampagne
» Luistergesprekken

»
»
»
»

#daaromzijnwekerk
Verbinding nieuwe generaties
Digitalisering info
Inzet vrijwilligers

we zijn als GZB en zending in deze tijd
Gefocust werken aan prioriteiten en vieren wat
is bereikt
Met plezier werken, thuis en op kantoor

Door:
» Nieuwe organisatiestructuur
» Ontwikkelen inspirerend meerjaren beleidsplan
» Aandacht voor werkplezier en prioritering
» Duurzame en gezonde werkomgeving

•

indirect verbonden zijn met partners
Gemeenten komen in beweging om naar het voorbeeld van partners te
handelen, partners te bemoedigen, te steunen en te bidden

luistert
Partners werken creatief en flexibel verder
aan de uitvoering van het werk en weten zich
daarbij gesteund
Partners ervaren inspiratie en leren van onderlinge verbinding op regionaal niveau

Door:
» Doorbouwen aan programma’s en nieuwe
uitzendingen
» Verdiepen en verbreden onderling contact
rond thema’s
» Versterken gesprek met partners
» Programmaontwikkeling 2.0
» Werving en selectie 2.0

Innoverende organisatie
• Partners en gemeenten ervaren de GZB als

•

Wereldwijd
dichtbij
voortbouwen
en verdiepen

Door:
» Opzetten van een meerjarige innovatie-agenda
» Ondersteuning in innovatie van lopend werk
» Ontwikkelen strategie voor vernieuwend aanbod gemeenten en bereiken nieuwe generaties

Lerende organisatie
• Partners, gemeenten en medewerkers ervaren
•

JAARPLAN 2022
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een organisatie die inspeelt op de actualiteit en
die vernieuwende programma’s en werkvormen aanbiedt die aansluiten bij hun vragen en
mogelijkheden
De interne organisatie weet zich (pro-actief)
ondersteund en gestimuleerd in processen van
vernieuwing die nodig zijn om de prioriteiten in
het werk te realiseren

de GZB als een lerende organisatie
We maken actief stappen om bij te dragen aan
het leren en/of om zelf te leren

Door:
» Doorontwikkelen permanente educatie en
deskundigheidsbevordering medewerkers
» Leren leren op relevante thema’s om werk
vruchtbaar te maken voor partners en
gemeenten

Begroting 2022 en meerjarenraming (x € 1.000)
begroting
2022

raming
2023

raming
2024

raming
2025

BATEN

begroting
2022

raming
2023

raming
2024

raming
2025

Kosten beheer en administratie

7,1%

7,7%

7,9%

8,0%

Wervingskosten

9,1%

9,2%

9,2%

9,3%

KENGETALLEN

Baten van particulieren
Baten van particulieren – nalatenschappen
Baten van kerken

2.510

2.560

2.611

2.663

800

800

800

800

2.990

2.990

2.990

2.990

Doelbestedingen (ten opzichte van baten)

101,0%

91,9%

89,4%

89,2%

Baten van vermogensfondsen

200

220

242

266

Doelbestedingen (ten opzichte van lasten)

85,5%

84,3%

83,8%

83,7%

Baten van bedrijfsleven en scholen

200

220

242

266

Baten van andere fondsenwervende organisaties

300

300

300

300

7.000

7.090

7.185

7.285

250

300

300

300

7.250

7.390

7.485

7.585

Som van de geworven baten
Baten als tegenprestatie voor de levering
van producten en/of diensten
Som der baten
LASTEN

Vastgesteld door

Getekend door de Raad van Toezicht,

w.g.

w.g.

w.g.

ir. M. van den Boogaart
directeur-bestuurder

A.A. Heij RA, voorzitter

mr. W. Gooijer, secretaris

w.g.

w.g.

H. Bulten

ds. W.C. Polinder

w.g.

w.g.

M. Middelkoop-Poot

ds. J.C. van Trigt

Besteed aan doelstellingen
Missionair werk

6.523

Voorlichting/toerusting

5.977

5.861

5.918

800

816

832

849

7.323

6.793

6.693

6.767

Wervingskosten

636

649

662

675

Kosten beheer en administratie

606

618

630

643

Som van de lasten

8.565

8.060

7.985

8.085

Saldo voor financiële baten en lasten

-1.315

-670

-500

-500

Financiële baten en lasten

195

100

100

100

Saldo van baten en lasten

-1.120

-570

-400

-400

Subtotaal

w.g.
W. de Mots
Driebergen, 7 april 2022 Driebergen, 7 april 2022

Bestemming saldo van baten en lasten
Continuïteitsreserve

-330

0

0

0

Bestemmingsreserve

-490

-370

-200

-200

Bestemmingsfondsen

-300

-200

-200

-200

-1.120

-570

-400

-400
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9. Jaarrekening
Balans per 31 december 2021
(na bestemming van het saldo van baten en lasten)
Ref

31 december 2021

31 december 2020

Activa
Immateriële vaste activa

1

18.211

3.577

Materiële vaste activa

2

140.240

151.112

Financiële vaste activa

3

251.615

239.358

410.066

394.047

Vorderingen en overlopende activa

4

1.607.204

967.286

Effecten

5

3.176.462

3.176.462

Liquide middelen

6

3.701.243

Totaal

2.880.061
8.484.909

7.023.809

8.894.975

7.417.856

Passiva
Reserves en fondsen

7

- reserves
- continuïteitsreserve

3.639.116

3.558.258

- bestemmingsreserves

1.644.000

822.500
5.289.616

4.380.758

2.046.210

1.464.642

7.329.326

5.845.400

- fondsen
- bestemmingsfondsen
Voorzieningen

8

2.400

12.400

Langlopende schulden

9

523.454

681.329

Kortlopende schulden

10

Totaal

1.039.795

878.727

8.894.975

7.417.856
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Staat van baten en lasten over 2021
Ref

Rekening
2021

Begroting
2021

Rekening
2020

Baten van particulieren

12

4.511.207

3.295.000

3.688.584

Baten van kerken

13

2.982.216

3.005.000

3.144.013

Baten van vermogensfondsen

14

175.232

200.000

148.946

Baten van bedrijfsleven en scholen

15

201.757

200.000

262.949

Baten van andere fondsenwervende organisaties

16

174.661

300.000

187.439

8.045.073

7.000.000

7.431.931

283.841

250.000

260.592

8.328.914

7.250.000

7.692.523

5.447.264

6.269.000

5.854.395

Baten

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

17

Som van de baten
Lasten
Besteed aan doelstelling
- Missionair werk
- Voorlichting/toerusting

651.859

611.000

666.229

6.099.123

6.880.000

6.520.624

Wervingskosten

475.768

566.000

536.044

Kosten beheer en administratie

469.576

564.000

544.767

7.044.467

8.010.000

7.601.435

1.284.447

-760.000

91.088

199.479

210.000

203.945

1.483.926

-550.000

295.033

80.858

0

378.125

- Bestemmingsreserve

821.500

-240.000

-204.000

- Bestemmingsfondsen

581.568

-310.000

120.908

1.483.926

-550.000

295.033

Som van de lasten

18

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

19

Bestemming saldo van baten en lasten
Toevoeging/onttrekking aan
- Continuïteitsreserve

Totaal resultaatbestemming
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Kengetallen

Rekening
2021

Begroting
2021

Rekening
2020

Kosten beheer en administratie
(t.o.v. som van de lasten)

6,7%

7,0%

7,2%

Wervingskosten (t.o.v. som van de
geworven baten)

5,9%

8,1%

7,2%

Doelbestedingen (t.o.v. som van
de baten)

73,2%

94,9%

84,8%

Doelbestedingen (t.o.v. som van de
lasten)

86,6%

85,9%

85,8%

Kasstroomoverzicht 2021
indirecte methode
Ref

Rekening
2021

Begroting
2021

Rekening
2020

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo van baten en lasten

1.483.926

-550.000

295.033

1

26.711

50.000

39.902

- Afname (toename) vorderingen

3

-639.918

0

-79.138

- Toename (afname) voorzieningen

7

-10.000

0

-13.600

- Toename (afname) schulden

9

161.068

0

-371.623

1.021.787

-500.000

-129.426

-18.211

0

0

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa
- Veranderingen in werkkapitaal

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen immateriële vaste activa

1

Investeringen materiële vaste activa

2

-12.262

0

-28.019

Investeringen financiële vaste activa

3

-25.565

0

-7.500

Aflossingen financiële vaste activa

3

13.308

0

12.767

Aflossingen (investeringen) effecten

5

0

0

0

-42.730

0

-22.752

-157.875

0

119.918

Toename langlopende schulden

-157.875

0

119.918

Toename (afname) liquide middelen

821.182

-500.000

-32.260

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Toename continuïteitsreserve (overheveling voorziening)

9

Liquide middelen 1 januari

6

2.880.061

2.912.321

Liquide middelen 31 december

6

3.701.243

2.880.061

821.182

-32.260

Toename (afname) liquide middelen
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Waarderingsgrondslagen
Algemeen
De Vereniging ‘De Gereformeerde
Zendingsbond’ voldoet aan de normen
van de erkenningsregeling voor goede
doelen en mag zich daarom ‘erkend
goed doel’ noemen.
De jaarrekening is geheel opgemaakt
conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties (aangepast 2016)
zoals die is gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de Raad voor
de Jaarverslaggeving. Alle genoemde
bedragen zijn in euro’s.
Vergelijking voorgaand jaar
De waarderingsgrondslagen zijn,
afgezien van de hieronder vermelde
stelselwijziging, ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Wanneer
ten behoeve van het inzicht de rubricering van jaarrekening posten wordt
aangepast, zijn de vergelijkende cijfers
van het voorgaande jaar aangepast om
vergelijkbaarheid met het verslagjaar
mogelijk te maken.
Consolidatie
De verkoop van de GZB-dagboekjes ‘Een
handvol koren’ gebeurt door middel van
een ‘Fiscaal Fondsenwervende Instelling’: Stichting GZB. Het bestuur van
deze stichting bestaat uit drie medewerkers van de GZB. In statuten is bepaald

dat de winst volledig wordt uitgekeerd
aan de GZB. De jaarrekening van deze
stichting is in de jaarrekening van de
Vereniging geconsolideerd.
Informatie over de geconsolideerde
stichting
Statutaire naam
Stichting GZB
Vestigingsplaats
Driebergen-Rijsenburg
Rechtsvorm
Stichting
Doelstelling
Het verrichten van kenbaar fondsenwervende activiteiten, in belangrijke
mate met behulp van vrijwilligers,
waarvan de opbrengsten uitsluitend
ten goede komen aan de Algemeen Nut
Beogende Instelling vereniging ‘De Gereformeerde Zendingsbond’, hierna ook te
noemen GZB, en voorts al hetgeen met
een en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
woords.
Samenstelling bestuur
M. van den Boogaart, voorzitter
H.J. Fikse, secretaris
T. van Steeg, penningmeester

Balans
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden
gewaardeerd tegen de aanschafwaarde
verminderd met de jaarlijkse afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd
op de economische levensduur van de
respectievelijke bedrijfsmiddelen, zonder rekening te houden met eventuele
restwaarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde
verminderd met de jaarlijkse afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd
op de economische levensduur van de
respectievelijke bedrijfsmiddelen, zonder rekening te houden met eventuele
restwaarde.
Financiële vaste activa
Deposito’s en leningen
Deposito’s en leningen verstrekt in
het kader van de doelstelling worden
opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden opgenomen
tegen geamortiseerde kostprijs, onder
aftrek van een voorziening voor oninbaarheid, voorzover daartoe aanleiding
bestaat.
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Effecten
Het beleid is om obligaties aan te houden
tot de datum van aflossing. Deze worden
daarom gewaardeerd tegen de aflossingskoers.
De investering in Oikocredit is gewaardeerd tegen historische kostprijs,
indien noodzakelijk verminderd met een
voorziening voor waardevermindering.
Liquide middelen
De liquide middelen worden opgenomen
tegen nominale waarde, waarbij eventuele saldi in vreemde valuta worden
gewaardeerd tegen de wisselkoers per
balansdatum.
Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve dient voor
dekking van risico’s op korte termijn en
om zeker te stellen dat de GZB ook in de
toekomst aan zijn verplichtingen kan
voldoen.
Bestemmingsreserve
De bestemming van deze reserve is
door het bestuur vastgesteld. Naast het
bedrag dat beschikbaar is als voorfinanciering van noodhulpprojecten, is in
voorgaande jaren voor de periode tot
2023 een reserve gevormd voor extra
investeringen in het zendingswerk.
Bestemmingsfondsen
Ontvangen bijdragen van derden met

een specificieke bestemming die nog
niet in het boekjaar is gerealiseerd,
worden aangehouden als bestemmingsfonds.
De reserves en fondsen zijn opgenomen
tegen nominale waarde en bevatten
geen externe verplichtingen.
Voorzieningen
De voorzieningen zijn per rubriek nader
gespecificeerd en opgenomen tegen
nominale of actuariële waarde.
Langlopende en kortlopende schulden
Verplichtingen die na één jaar vanaf
balansdatum vervallen, zijn opgenomen onder langlopende schulden. De
langlopende en kortlopende schulden
zijn opgenomen tegen geamortiseerde
kostprijs.
Vreemde valuta
De activa en passiva die in buitenlandse valuta zijn gesteld, zijn omgerekend
naar euro’s tegen de valutakoers op
balansdatum. Transacties in buitenlandse munteenheden gedurende het jaar
worden omgerekend tegen de op transactiedatum geldende valutakoers.

Baten en lasten
Baten en lasten worden toegerekend
aan de periode waarop zij betrekking
hebben. Alle in de jaarrekening opge-

nomen lasten zijn opgenomen tegen
historische kostprijs.
De baten uit hoofde van nalatenschappen zijn verantwoord in het boekjaar
waarin de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld.
Subsidieverplichtingen worden geheel
ten laste gebracht van het boekjaar
waarin het besluit tot toekenning
schriftelijk aan de subsidieontvanger is
medegedeeld.
Eigen bijdragen van deelnemers aan
bewustwordingsreizen worden in
mindering gebracht op de post communicatiekosten, waaronder eveneens de
bestedingen zijn verantwoord.
Personeelsbeloning
Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin
deze verschuldigd zijn, in overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten.
De GZB hanteert voor haar medewerkers een pensioenregeling waarbij de
pensioenuitkeringen zijn gebaseerd
op middelloon. Deze pensioenregeling
is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Pensioenfonds Zorg en
Welzijn. De over het boekjaar verschuldigde premies worden als kosten
verantwoord.
Voor per balansdatum nog niet betaalde

premies wordt een schuld opgenomen.
De risico’s voor prijs-indexatie en beleggingsrendement kunnen mogelijk leiden
tot aanpassing van de toekomstige
bijdragen aan het Pensioenfonds Zorg
en Welzijn. Deze risico’s komen niet tot
uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. In geval van een tekort
bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn
heeft de GZB geen verplichting tot het
doen van aanvullende bijdragen anders
dan toekomstig hogere premies.
Het pensioenfonds PFZW heeft een
dekkingsgraad van 106,6% ultimo 2021
(2020: 92,6%). Momenteel loopt een
herstelplan waarmee eind 2027 de
dekkingsgraag op het vereiste niveau
moet zijn. Jaarlijks wordt dit herstelplan
geactualiseerd en ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). In het herstelplan staan de maatregelen die genomen
worden om te zorgen dat de dekkingsgraad weer op het vereiste niveau van
121,4% komt.
Dit zijn de maatregelen die nu in het
herstelplan zijn opgenomen:
• de pensioenen niet verhogen bij een
dekkingsgraad onder de 110%
• de pensioenen verhogen met
slechts een deel van de loonstijging
(indexeren) bij een dekkingsgraad
hoger dan 110%
• een opslag voor herstel in de premie van 2%, deze opslag is al opgeno-
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men in de huidige premie.
Als de aannames onder het herstelplan
niet uitkomen en het echt niet anders
kan, is PFZW genoodzaakt de pensioenen te verlagen en zal tijdelijk een extra
premie van 2,5% worden gevraagd.

Toelichting op de balans

2. Materiële vaste activa
Benodigd voor de bedrijfsvoering

1. Immateriële vaste activa
Software

Vooruitbetaling
website

Totaal

Aanschafwaarde

60.000

0

60.000

Cum. afschrijvingen

-56.423

0

-56.423

3.577

0

3.577

Afschrijvingen

Belegging

Apparatuur,
hardware

Totaal

Woonhuizen

Aanschafwaarde

420.870

63.139

58.616

49.497

592.122

Cum. afschrijvingen

-308.601

-52.802

-30.111

-49.496

-441.010

Boekwaarde

112.269

10.337

28.505

1

151.112

0

4.260

8.002

0

12.262

Mutaties in 2021

Mutaties in 2021
Investeringen

Inventarissen

Saldo 1 januari 2021

Saldo 1 januari 2021

Boekwaarde

Gebouwen
en terreinen

0

18.211

18.211

-3.577

0

-3.577

-3.577

18.211

14.634

Investeringen
Desinvest. aanschafwaarde
Afschrijvingen
Desinv. cum. afschr.waarde

Saldo 31 december 2021
Aanschafwaarde

60.000

18.211

78.211

Cum. afschrijvingen

-60.000

0

-60.000

Boekwaarde

0

18.211

18.211

Afschrijvingstermijn ( jaar)

5

n.v.t.

Vooruitbetaling website
In 2021 is gestart met de bouw van een nieuwe website. In 2022 zal deze
gereed zijn en zal de afschrijving ingaan.

0

-4.983

-1.294

0

-6.277

-5.663

-4.931

-12.540

0

-23.134

0

4.983

1.294

0

6.277

-5.663

-671

-4.538

0

-10.872

Saldo 31 december 2021
Aanschafwaarde

420.870

67.399

66.618

49.497

604.384

Cum. afschrijvingen

-314.264

-57.733

-42.651

-49.496

-464.144

Boekwaarde

106.606

9.666

23.967

1

140.240

n.v.t.

10

3-5

33

Afschrijvingstermijn (jaar)

Gebouwen en terreinen
De categorie gebouwen en terreinen betreft het in 1986 aangeschafte terrein en kantoorpand, gelegen aan de Faunalaan 249 in Driebergen, inclusief uitgevoerde verbouwingskosten.
Op grond van een in 2017 opgevraagd verkoopadvies is de onderhandse verkoopwaarde ca. €
450.000.
Op het terrein (boekwaarde € 100.000) wordt niet meer afgeschreven. De afschrijving betreft geactiveerde verbouwingskosten in 2018 en een aangeschaft ventilatiesysteem in 2020.
Groot onderhoud wordt met behulp van de componentenmethode geactiveerd en afgeschreven. Onderhoudskosten tot € 5.000 worden direct ten laste van de huisvestingskosten gebracht.
Woonhuizen
Dit betreft een woning aan de Valckenboschlaan 16 te Zeist (WOZ waarde € 486.000).
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5. Effecten

3. Financiële vaste activa
Van Lanschot
Deposito’s
Saldo per 1 januari 2021

Totaal

225.000

14.358

239.358

0

25.565

25.565

0

-13.308

-13.308

225.000

26.615

251.615

Bij: verstrekkingen
Af: aflossingen
Saldo per 31 december 2021

Renteloze
leningen

Saldo per
1-1-2021
7,50 % Nederland 1993/2023
Oikocredit EDCS U.A.

Bij

Af

2.676.462

0

0

2.676.462

500.000

0

0

500.000

3.176.462

0

0

3.176.462

Marktwaarde

Van Lanschot Deposito’s
De looptijd van deze deposito’s is overwegend langlopend, namelijk tot 2025. Het
vroegtijdig opnemen van de deposito’s is, tegen betaling van een boeterente, mogelijk.

Saldo per
31-12-2021

3.404.617

Renteloze leningen
Dit betreft renteloze leningen die zijn verstrekt aan zendingswerkers in het kader
van de doelstelling. De resterende looptijd bedraagt gemiddeld drie jaar. Vanwege de
geringe invloed is het bedrag van de renteloze leningen niet contant gemaakt.

Dit betreft obligaties die dienen als belegging van de continuïteitsreserve en de andere
voorzieningen, zodat structurele baten worden gegenereerd die aan de doelstelling kunnen worden besteed.
De beleggingen in staatsobligaties bevinden zich in depot bij ING Bank te Zeist.
Een deel van het beschikbare vermogen wordt missiegerelateerd belegd. Daartoe is door
middel van direct membership geïnvesteerd in aandelen Oikocredit.

4. Vorderingen en overlopende activa

6. Liquide middelen
31-12-2021

31-12-2020

Nalatenschappen

961.500

405.839

Rekening courant gelieerde stichtingen

253.876

0

Rente effecten

191.931

191.931

83.042

93.057

Debiteuren - EO Metterdaad

0

20.990

Debiteuren - HGJB

0

49.197

Debiteuren - zendings-/thuisfrontcommissies

5.000

32.000

Debiteuren - toegezegde gift bedrijf

6.500

20.000

Debiteuren - overig

5.621

5.587

Voorschotten zendingswerkers

10.702

14.588

Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten

89.032

134.097

1.607.204

967.286

Debiteuren - GZB-dagboek

31-12-2021

31-12-2020

ING (spaarrekeningen)

100.000

349.876

ABN-AMRO (spaarrekening)

181.513

518.500

Rabobank (spaarrekening)

375.000

500.000

656.513

1.368.376

3.042.295

1.508.777

2.435

2.908

3.701.243

2.880.061

Spaartegoeden

Bankrekeningen
Kas

De spaarmiddelen en banktegoeden zijn per direct opeisbaar.
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7. Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserves

Subtotaal
reserves

Bestemmingsfondsen

Totaal

Saldo per 1 januari 2020

3.180.133

1.026.500

4.206.633

1.343.734

5.550.367

Uit resultaatbestemming

378.125

-204.000

174.125

120.908

295.033

Saldo per 31 december 2020

3.558.258

822.500

4.380.758

1.464.642

5.845.400

Saldo per 1 januari 2021

3.558.258

822.500

4.380.758

1.464.642

5.845.400

Uit resultaatbestemming

80.858

821.500

902.358

581.568

1.483.926

3.639.116

1.644.000

5.283.116

2.046.210

7.329.326

Saldo per 31 december 2021

7.1 Continuïteitsreserve
In 2019 heeft het bestuur de norm voor de continuïteitsreserve
opnieuw vastgesteld tot en met 2021. De reserve heeft bij de GZB de
volgende kernfuncties:
• financiering vaste activa
• financiering werkkapitaal
• buffer in geval van structurele inkomstendaling
Voor het vaststellen van de buffer bij structurele inkomstendaling is
een scenario gekozen van een structurele inkomstendaling van 20%.
Uitgaande van dit scenario moeten de activiteiten van de GZB één
jaar kunnen worden voortgezet en na dit jaar moeten een deel van
de contractuele verplichtingen met medewerkers en partnerkerken
kunnen worden afgebouwd, zodat de omvang van de bestedingen in
evenwicht is met de lagere inkomsten.
Op basis van deze uitgangspunten is de reserve voor de jaren 2019,
2020 en 2021 vastgesteld op € 3.000.000. Verder geldt een toegestane bandbreedte van 5%, waarbinnen de reserve zich van jaar tot jaar
mag bewegen. Het saldo van baten en lasten na toevoeging of onttrekking aan bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves wordt
toegevoegd dan wel onttrokken aan de continuïteitsreserve.
Over- of onderschrijdingen van de toegestane bandbreedte worden
binnen twee boekjaren onttrokken of aangezuiverd door middel van
de reguliere begrotingscyclus.
Onder het kopje Beleid eigen vermogen (reserves en fondsen) op
pagina 37 is toegelicht hoe het surplus in de continuïteitsreserve in
2022 zal worden bestemd.

7.2 Bestemmingsreserves
Saldo per
1-1-2021
Noodhulp

Bij

Af

Saldo per
31-12-2021

219.000

31.000

66.000

184.000

3.500

0

3.500

0

600.000

0

240.000

360.000

Investeringsfonds beleidsperiode 2022-2026

0

800.000

0

800.000

Extra uitzendingen 2024-2026

0

300.000

0

300.000

0

1.100.000

0

1.100.000

822.500

1.131.000

309.500

1.644.000

Reserve projecten volgend boekjaar
Bestedingsplan 2016 (besteding 2017-2023)
Acht extra uitzendingen 2017-2023
Bestedingsplan 2021 (besteding 2022-2026)

De bestemmingsreserve noodhulp dient om, in
lijn met het meerjarenbeleidsplan, snel actie te
kunnen ondernemen richting partnerorganisaties
indien zich noodsituaties voordoen.
Vanuit de ontvangen giften voor noodhulpacties
wordt 15% aan de bestemmingsreserve noodhulp
toegevoegd. Uit deze reserve wordt het volgende
bekostigd:
• voorschotfinanciering voor nieuwe noodhulpacties, waarvoor nadien onvoldoende fondsen worden geworven
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• kleinschalige noodhulpprojecten waarvoor
geen fondsenwervende actie wordt gestart
• begeleiding van in uitvoering zijnde noodhulp
programma’s
• fondsenwerving voor noodhulpacties
De overige posten in de bestemmingsreserves zijn
gevormd in de jaren 2016 en 2021 naar aanleiding
van gerealiseerde exploitatie-overschotten en
worden in de komende beleidsplanperiode vanaf
2022 besteed.

7.3 Bestemmingsfondsen
Hieronder is een specificatie van het verloop in 2021 opgenomen:
Organisatie

Bestemming

Saldo per
1-1-2021

Bij

Af

Saldo per
31-12-2021

I. Baten uit acties derden / fondsen
Comité d' Entraide

Frankrijk
subtotaal

7.349

0

7.349

0

7.349

0

7.349

0

II. Noodhulpacties
Gemeenten en particulieren

Sulawesi

279.000

4.000

16.000

267.000

Gemeenten en particulieren

Syrië

176.000

23.000

59.000

140.000

Gemeenten en particulieren

Beiroet

111.000

6.000

18.000

99.000

Gemeenten en particulieren

Corona hulp

57.000

36.000

65.000

28.000

Gemeenten en particulieren

Congo

0

41.000

14.000

27.000

Gemeenten en particulieren

Zuid-Soedan

0

66.000

46.000

20.000

Gemeenten en particulieren

Idai (Afrika)

15.000

0

0

15.000

Gemeenten en particulieren

Kenia

7.000

1.000

8.000

0

645.000

177.000

226.000

596.000

III. Overige bestemde giften
Gemeenten en particulieren

Werkersfonds

494.060

86.043

0

580.103

Gemeenten en particulieren

Projectenfonds

318.233

0

48.126

270.107

Particuliere gift

In overleg - 3jr

0

600.000

812.293

686.043

42.626

1.450.210

1.464.642

863.043

275.975

2.046.710

subtotaal
Totaal

600.000

Door de betreffende donoren of erflaters is een beperking in de besteding van de fondsen opgelegd, die is weergegeven in de kolom ‘Bestemming’. Besteding van de fondsen
geschiedt, voor zover dit niet binnen één jaar mogelijk is, in overleg met de betreffende
donor.
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8. Voorzieningen

9. Langlopende schulden
Sublegaten

Saldo per 1 januari 2020

Wachtgeld
regeling

Totaal
Stichting Roobol-Houpstfonds

26.000

0

26.000

5.000

20.779

25.779

-18.600

-20.779

-39.379

0

0

0

Saldo per 31 december 2020

12.400

0

12.400

Saldo per 1 januari 2021

12.400

0

12.400

4.400

6.395

10.795

-14.400

-6.395

-20.795

0

0

0

2.400

0

2.400

Bij: toevoegingen
Af: onttrekkingen
Af: vrijval

Bij: toevoegingen
Af: onttrekkingen
Af: vrijval
Saldo per 31 december 2021

Sublegaten
Vanuit een ontvangen legaat worden in de periode tot en met februari 2022 aan
enkele personen sublegaten uitgekeerd op voorwaarde van het in leven zijn van deze
personen. De voorziening is gebaseerd op een actuariële berekening. De looptij van
deze voorziening is korter dan één jaar.
Wachtgeldregeling
“De voorziening Wachtgeldregeling is bestemd voor aanspraken door zendingswerkers, die tijdens en na verblijf in het buitenland niet verplicht verzekerd zijn tegen de
gevolgen van werkloosheid.
De voorziening is gebaseerd op het aantal zendingswerkers dat ultimo boekjaar aanspraak maakte op de wachtgeldregeling en heeft een kortlopend karakter.

31-12-2021

31-12-2020

242.025

242.025

Reservering wederinpassingstoelage zendingswerkers

143.229

261.504

Reservering overtochtkosten zendingswerkers

138.200

168.800

Projectverplichtingen

0

9.000

523.454

681.329

Stichting Roobol-Houpstfonds
Het vermogen van deze stichting wordt volledig belegd via de GZB. De GZB vergoedt
over het beheerde vermogen op grond van een leningsovereenkomst een rente van
5%. Stichting Roobol-Houpstfonds keert de opbrengst van het vermogen, na aftrek
van de kosten, volledig uit aan de GZB ter ondersteuning van het missionaire werk. De
instandhouding van het kapitaal van deze stichting is statutair vastgelegd. Derhalve is
deze overeenkomst als langlopend gekwalificeerd.

10. Kortlopende schulden
31-12-2021

31-12-2020

Projectverplichtingen buitenland

285.779

312.074

Reservering vakantietoeslag en vakantiedagen

161.365

167.943

Loonbelasting en premies werknemersverzekeringen

99.898

95.839

181.686

62.036

Crediteuren

59.756

57.593

Vakantietoelagen en kosten zendingswerkers

30.673

31.018

Reservering overtochtskosten zendingswerkers

72.000

31.000

0

11.000

Reservering wederinpassingstoelage zendingswerkers

Vooruitontvangen bedragen experience reizen
Vooruitontvangen bedragen EO Metterdaad

69.657

2.955

Omzetbelasting

19.847

23.007

Overige schulden
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59.134

84.262

1.039.795

878.727

Projectverplichtingen projecten EO Metterdaad
Toezegging
EO

Saldo per
1-1-2021

Toegezegd
partner

Uitbetaald

Balans
31-12-2021

13.300

1.330

-1.330

0

0

50.000

8.000

0

-8.000

0

2018
Israël (toekenning
verlaagd)
2019
Nepal (herbestemd
in 2021)
2021
DR Congo

73.426

0

73.426

-10.000

63.426

9.330

72.096

-18.000

63.426

11. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Meerjarige rechten
Ultimo 2021 zijn er 193 particulieren, die een meerjarige gift in de vorm van een
schenkingsakte of overeenkomst periodieke gift hebben toegezegd. In enkele gevallen
zijn deze giften specifiek bestemd als bijdrage in de kosten van een zendingswerker of
project. Dit resulteert in de volgende toegezegde giften voor de komende jaren
Aantal
aktes

Bedrag

2022

212

180.503

2023

188

168.808

2024

166

153.628

2025

130

136.147

2026

106

78.920

2029

72

39.555

2031

71

39.055

2032

70

38.935

onbepaalde tijd

69

37.735

Meerjarige verplichtingen
Eind 2021 bestaat een leasecontract met BNP Paribas Lease Solutions ISO Groep
voor print- en kopieerapparatuur met een looptijd tot 31 maart 2024. De jaarlijkse
verplichting bedraagt €4.212 en wordt jaarlijks geïndexeerd.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
2021
rekening

2021
begroting

2020
rekening

EO Metterdaadbestemmingen

12. Baten van particulieren
Contributies en giften
Noodhulp
Nalatenschappen

Israël

Project 10 27
Noodhulp

0

-1.330

0

Baten
boekjaar

2.482.631

9.500

0

0

9.500

50.000

256.246

Peru

22.375

0

0

22.375

Cuba

0

5.090

0

5.090

DR Congo Lolwa

0

73.426

0

73.426

800.000

949.707

4.511.207

3.295.000

3.688.584

2.400.778

2.290.000

2.307.127

561.130

615.000

538.215

20.308

100.000

298.671

2.982.216

3.005.000

3.144.013

175.232

200.000

148.946

Bestedingen

-1.330

2.445.000

14. Baten van vermogensfondsen
Vermogensfondsen en fondsen op
naam

Uitgestelde baten

8.497

13. Baten van kerken
Collecten en giften

Toezegging
boekjaar

3.146.121
1.356.589

DR Congo

Toezegging
vorig bkjr

-1.330
9.500
22.375
5.090
73.426

DR Congo Lolwa

0

68.500

-68.500

0

0

Zimbabwe

0

35.000

-35.000

0

0

Vergoeding akv

0

2.522

0

31.875

183.208

-103.500
2021
rekening

2.522

0

111.583

109.061

2021
begroting

2020
rekening

17. Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten
GZB-dagboek

15. Baten van bedrijfsleven en scholen

- Omzet

356.869

350.000

347.468

Bedrijven en organisaties

- Kostprijs

-92.664

-100.000

-87.265

Brutowinst

264.205

250.000

260.203

- Omzet

33.436

0

3.466

- Kostprijs

-13.800

0

-3.077

Brutowinst

19.636

0

389

283.841

250.000

260.592

Scholen

191.173

125.000

191.104

10.584

75.000

71.845

201.757

200.000

262.949
Overige publicaties en activiteiten

16. Baten van andere fondsenwervende organisaties
EO-Metterdaad

111.583

100.000

34.250

HGJB

18.135

0

113.535

Verre Naasten *

15.000

0

-7.341

African Mission Healthcare

12.959

0

0

NG Kerk Zuid-Afrik

10.000

0

19.700

Stichting Morgenlandzending

0

10.000

20.000

Zondagsscholenbond

0

25.000

18.505

Deputen Diaconaat CGK *
Overig

0

0

-12.460

6.984

165.000

1.250

174.661

300.000

187.439

* Omdat de bankrekening voor gezamenlijke acties van Kerken helpen Kerken op naam van de GZB
staat, stort GZB de ontvangen giften die door de gevers toegewezen zijn aan Verre Naasten en Deputaten Diaconaat aan deze partners door.
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2021
rekening

2021
begroting

2020
rekening

Programma’s en projecten
per regio en programma

18. Lasten

2021
rekening

Subsidie/bijdragen
Zendingswerkers
Zendingswerkers in samenwerkingsverband
Korte termijn uitzendingen / gastdocentschappen
Ondersteuning uitzendingen vanuit gemeenten
Programma's en projecten
Toegerekende organisatiekosten

2.231.783

2.493.000

2.363.466

300.187

325.000

394.034

51.992

40.000

45.123

2021
begroting

2020
rekening

Azië
Indonesië

54.633

58.000

49.470

Indonesië - noodhulp Sulawesi

16.300

100.000

26.920

188.534

175.000

207.762

Noord-India

38.755

5.500

24.250

2.068.235

2.598.000

2.237.159

Nepal

96.700

92.500

52.883

4.840.731

5.631.000

5.247.544

Pakistan

9.000

9.500

16.750

547.836

638.000

606.851

0

11.000

20.000

5.388.567

6.269.000

5.854.395

37.805

27.000

35.102

253.193

303.500

225.375

110.302

57.000

78.589

Ethioipië

59.750

53.500

68.000

Rwanda

93.800

90.000

94.400

Zuid-Soedan

84.140

37.000

54.023

Malawi - Noord

17.000

17.500

15.071

Filippijnen
Thailand

Zendingswerkers
Veldtoelagen en salarissen

978.287

954.000

974.508

Verzekeringen

475.566

529.000

493.457

Werkkosten

495.464

580.000

507.359

Egalisatie overtocht en wachtgeld

225.836

238.000

257.006

55.534

192.000

131.136

2.230.687

2.493.000

2.363.466

35,30

38,40

37,70

Malawi - Zuid

29.250

23.000

19.700

33.500

29.000

25.918

Werving, opleiding en medische begeleiding

Uitgezonden medewerkers (fte)

Afrika
Congo

Uitzendingen in samenwerkingsverband

11,00

10,00

11,00

Malawi - M2M

Ondersteuningen uitzendingen gemeenten

12,00

12,00

13,00

Malawi - Elhomwe

0

5.000

9.150

Mozambique

63.000

27.000

32.815

Namibië

28.050

26.500

26.000

Zimbabwe

35.200

26.000

31.000

Zuid-Afrika
Zuidelijk Afrika - noodhulp
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0

7.500

0

550

0

204.500

554.542

399.000

659.166

2021
rekening

2021
begroting

2020
rekening

Latijns-Amerika

2021
rekening

2021
begroting

2020
rekening

Algemeen

Colombia

99.541

99.500

99.000

Groene GZB

20.667

35.000

32.240

Costa Rica

20.831

24.000

15.500

Afbouwprojecten

20.000

24.500

50.000

Cuba

30.502

48.500

30.238

Noodhulp

Nicaragua

45.504

38.000

35.945

Nederland (o.a. Project 10 27
binnenlands diaconaat)

Peru

102.098

80.000

66.361

298.476

290.000

247.044

Europa
Albanië - evangelisatie in gevangenissen
Albanië - Fokúsi / overig
Albanië - noodhulp na aardbevingen
Bosnië
Bulgarije
Tsjechië

155.030

143.000

156.778

62.835

45.500

66.125

0

0

46.000

9.061

7.000

13.530

3.000

8.000

7.000

21.015

26.000

15.000

9.500

250.000

62.000

110.732

48.000

99.639

0

409.500

0

Correctie projectverplichtingen
voorgaande jaren

-43.661

0

-153.187

Bezoekreizen

30.757

50.000

19.556

0

30.000

0

147.995

847.000

110.248

2.068.235

2.598.000

2.237.159

15.191

30.000

20.495

Projecten op voorwaarde van
financiering derden

Retraites

Duitsland

8.364

9.000

13.205

Communicatiekosten

Frankrijk

25.394

26.000

12.256

Relatiebeheer gemeenten

Slowakije

0

1.500

5.650

284.699

266.000

335.544

Experience reizen
Communicatie - print
Communicatie - online

Midden-Oosten en Centraal-Azië

Communicatie - events

Centraal-Azië

100.804

92.500

112.745

Egypte

103.000

132.500

133.555

Israël

115.026

125.000

114.297

Libanon-Syrië

65.000

54.500

105.000

Noodhulp Libanon-Syrië

61.000

0

89.135

Jemen

43.500

30.500

42.500

Noord-Afrika

22.000

35.500

34.500

Turkije

19.000

22.000

28.050

529.330

492.500

659.782

Fondsenwerving

994

5.000

4.691

81.660

99.000

84.239

4.910

33.000

3.196

31.876

42.000

19.661

112.544

131.000

218.797

247.175

340.000

351.079

Met het oog op bewustwording van gemeenteleden en in het bijzonder jongeren
organiseert de GZB-Experience reizen. Van de deelnemers wordt een eigen bijdrage gevraagd, die is gebaseerd op de directe kosten van de reis. De GZB neemt de
indirect (personele) kosten van deze reizen voor zijn rekening als investering in de
bewustwording. De personele inzet voor het ontwikkelen van de reizen en reisleiding is ca. 0,5 fte. In 2020 en 2021 zijn alle geplande reizen geannuleerd.
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2021
Boogaart,
M. van den

2021
rekening
Salarissen

Aard

Onbepaald

Uren

36
100%

Periode

2020
rekening

Directe personeelskosten

Bezoldiging directeur-bestuurder

Percentage

2021
begroting

1-1-2021 t/m
31-12-2021

1.309.959

1.314.000

1.334.991

Sociale lasten

210.599

212.000

216.907

Pensioenlasten

143.642

140.000

141.329

36.701

65.000

32.025

Vergoeding woon-werk en
thuiswerken
Doorbelasting personeelskosten

2.100

0

-11.356

1.703.001

1.731.000

1.713.896

24,21

23,60

23,83

Bezoldiging
Aantal medewerkers (fte)

Jaarinkomen
- Bruto salaris

69.947

- Vakantiegeld

5.596

- Eindejaarsuitkering

5.806

Subtotaal jaarinkomen

(A)

81.349

2021
rekening

583

Pensioenlasten (werkgeversdeel)
Totaal bezoldiging 2021

9.963
(B)

91.895

Rentebaten - deposito's en spaarrekeningen
Rentebaten - activa ter belegging
Rentelasten - rekeningen-courant,
betalings-/koersverschillen
Kosten van beleggingen

Totaal bezoldiging 2020

101.814

BSD score (schaal G)

410

Maximum jaarinkomen op basis van BSD score

(A)

111.345

Maximum totale bezoldiging op basis van de beloningsregeling.

(B)

209.000

2020
rekening

19. Financiële baten en lasten
Rentebaten - effecten

Belaste vergoedingen (reiskosten)

2021
begroting

De totale bezoldiging is in 2021 lager dan in 2020. Per 1 september 2020 trad de
vorige directeur, die zijn maximale salaristrede had bereikt, terug. De huidige
directeur-bestuurder startte per die datum in een lagere salaristrede.
Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de directiebezoldiging
verwijzen we naar hoofdstuk 6. Vereniging, bestuur en toezicht van het jaarverslag.
De leden van de Raad van Toezicht werden niet bezoldigd; ook worden geen leningen,
voorschotten of garanties verstrekt.
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200.735

201.000

200.735

10.176

18.000

10.528

8.115

4.000

7.825

-16.445

-10.000

-11.959

-3.102

-3.000

-3.184

199.479

210.000

203.945

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming
Bestemming
Kostensoort

Besteed aan
doelstellingen

Werkelijk
2021

Begroot
2021

Werkelijk
2020

2.231.783

2.231.783

2.493.000

2.363.466

300.187

300.187

325.000

394.034

Missionair
werk

Wervingskosten

Bewustwording

Kosten
beheer en
administratie

Subsidies/bijdragen
- Zendingswerkers
- Zendingswerkers in samenwerking
- Korte termijn / gastdocentschappen

51.992

51.992

40.000

45.123

- Helpdesk ondersteuning gemeenten

188.534

188.534

175.000

207.762

2.068.235

2.068.235

2.598.000

2.237.159

247.175

340.000

351.079

- Programma's en projecten
Communicatiekosten

123.588

123.587

Directe personeelskosten

527.930

459.810

306.540

408.721

1.703.001

1.731.000

1.713.896

Overige personeelskosten

14.485

12.616

8.411

11.214

46.726

44.000

53.246

HRM - werving, opleiding, begeleiding

3.151

2.744

1.830

2.439

10.164

20.000

17.856

Huisvesting

8.782

7.649

5.099

6.799

28.329

30.000

27.282

43.905

38.240

25.493

33.992

141.630

164.000

150.630

8.280

7.212

4.808

6.411

26.711

50.000

39.902

Werkelijk 2021

5.447.264

651.859

475.768

469.576

7.044.467

8.010.000

7.601.435

Begroot 2021

6.269.000

611.000

566.000

564.000

Werkelijk 2020

5.854.395

666.229

536.044

544.767

Kantoor en algemeen
Afschrijving

58 - Jaarverslag GZB 2021

8.010.000
7.601.435

Toelichting
Hieronder is in procenten weergegeven hoe enkele kostensoorten verdeeld zijn over de bestemmingen. Eveneens is hier de verdeling van fte’s over de bestemmingen vermeld, die is gebaseerd op de gemiddelde tijdsbesteding. Enkele kostensoorten worden
evenredig aan de verdeling van fte’s toegerekend aan de bestemmingen. De verdeling is gebaseerd op de werkelijke tijdbesteding van de medewerkers.
Bestemming
Kostensoort

Besteed aan
doelstellingen
Missionair
werk

Subsidies/bijdragen

Wervingskosten

Bewustwording

Begroot
2021

Werkelijk
2020

23,60

23,83

100
50

Directe personeelskosten

fte’s op basis van tijdsbesteding

Overige personeelskosten

fte’s op basis van tijdsbesteding

HRM - werving, opleiding, begeleiding

fte’s op basis van tijdsbesteding

Huisvestingskosten

fte’s op basis van tijdsbesteding

Kantoor en algemeen

fte’s op basis van tijdsbesteding

Afschrijving

fte’s op basis van tijdsbesteding
7,51

Werkelijk
2021

administratie

100

Communicatiekosten

Verdeling fte's per bestemming op

Kosten
beheer en

6,54

50

4,36

100

5,81

24,21

basis van gemiddelde tijdsbesteding

Vastgesteld door				

Getekend door de Raad van Toezicht,

w.g.					w.g.				w.g.				w.g.
A.A. Heij RA (voorzitter)		
mr. W. Gooijer (secretaris)		
H. Bulten
ir. M. van den Boogaart			
directeur-bestuurder
					w.g.				w.g.				w.g.
					ds. W.C. Polinder			M. Middelkoop-Poot		ds. J.C. van Trigt
					w.g.
					W. de Mots
Driebergen, 7 april 2022			

Driebergen, 7 april 2022
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10. Overige gegevens
Hierna volgt de controleverklaring van
de onafhankelijke accountant WITh
Accountants B.V.

60 - Jaarverslag GZB 2021

ACCOUNTANTS
IN NON-PROFIT

De Gereformeerde Zendingsbond
Postbus 28
3970 AA DRIEBERGEN

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur en de Raad van Toezicht van De Gereformeerde Zendingsbond
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van De Gereformeerde Zendingsbond te Driebergen gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag op pagina 43 tot en met pagina 59 opgenomen jaarrekening voor het jaar
geëindigd op 31 december 2021 een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van De
Gereformeerde Zendingsbond per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de in
Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’.
De jaarrekening bestaat uit:
1.
2.
3.

de balans per 31 december 2021 met een balanstotaal van € 8.894.975;
de staat van baten en lasten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021 met een resultaat van € 1.483.926
(overschot); 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 De Gereformeerde Zendingsbond, 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
Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.
Op 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’ is vereist voor het bestuursverslag en de overige gegevens.
Correspondentie
Postbus 327
3360 AH
Sliedrecht

0172 - 750 175
info@withaccountants.nl
www.withaccountants.nl
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-2Wij 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 het bestuursverslag en de overige gegevens in
overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’.
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht 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 vereniging 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 vereniging 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 vereniging haar activiteiten in
continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving
van de vereniging.
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, 7 april 2022.
WITh accountants B.V.
P. Alblas RA

Bijlage
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2021 van De Gereformeerde Zendingsbond
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 vereniging;
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 vereniging 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 vereniging 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 en de Raad van Toezicht 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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