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bouwen aan verandering



Dit is World Servants...
‘World Servants’ zijn mensen die willen bouwen aan een betere wereld. 

De armoede in ontwikkelingslanden en het individualisme in eigen land 

vormen voor hen de springplank om in actie te komen. World Servants 

als organisatie wordt gevormd door mensen die vanuit hun geloof in 

God overtuigd zijn dat ieder mens in staat is om van betekenis te zijn in 

het ‘bouwproces’ aan een eerlijkere wereld. 

Dat verwoorden we in het motto: “Bouwen aan Verandering”.

… in Nederland
In eigen land krijgt het bovenstaande vorm door Nederlandse jongeren 

die samenwerken om geld in te zamelen voor hun hogere doel: op reis 

gaan om de confrontatie met en de strijd tegen armoede aan te gaan. Ze 

ontwikkelen hierdoor vaardigheden die een leven lang mee gaan. Denk 

aan het werken in teamverband, organiseren van acties en het motiveren 

van anderen om bij te dragen aan ‘hun’ hogere doel. Ze komen terug met 

een nieuwe visie op de mondiale samenleving, op de kracht van mensen 

in ontwikkelingslanden en vaak met groei en verdieping van hun geloof. 

Een verandering van scholier naar wereldburger.

…. in de projectlanden
De projecten maken deel uit van een breder plaatselijk programma 

gericht op verbetering van de levensomstandigheden. Zo dragen de 

inspanningen van de jongeren en de plaatselijke gemeenschap concreet 

bij aan een blijvende vermindering van de armoede. Zij aan zij gaan de 

jongeren met de plaatselijke bevolking bouwen aan een menswaardiger 

bestaan. De nauwe samenwerking tussen mensen uit verschillende 

culturen, biedt alle betrokkenen een bredere, vernieuwde kijk op hun 

leven en de samenleving waaruit ze komen.

Dit maakt ons uniek!
World Servants heeft vanaf haar prilste begin bovenstaande twee 

doelstellingen, die niet los van elkaar kunnen worden gezien zonder 

de identiteit van de organisatie tekort te doen. Gelijkwaardigheid en 

duurzaamheid staan centraal. Materiële rijkdom brengt maar al te 

vaak sociale armoede met zich mee, omdat men elkaar niet meer nodig 

denkt te hebben. Deelnemers vertellen na terugkomst spontaan over 

de levenslessen die zij opdoen door het leren kennen van mensen die in 

materieel opzicht ‘niets’ hebben, maar desondanks positief in het leven 

staan en uitblinken in gastvrijheid en dankbaarheid. Door te midden 

daarvan hun handen uit de mouwen te steken samen met de lokale 

bevolking, dragen de deelnemers bij aan een concrete en structurele 

verbetering van levensomstandigheden. Echter wel vanuit een 

gelijkwaardige, lerende houding. Dit alles zelf zien en beleven, maakt 

dat deze ‘wijsheden’ een echte betekenis krijgen.

Welkom bij World 
Servants!

“Een verandering van scholier 

naar wereldburger”
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Ontstaan, missie, visie en motto

Stichting World Servants is opgericht op 15 juni 1988. De missie van World Servants is om vanuit het geloof in Jezus Christus, 

mensen enthousiast te maken en toe te rusten zich dienstbaar in te zetten in deze wereld. De visie hierachter is dat iedereen 

een bijdrage kan leveren aan het bouwen aan een rechtvaardiger wereld. Daarom is het belangrijk dat mensen ontdekken hoe zij 

zichzelf kunnen inzetten tot welzijn van anderen. Het motto ‘Bouwen aan Verandering’ geeft uiting aan de positieve beweging 

waar we als organisatie aan willen meewerken door middel van onze projecten.



En hier doen we het voor:
Vorming van jongeren - een jongerenwerker van een kerk schrijft:

“In juni durfde nog bijna niemand iets te zeggen over hun project, maar nu 

hebben ze allemaal kort en bondig verteld wat hun bij is gebleven. Ze stonden 

zonder moeite voor een kerk vol mensen te praten. De jongeren zelf hebben 

hun reis als erg indrukwekkend ervaren. Ze kwamen sterker weer terug en 

realiseren zich nu beter hoe de wereld eruit ziet buiten West-Europa. Het 

samen met een groep op reis zijn en iets kunnen betekenen voor mensen 

overal ter wereld heeft hen goed gedaan. Ook voor de gemeente was het 

mooi hoe deze reis samenbindend werkte. Door de vele sponsoracties van 

de jongeren werden gemeenteleden samengebracht en was er ruimte voor 

ontmoeting. Dit werkt goed voor de gemeenschapszin.”

Een betere toekomst voor kinderen - Een lerares uit Bolivia vertelt:

“Acht jaar hebben we als school geprobeerd om een nieuw schoolgebouw te 

kunnen betalen. Dit was hard nodig, omdat het oude schoolgebouw lekte. 

Als het regende moesten de kinderen hun tafels verschuiven om toch een 

beetje droog te zitten. We waren dan ook erg blij met de komst van World 

Servants (2011). Met de bouw van de nieuwe lokalen hoeven de leerlingen 

nu niet meer bang te zijn dat ze nat worden. … Ze voelen zich nu veilig in het 

gebouw, wat het onderwijs ten goede komt. Ik denk dan ook dat ze later een 

betere kans hebben op een mooie toekomst. Ik hoop dat de kinderen met deze 

verbetering later een studie kunnen volgen die bij ze past.”

Lees het hele verhaal op worldservants.nl/de_kinderen_hebben_kans_op_een_

mooie_toekomst
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Actievoeren is vormend – Een Nederlandse student schrijft:

Dit jaar ga ik voor het eerst mee op een project van World Servants. Ik vind 

het spannend, maar het is iets wat ik al zo lang graag wilde doen! Het enorme 

pak wc-papier in mijn hand doet me denken aan de acties die ik gevoerd 

heb om geld te verzamelen voor dit project. Ik heb wc-papier verkocht, 

werd ook meerdere keren aan de deuren begroet met een flinke lachbui, 

maar ook deze ontmoetingen vond ik alleen al prachtig. Ik heb meerdere 

mensen kunnen vertellen over mijn droom, mijn reis en mijn doel: om te 

bouwen aan verandering in de wereld. Ik heb levens aangeraakt, al tijdens 

de voorbereidingen van mijn reis, en liet de mensen ook lachend achter, de 

meeste zelfs met een rol wc-papier die ze hadden gekocht.

Lees het hele verhaal op worldservants.nl/het_begint_allemaal_met_iets_

simpels

Verminderen kindersterfte – Het hoofd van een kliniek in Sierra Leone 

vertelt:

“Nu de kliniek er is, is er veel meer ruimte gekomen om iedereen te behandelen 

en zijn de faciliteiten uitgebreid. Zo wordt er voorlichting gegeven, vrouwen 

begeleid bij hun zwangerschap én er is een ruimte voor vrouwen om in de 

kliniek te bevallen onder betere omstandigheden en begeleiding dan in hun 

eigen huis. Ook worden de kinderen gevaccineerd en gemonitord gedurende 

hun eerste levensjaren. ‘It is a special place and it is outstanding! What a 

blessing that you came.’”

Lees het hele verhaal op worldservants.nl/abu_bakarr_kamara_wat_een_

zegen
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Geloofsopbouw - een deelnemer schrijft:

“In 2014 ben ik naar Malawi geweest en 2015 naar Zambia met World 

Servants en ik vind het zo’n toffe organisatie en het is zo goed geregeld, ik 

ben er eigenlijk alleen maar lovend over. Het is een soort verslaving, ik heb 

voor volgend jaar Myanmar uitgekozen omdat ik simpelweg meer van de 

wereld wil zien, nog meer dan ik voor mijn 18e jaar al gezien heb. Ik doe mijn 

opleiding in de zorg dus het doel spreekt me ook erg aan. Ik sta altijd open 

voor nieuwe culturen, En dit is toch wel de perfecte manier om culturen en 

mensen te ontmoeten.” Ik ben sinds ik met WS mee ben gegaan ontzettend 

gegroeid in het geloof en ik doe er steeds meer mee, maar ik wil er nog altijd 

meer over weten en meer mee doen.”

Beter onderwijs en gelijkwaardigheid - Een dorpshoofd uit Malawi 

vertelt:

“Voordat World Servants naar onze school kwam, zaten we in een hele slechte 

situatie: geen verschoningsruimte voor de meisjes en de kinderen zaten op de 

grond. Mede hierdoor weigerden ouders hun kinderen naar school te sturen. 

Toen World Servants kwam, vertelden wij onze problemen. Vervolgens begon 

World Servants met het voorbereiden. De samenwerking verliep al vanaf het 

begin goed. Ik heb van de samenwerking geleerd dat wij mensen, zwart en wit, 

hetzelfde zijn. De tijd dat de mensen uit Nederland hier waren, ervaren we als 

een geweldige periode. We deelden eten, we leerden hoe we moesten bouwen 

en er was zelfs een jongen die ons voetbalteam trainde. Het enige nadeel was 

dat ze zo kort bleven. Het was als tikkertje, zo snel waren ze weer weg. Maar 

omdat er zo’n goede samenwerking was geweest tussen onze gemeenschap 

en de groep, gingen we door met bouwen en hebben we het afgekregen.”

Lees het hele verhaal op worldservants.nl/de_situatie_hier_nu_veel_meer_

ontwikkeld

Samenwerken en idealen nastreven - een deelnemer schrijft:

“Ik heb twee eerdere projecten meegemaakt, en ik kan me niets beters meer 

voorstellen wat ik met mijn zomervakantie kan doen. World Servants zie ik als 

een perfecte gelegenheid om een hechte band met je groep op te bouwen, de 

wereld een stukje beter maken, en andere culturen ontdekken. Perfect dus!”

Onderwijs toegankelijk maken in Ecuador

Het klaslokaal waar alle 24 kinderen van de klassen 1 t/m 6 les krijgen is licht 

en voorzien van mooie versieringen. De ouders leggen uit dat de kinderen nu 

met plezier naar school gaan. In vergelijking met de oude en donkere kerk en 

ook hun eigen huis is deze school een paleis. Uit het register van de leerkracht 

blijkt dit ook; alle kinderen zijn dagelijks op school. Een groot verschil met 

voorheen toen kinderen regelmatig afwezig waren. Een eenvoudig maar mooi 

schoolgebouw is net het duwtje dat sommige ouders en ook de kinderen nodig 

hebben om weer (regelmatig) naar school te gaan. Vader Antonio zegt dat de 

kinderen meer leren over hun eigen land en zelfs over literatuur.

Lees het hele verhaal op worldservants.nl/onze_kinderen_gaan_nu_met_

plezier_naar_school

Verbinding tot stand brengen – een deelnemer van een project in 

Malawi vertelt:

“… We zijn gezellig aan het kletsen, zij in haar eigen taal, ik in mijn taal. We 

verstonden elkaar niet en toch hadden we het zo gezellig met elkaar. Even 

later wordt er voor mij vertaald door een leraar: Grace wilde laten weten 

dat, ondanks dat we elkaar niet konden verstaan, het zo gezellig met elkaar 

was. Ze was ons zo dankbaar dat wij daar waren en de cultuur echt leerden 

kennen. Ik had kippenvel. World Servants verbindt.”

Lees het hele verhaal op worldservants.nl/trek_je_nieuwe_jas_aan

Levens-veranderende ervaringen voor jongeren - een deelnemer 

schrijft:

“Er zijn dingen in je leven waar je als een berg tegen opziet, maar als je er toch 

voor kiest om de berg op te gaan kun je genieten van een prachtig uitzicht en 

een mooie herinnering. En misschien beklim je de berg later nog wel sneller. 

Een uitdaging om mijn grenzen te verleggen.”

“Ik heb twee eerdere projecten meegemaakt, en ik kan me niets beters meer 

voorstellen wat ik met mijn zomervakantie kan doen. World Servants zie ik als een 

perfecte gelegenheid om een hechte band met je groep op te bouwen, de wereld 

een stukje beter maken, en andere culturen ontdekken. 

Perfect dus!”

sophie brevoord ma116
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Dankbaarheid is het eerste woord dat bij ons als Raad van Toezicht 

opkomt als we een voorwoord schrijven voor dit jaarverslag. Na een 

turbulent 2014 hebben we in 2015 nadrukkelijk een keerpunt gezien 

bij de mensen en in de resultaten.

We zijn heel dankbaar dat onze ‘nieuwe oude’ bestuurder er met het 

managementteam in geslaagd is om, ondanks alle veranderingen, de 

spirit in het team terug te brengen en dat als gevolg daarvan de resul-

taten op deelnemerswerving en op financieel gebied weer de goede 

kant op gaan. Daarnaast zien we dat de mensen in Wolvega met groot 

enthousiasme en inzet hun werk doen. De Raad heeft geconcludeerd 

dat deze factoren ons veel vertrouwen geven in de toekomst van 

World Servants Nederland.

Maar de wereld om ons heen verandert snel. De urgentie van de 

vluchtelingenproblematiek zal zeker impact hebben op onze fondsen-

werving. De situatie in veel landen is sterk wisselend en dit vraagt ex-

tra alertheid op het gebied van de veiligheid. In ons eigen land heeft 

het publieke debat rond ontwikkelingssamenwerking tot gevolg dat de 

steun hiervoor afneemt en ook dit baart ons zorgen. Dit alles betekent 

dat de uitdagingen voor World Servants onverminderd groot blijven.

De ambitie van World Servants is hoog. We willen jonge mensen een 

unieke en indringende reiservaring bieden, die hun leven verandert. 

En we willen in dorpen en stadswijken in de derde wereld concrete 

bouwimpulsen geven die hoop en verandering brengen. We investeren 

daarom in goed samenwerkingsrelaties met lokale partnerorganisa-

ties. We zijn ook dankbaar voor alle signalen die aangeven dat dit alles 

ook daadwerkelijk gebeurt.

De samenwerking van bestuurder en team is in het verslagjaar bij-

zonder goed geweest.

We wensen hen Gods zegen met de uitvoering van onze missie.

Ds. Bram Tack

voorzitter
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2015: Het jaar van de waarheid
Na het veelbewogen jaar 2014, mocht ik 2015 ingaan als bestuurder 

van deze fantastische organisatie. De opdracht was duidelijk: Dit jaar 

moet het jaar van de waarheid worden! Er moet een einde komen aan 

de neerwaartse lijn qua deelnemersaantallen en financiën, want we 

geloven in het bestaansrecht van World Servants en we zullen moeten 

laten zien dat ons geloof bewaarheid wordt. Er moet een nieuwe weg 

ingeslagen worden om de toekomst succesvol tegemoet te kunnen gaan. 

Deze nieuwe wegen hebben we begin 2015 uitgewerkt tot een compact 

en concreet strategisch plan voor 2015 en 2016 met de veelzeggende 

titel: “Erop of erop, want eronder is geen optie!”. (worldservants.nl/

strategie)

De meest cruciale koersveranderingen liggen op het gebied van (hoe 

kan het ook anders) de deelnemers- en fondsenwerving.

Koerswijzigingen fondsenwerving
Waar we de afgelopen jaren voor een belangrijk deel gebruik maakten 

van (overheids-) subsidies, willen en moeten we nu als organisatie 

financieel op eigen benen kunnen staan. Dit is niet alleen een wens  

vanuit de organisatie, maar ook een noodzaak door het opdrogen 

van diverse grote subsidiestromen. We geloven dat er in Nederland 

voldoende particulier draagvlak is om het werk van World Servants in 

de toekomst zeker te stellen. We moeten deze particulieren alleen nog 

beter leren vinden! We zetten daarom vanaf 2015 in op de ontwikkeling 

van onze particuliere fondsenwerving. Ook de bijdragen die we 

ontvangen van stichtingen en fondsen die passen bij de doelstelling en 

visie van World Servants, hebben we dit jaar weten te verhogen door 

actiever op zoek te gaan naar bij World Servants passende stichtingen 

en fondsen. We hebben ons hierbij laten inspireren door het boekje “A 

Spirituality of Fundraising” van Henri Nouwen.

Koerswijziging deelnemerswerving
We hebben de knoop doorgehakt om terug te gaan naar de 

oorspronkelijke identiteit van jongerenorganisatie. We zijn ervan 

overtuigd dat we meer impact bereiken met onze jongerenreizen en 

met de beperkte middelen die we hebben, moesten we een keuze 

maken. Met pijn in het hart richting de vele volwassenen die met ons op 

reis geweest zijn, maar met overtuiging, hebben we dan ook besloten 

dat World Servants zich vanaf 2016 alleen actief op jongeren richt. 

Wanneer er zich echter een grotere groep met volwassen deelnemers 

bij ons meldt die een project met World Servants wil uitvoeren, laten 

we natuurlijk geen kansen voorbij gaan om zo’n groep te laten ‘Bouwen 

aan Verandering’.

Zowel op het gebied van inkomsten als van deelnemers, hebben we onze 

blik dus bewust vernauwd. Dit zijn buitengewoon gewaagde beslissingen 

in een tijd van teruglopende inkomsten en deelnemersaantallen! Zeker 

als je doel, en de noodzaak, is om op beide gebieden terrein te winnen. 

1. verslag van de 
bestuurder

“Erop of erop,  

want eronder is geen optie!”
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Beide besluiten raken echter aan de identiteit van de organisatie waar 

we in geloven en die we willen versterken. Bijzonder dankbaar zijn we 

dan ook dat we nu, aan het begin van 2016, mogen zien dat we het jaar 

2015 licht positief hebben kunnen afsluiten na vier verlieslatende jaren 

en dat het deelnemersaantal na zeven jaar daling voor 2016 (waarvoor 

we in 2015 het grootste deel van de werving doen) de gewenste 

stijgende lijn vertoont. Op het moment van schrijven van dit jaarverslag 

hebben we ruim 707 deelnemers ingeschreven. Al ruim 20% groei t.o.v. 

2015. Daarnaast zijn het toegenomen aantal supporters, de oprichting 

van ons promoteam en het plaatselijke groepenteam resultaten die ik 

hier wil noemen.

Dankbaarheid
Als bestuurder ben ik mij ervan bewust dat we dit in de eerste plaats te 

danken hebben aan God, die een centrale plek in onze missie en onze 

organisatie inneemt. In de tweede plaats ben ik dankbaar voor het 

team op kantoor dat de spannende besluiten heeft durven omarmen 

en uitvoeren. En last but not least: waar zouden we als organisatie 

zijn zonder al die vrijwilligers die, gedreven door de missie en visie van 

onze organisatie, door het hele jaar en land heen zoveel onmisbaar 

werk verzetten om dit allemaal mogelijk te maken? We hebben dit als 

organisatie in de volle breedte gezamenlijk weten te bereiken.

Jan Bosman

bestuurder
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Januari - van start met Jan Bosman als nieuwe bestuurder
We startten het jaar met een nieuwe, maar inmiddels binnen World 

Servants bekende naam als bestuurder. Jan Bosman heeft vanaf 

november 2012 tot en met maart 2014 samen met Riek Lock de interim-

directie gevormd na het vertrek van de toenmalige directeur Els Nijman. 

Toen Paul Emans de portefeuille van bestuurder vrijwillig bij de Raad 

van Toezicht had ingeleverd, heeft de Raad van Toezicht Jan Bosman 

gevraagd met het managementteam plannen voor de toekomst te 

maken om aan een levensvatbare organisatie te werken. Dit heeft begin 

2015 geresulteerd in het strategisch plan 2015-2016 met de titel ‘Erop 

of erop, want eronder is geen optie!’ (worldservants.nl/strategie)

Januari t/m maart - de projectlocaties worden bezocht
In de eerste maanden van het jaar werden de projectlocaties bezocht 

die in de planning staan voor het lopende jaar. Tijdens deze ‘setupreizen’ 

werden ook locaties van voorgaande jaren bezocht om samen met de 

partnerorganisatie te evalueren en de voortgang te monitoren. Ook 

werd alvast gekeken naar mogelijkheden voor volgende jaren. Zo zijn 

in het voorjaar in totaal 25 setupmedewerkers op reis gegaan om dit 

onderdeel van de projectcyclus uit te voeren.

Maart - voorbereiding van de leiders van de projecten
Op 28 en 29 maart werd het leidersweekend georganiseerd, voor het 

eerst op de nevenlocatie van Summercamp Heino: het Jacobsgat. 

Tijdens dit weekend werden 99 leiders voorbereid op hun taak. Het 

weekend startte met een veiligheidstraining, omdat we ons er als 

organisatie van bewust zijn dat de veiligheid van de deelnemers onze 

grootste verantwoordelijkheid is (zie ook hoofdstuk 6 over onze risico’s). 

Voor leiders die deze veiligheidstraining vijf jaar geleden voor het laatst 

hadden gevolgd, was er dit jaar voor het eerst een ‘refreshermodule’ om 

ervoor te zorgen dat de opgedane kennis actueel en levend blijft bij alle 

leiders van de projecten.

Tijdens het weekend stond verder het jaarthema JOIN operation 

serve & change centraal. “Meedoen” staat binnen dit thema centraal. 

Meedoen in een beweging die dienstbaarheid en verandering teweeg 

brengt. World Servants nodigt iedereen uit om mee te doen, omdat 

we geloven dat iedereen kan dienen en dat dienen alles verandert. Dit 

jaarthema kwam terug in de teambuildingsactiviteiten, de workshops 

en de ‘geestelijke teambuilding’ op zondagmorgen.

Speciale gast tijdens dit weekend was Mpho Monare, die namens Youth 

for Christ Zuid-Afrika onze projecten coördineert in Zuidelijk Afrika. 

Mpho heeft op diverse momenten zijn kennis op het gebied van cross-

cultureel samenwerken en leidinggeven gedeeld.

Mei - voorbereiding van de deelnemers
Op het voorbereidingsweekend, dit jaar in het weekend van 2 en 3 

mei gehouden, hebben 420 enthousiaste deelnemers, waaronder de 

77 leiders van de zomerprojecten, elkaar voor het eerst ontmoet. Op 

basis van het jaarthema JOIN operation serve & change werden de 

deelnemers voorbereid op hun project. World Servants hecht bijzonder 

veel waarde aan deze voorbereiding en training, omdat we een zo groot 

mogelijk positief effect willen bereiken bij zowel de deelnemers als bij 

2. Het jaar in 
vogelvlucht

2015

2015 in vogelvlucht
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de lokale bevolking. Er wordt tijdens het weekend naast kennismaking 

en teambuilding, dan ook veel aandacht besteed aan de culturele 

en inhoudelijke kant van het project. Het weekend bevat verder de 

volgende vaste onderdelen:

• Introductie van het World Servants-concept: door interactie 

tussen deelnemers en lokale bevolking treedt een leereffect op;

• Introductie van de werkwijze van World Servants met 

dienstbaarheid als kernbegrip;

• Introductie van het werkveld van ontwikkelingssamenwerking en 

armoedebestrijding, met daarbij aandacht voor de houding van 

gelijkwaardigheid die we van deelnemers verwachten;

• Kennismaking met projectgenoten, teambuilding en gezamenlijk 

verwachtingen en leerdoelen formuleren en uitspreken;

• Praktische informatie over de bouw, de reis, cultuur, veiligheid en 

gezondheid.

INTRODuCTIE NIEuWE HuISSTIJL

Tijdens het weekend is dit jaar ook de nieuwe huisstijl van World 

Servants geïntroduceerd! In het hoofdstuk over fondswerving en 

communicatie van dit jaarverslag leggen we uit wat de visie achter de 

nieuwe stijl is.

Pinksteren - start deelnemerswerving voor 2016
Voor het tweede jaar op rij was het mogelijk om al vanaf de vrijdag 

voor Pinksteren (22 mei) aan te melden voor de projecten van het jaar 

daarop. Inmiddels is duidelijk dat deze vervroeging voorziet in een 

groep oldemarkt op facebook: 

“… een fantastisch weekend om op 

terug te kijken en een ontzettend 

mooi begin voor onze reizen naar 

Bangladesh, Bolivia, Malawi en 

Zambia!”

januari
nieuwe bestuurder

jan - mrt
projectlocaties 

bezocht

maart
voorbereidingen 

leiders
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belangrijke behoefte, voornamelijk bij jongeren die voor het eerst met 

World Servants mee gaan. Op 20 augustus 2015 (drie weken voor het 

jaarlijkse Festival, waarop voorheen de aanmeldingsperiode startte) 

hadden zich namelijk al 332 deelnemers aangemeld voor 2016 en al 

54 mensen als leiding. Van deze 332 deelnemers ging maar liefst 79 % 

voor het eerst mee, terwijl dit percentage jaarlijks (gemeten sinds 2008) 

gemiddeld rond 40 % ligt.

NIEuWE WORLD SERVANTS STAND

Op het Pinksterweekend van Opwekking was World Servants met een 

gloednieuwe stand vertegenwoordigd. Met de nieuwe stand wandelen 

bezoekers als het ware een World Servants bouwplaats binnen in een 

projectland en worden op deze manier direct meegenomen naar de kern 

van de missie van de organisatie. De stand werd bemand door jongeren 

van het in 2015 nieuw opgerichte ‘promoteam’ (zie ook het hoofdstuk 

fondsenwerving en communicatie in dit jaarverslag). Deze jongeren 

hebben allemaal zelf ook aan één of meerdere projecten deelgenomen 

en kunnen daardoor vanuit eigen ervaring vertellen over het werk van 

World Servants. Door deze enthousiaste verhalen uit de eerste hand, 

kregen belangstellenden een levensecht beeld van de visie achter de 

missie.

MAGAZINE IN PLAATS VAN PROJECTBROCHuRE

Nieuw dit jaar was ook het Magazine ‘Verander jouw wereld’ dat in 

plaats kwam van de projectbrochure. Het nieuwe magazine is vooral 

gericht op beleving: het magazine ademt de avontuurlijke sfeer van de 

projecten en neemt de lezer als het ware mee naar één van de projecten. 

Het magazine biedt, veel meer dan voorheen, ruimte om sfeer over te 

brengen. Detailinformatie over de projecten is te vinden op de website, 

die veel uitgebreider dan voorgaande jaren vertelt over achtergronden 

van de projecten en de programma’s daaromheen. Deze informatie 

wordt het hele jaar door geactualiseerd.

Juni - visa aanvragen en laatste voorbereidingen projecten
In dezelfde periode als het voorbereidingsweekend en de presentatie 

van de nieuwe projecten vanaf Pinksteren, heerst er achter de 

schermen op kantoor extra drukte vanwege het klaarmaken van alle 

visumaanvragen van de deelnemers. Wanneer we alles compleet 

hebben, zorgen twee vaste vrijwilligers voor de daadwerkelijk aanvraag 

bij de ambassades. De belevenissen die zij hierin opdoen, zijn soms zo 

bijzonder dat deze ook wel eens een plekje verdienen in ons jaarverslag. 

Hieronder daarom een verslagje dat we binnen kregen van één van hen 

na de aanvragen bij de ambassades van Ghana en Bangladesh:

De ambassade van Bangladesh vond 36 paspoorten wel erg veel. 

mei
voorbereiding van 

de deelnemers

mei
introductie nieuwe 

huisstijl
pinksteren

start 
deelnemerswerving 

2016

website van christelijke jeugdvereniging 

‘jofel’ uit vleuten en de meern:  

“2 en 3 mei was het dan eindelijk zo ver, het 

voorbereidingsweekend voor Ghana! Dan konden 

we nu eindelijk de rest van de groep ontmoeten 

en meer over het project horen. (……) Zoveel 

mensen, zoveel enthousiasme, dat je wel mee 

moet zingen, dansen en springen!”
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juni 
visa aanvraag

juni
laatste 

voorbereidingen

juli en augustus
uitzwaaien

pinksteren
nieuwe world servants 

stand

pinksteren
magazine ‘verander’

Ze doen er maar een paar per dag. Vervolgens heb ik de baas daar 

gesproken. Die wilde weten wat we wilden gaan doen in Bangladesh. 

Ook wilde hij laten navragen of ons onderkomen wel goed genoeg was. 

Dan wilde hij eigenlijk ook nog een keer de hele groep bij elkaar zien. Ik 

heb uitgelegd dat er al twee keer iemand van ons kantoor ter plaatse 

was geweest en dat het onderkomen in orde was. Ook heb ik uitgelegd 

dat het ontmoeten van de groep vrijwel niet meer te realiseren is omdat 

iedereen werkt. Ze hebben de paspoorten in ontvangst genomen en 

ik heb betaald: voor elk paspoort afzonderlijk, dus zesendertig keer 

pinnen! Tenslotte wilden ze de begeleidende brieven ook gekopieerd 

hebben (dat houdt in: zesendertig keer vijf kopieën maken). Er stond 

daar een prachtige kopieermachine, maar daar mocht het niet op. 

Zelfs niet tegen betaling! Toen eerst maar naar de Ghanese ambassade 

gegaan en daar een nummer getrokken. Vervolgens naar de supermarkt 

om de kopieën te maken. Die ingeleverd en weer terug naar de Ghanese 

ambassade. Daar kwam ik gelukkig net binnen toen mijn nummer aan 

de beurt was. “Mooi,” dacht ik. Ze vroegen echter hoeveel paspoorten 

ik bij me had. Toen moest ik gaan zitten en werd ik als allerlaatste 

geholpen. Ze hadden duidelijk geen zin meer, dus daarna was ik binnen 

vijf minuten (een absoluut record!) weer buiten, met alle paspoorten 

inclusief visa.

Juli en augustus - de zomerprojectenperiode
uITZWAAIEN…

Na alle hectiek rond de voorbereidingen, is het in juli dan eindelijk zo 

ver dat de eerste zomergroepen vertrekken. Vanuit kantoor worden 

de gereedschapskisten ingepakt en door een medewerker van kantoor 

meegenomen naar de vertreklocatie, waar de groep uitgeleide wordt 

gedaan. Samen met de ouders en andere betrokkenen wordt er op 

Schiphol (of op een andere vertreklocatie wanneer er eerst met de 

bus wordt gereisd) op toegezien dat de groep bepakt en bezakt, goed 

voorbereid en compleet, vertrekt.

DE ZOMERPERIODE

Tijdens de projecten is het kantoor van World Servants vierentwintig uur 

per dag, zeven dagen per week telefonisch bereikbaar voor de groepen. 

Zo blijven we nauw betrokken bij hoe alles loopt en via nieuwsberichten 

op de website wordt de achterban hiervan op de hoogte gehouden. 
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Een aantal bijzonderheden van de zomerperiode dit jaar, leest u in het 

hoofdstuk ‘Projecten 2015’ in dit jaarverslag.

WELKOM TERuG, OFTEWEL: INZWAAIEN

Wanneer de groepen terugkomen, worden zij behalve door de ouders 

en andere betrokkenen, ook door iemand van kantoor opgewacht 

op Schiphol (of bij de verzamelplaats van de bus). De leiders van de 

projecten kunnen op deze manier hun eerste verhalen vast delen. 

Ouders kunnen hun eventuele vragen of opmerkingen kwijt aan iemand 

van kantoor en de leiding van de groep kan de groepsbagage meteen 

weer afgeven.

De projectenperiode is op deze manier elk jaar weer een spannende, 

maar mooie tijd in het jaar, waarin we volop bezig zijn met de kern van 

de visie en missie van World Servants onder het motto: Bouwen aan 

Verandering!

September - het World Servants Festival
Wat is er mooier dan de bijzondere sfeer van de projectenperiode 

gezamenlijk herbeleven tijdens het World Servants Festival (dit 

jaar op 12 en 13 september). Voorheen werd tijdens dit weekend 

het projectaanbod van het jaar daarop gepresenteerd. Nu staat dit 

weekend volledig in het teken van het terugkijken, vieren en delen van 

de projectervaringen. Dit gebeurt zowel in het projectgroepsverband 

als plenair met alle deelnemers in feestelijke bijeenkomsten waarin 

de mooiste, ontroerendste of juist grappigste impressies vanuit de 

projecten worden getoond en gedeeld.

Op de vrijdagavond voor dit festival, komen de leidersteams 

van de projecten bij elkaar om de projecten te evalueren met de 

setupmedewerkers. Deze directe afstemming tussen de leiders en 

de setupmedewerkers, zorgt ervoor dat de setupmedewerkers het 

jaar daarop met feedback uit de eerste hand terug kunnen om de 

bevindingen met de lokale partner te bespreken.

NIEuWE INSTEEK FESTIVAL

Voor het eerst sinds een aantal jaren was het festival weer een ‘World 

Servants Festival’ in plaats van een gecombineerd ‘Changemaker 

Festival’ van World Servants, Edukans en Togetthere. uit de enquête 

die na afloop onder de aanwezigen is uitgedeeld bleek dat dit in goede 

aarde viel. Het gemiddelde cijfer dat men aan het festival gaf was een 

4,02 (op een schaal van 1 tot 5). Dit is een duidelijke verbetering ten 

opzichte van de score van 3,85 van vorig jaar. De algemene organisatie, 

het gala op zaterdagavond en het programma van de zaterdagochtend 

scoorden met respectievelijk 4.36, 4.12 en 4.1 het hoogst. uit de cijfers 

en reacties bleek verder dat men het erg waardeert dat het weer een 

echt ‘World Servants feestje’ was. “Het voelde weer als thuiskomen”, 

was een mooie verwoording hiervan.

Daarnaast was dit jaar nieuw dat we het festival aan een bredere groep 

hebben aangeboden dan alleen deelnemers van het lopende jaar. Het 

gezamenlijk beleven van de World Servants sfeer, het uitwisselen van 

ervaringen en het nagenieten van mooie, ontroerende of grappige 

impressies van de projecten, is ook heel motiverend voor deelnemers van 

voorgaande jaren en / of voor deelnemers die zich hebben aangemeld 

voor het volgende projectjaar of voor hen die dit nog overwegen. En 

wat te zeggen van donateurs, vrijwilligers en andere belangstellenden 

die niet deelnemen aan een project maar er voor of achter de schermen 

heel hard aan meewerken om ze mogelijk te maken? Kortom: Het World 

Servants Festival willen we een festival maken voor de hele organisatie. 

Daarmee is dit jaar een start gemaakt door een bredere groep mensen 

uit te nodigen. 

juli en augustus
inzwaaien

september
het world servants 

festival

december
dive2change
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December - Dive2Change
We zijn op zoek gegaan naar een evenement dat we aan alle 

deelnemers van World Servants zouden kunnen aanbieden bij wijze van 

gezamenlijke actie in de strijd om de deelnemersbijdragen bij elkaar te 

krijgen. Tegelijkertijd biedt zo’n evenement de kans om in de sfeer van 

World Servants in actie te zijn voor de missie.

In Voorthuizen werd al vele jaren een Oudjaarsduik georganiseerd. 

Dit jaar hebben we hier op ingehaakt door er in samenwerking met 

groep Voorthuizen een gezamenlijke actie van te maken op zaterdag 

19 december. Dit resulteerde in een evenement waarbij in totaal 154 

mensen de duik waagden en daarmee een bedrag van € 17.123 hebben 

binnengehaald.
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Voorjaar
MODuLE REIS ETHIOPIë

Naast haar eigen voorjaarsprojecten, heeft World Servants in het 

voorjaar van 2015 een groep van twaalf personen uit Nieuw Lekkerland 

praktisch ondersteund in hun reis naar Ethiopië (projectcode ET215). 

Doel van deze reis was om de groep kennis te laten maken met het 

ontwikkelingswerk dat zij ondersteunen in de plaats Debre Zeit. Deze 

reis vond plaats van 29 april 2015 tot en met 15 mei 2015.

Zomer
MODuLE REIZEN BRAZILIë EN CONGO

Naast de eigen projecten, heeft World Servants in de zomerperiode 

twee reizen van zelfstandige groepen ondersteund. Dit betrof een reis 

naar Brazilië van de VEZ (Vrije Evangelisatie in Zwolle) (projectcode 

BR115) met vierentwintig personen en een reis naar Congo van WEM 

Nederland (projectcode CO115) met vijftien personen.

Najaar
MODuLE REIS ECuADOR

Naast de eigen projecten, heeft World Servants in het najaar een 

reis van een zelfstandige groep ondersteund. Dit betrof een reis naar 

Ecuador van de Vrije Evangelisatie in Zwolle (projectcode EC215) met 

veertien personen.

Voor de projecten waarvan World Servants financieel verantwoording 

moet afleggen, tref je in de financiële verslaglegging achter in dit verslag 

een rapportage per project.

3. projecten 2015

In totaal hebben we dit jaar 24 World Servants projecten uitgevoerd met 593 

deelnemers in 12 verschillende landen. Daarnaast hebben we praktische 

ondersteuning geboden aan vier zelfstandige groepen die met in totaal 65 

deelnemers naar vier verschillende landen zijn geweest.

18jaarverslag 2015

“Ik wil letterlijk zelf wat kunnen doen 

in plaats van geld geven en dan in 

mijn achterhoofd houden dat je er 

nooit 100% zeker van kunt zijn dat 

het geld daar aan komt waar je het 

aan geschonken hebt.”

cisca van huizen et116



code Land, plaats Bijzonderheden dln Gebouwd aan:

GH115 Ghana, Accra Ladies Only 8 Lifeline centrum

MA715 Malawi, Mafumphizi Op maat 24 Woningen voor medisch personeel

OE115 Oekraïne, Rativci Op maat 22 Woonhuis voor weeskinderen

Totaal deelnemers voorjaar: 54

code Land, plaats Bijzonderheden dln Gebouwd aan:

BA115 Bangladesh, Khulna 36 Klaslokalen

BO115 Bolivia, Cotoca 33 Klaslokalen

BO215 Bolivia, El Torno Besloten groep PKN Anloo Zuidlaren 44 Gezondheidspost

Cu115 Cuba, Santiago de Cuba Project op Maat met Leger des Heils 20 Multifunctioneel centrum

EC115 Ecuador, Piedra de Plata 30 Centrum cacaoverwerking

ET115 Ethiopië, Sebeta 29 Klaslokalen

GH215 Ghana, ugando 31 Klaslokalen

GH315 Ghana, Dapore 25 Lerarenwoningen

Gu115 Guatemala, Quetzaltenango In samenwerking met Woord en Daad 30 Naschoolse opvang

Gu215 Guatemala, Quetzaltenango Project op maat met Woord en Daad 9 Naschoolse opvang

MA115 Malawi, Mkumbanjara 14 Lerarenwoningen en latrines

MA215 Malawi, Chindenga 37 Klaslokalen, lerarenwoning en Girls Changing room

MA315 Malawi, Mazanga 38 Klaslokalen en lerarenwoningen

SA115 Zuid Afrika, Emanyeveni 14 Opvangcentrum voor mensen met een beperking

ZA215 Zambia, Malabi 32 Kliniek en woning

ZA315 Zambia, Kavinaka 33 Klaslokalen

Totaal deelnemers zomer: 455

code Land, plaats Bijzonderheden dln Gebouwd aan:

GH415 Ghana, Najong Teachers Only 10 Latrines, Girls Changing Room, en trainingen gegeven

GH515 Ghana, Najong 22 Klaslokalen

HA115 Marot Geannuleerd i.v.m. onrust verkiez-

ingen

0

KE115 Kenia, Nairobi Studiereis CHE 24 Geen 

bouwproject

SA215 Zuid Afrika 7 Opvangcentrum voor mensen met een beperking

ZA515 Zambia Project op Maat met Evangelische 

Kerk De Pijler uit Lelystad

21 Klaslokalen

Totaal deelnemers najaar: 84

Voorjaar

Zomer

Najaar
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Bijzonderheden in de projecten van 2015
MA115 - DuuRZAMER BOuWEN MET NIEuW SOORT STENEN

Eén van de Malawigroepen heeft deze zomer met een nieuw soort 

stenen, duurzamer en milieuvriendelijker gebouwd. Tot nu toe werden 

de gebouwen in Malawi gemetseld met gebakken stenen van klei. 

Die stenen worden in de droge tijd gebakken in met hout gestookte 

ovens. Dit kost veel hout, is erg bewerkelijk en levert ook nog eens veel 

gebroken stenen op. De stenen die nu gebruikt zijn, bevatten behalve 

klei een beetje cement. Dit mengsel wordt in een mal geperst, waardoor 

de stenen in de zon gedroogd kunnen worden. Bijkomend voordeel is dat 

de stenen allemaal gelijk van formaat zijn, waardoor ook het afwerken 

van de muren minder materiaal vraagt.

BO115 – WAAR BLIJFT DIE BuS?

Deze projectgroep had een ongelukkig begin van de reis, doordat de 

gereserveerde bus, als gevolg van een fout van het busbedrijf, niet op het 

afgesproken tijdstip klaar stond en de busmaatschappij niet bereikbaar 

was op dat moment. Terstond moest de aanwezige medewerker van 

kantoor met de ouders van de deelnemers het vervoer van de groep naar 

de luchthaven in Brussel organiseren. Hoewel dit voor alle betrokkenen 

bijzonder vervelend was, lukte het om binnen een half uur de groep op 

de weg naar Brussel te hebben, verdeeld over meerdere auto’s. Aan 

de chauffeurs is een onkostenvergoeding betaald en alle ouders van 

de groep hebben een brief ontvangen met een nadere uitleg over de 

oorzaak van de situatie en de maatregelen die we als organisatie nemen 

om herhaling te voorkomen.

BO115 – HEFTIGE FAMILIEOMSTANDIGHEDEN TIJDENS PROJECT

Tijdens dit project in Bolivia kwam het bericht binnen dat de moeder 

van een van de deelnemers was overleden. Hoewel deze moeder al 

geruime tijd ziek was en de keuze van de betreffende deelnemer om 

toch op project te gaan weloverwogen was genomen, was dit natuurlijk 

emotioneel nieuws. Zowel de deelnemer als de groep waren erg 

aangedaan en er werd in de groep dan ook uitgebreid tijd genomen om 

met elkaar te praten. Ondanks het grote verdriet, was het bijzonder 

en mooi om deze momenten als groep met elkaar te kunnen delen. 

Ondertussen werd de terugvlucht voor de deelnemer geregeld, zodat 

ze de begrafenis in Nederland bij kon wonen.

Maar na het jaar van voorbereiding wilde deze deelnemer, ondanks 

alles, niets liever dan zo gauw mogelijk weer terug naar de groep om 

de laatste week van het project nog mee te maken. Terug naar haar 

vriendinnen en naar de groep met wie ze inmiddels zo’n hechte band had 

opgebouwd. Gelukkig bood onze reisverzekering deze mogelijkheid en 

dus stak zij voor de derde keer in twee weken de oceaan over en kwam, 

zonder dat de groep daarvan wist, terug in Cotoca. De verrassing was 

enorm! Zoals de hoofdleider (die er natuurlijk wel van op de hoogte was) 

het omschreef: ‘de reacties waren masterlijk!’.

GH315 – VEEL ZIEKEN TIJDENS HET PROJECT

Deze Ghanagroep had veel last van zieken tijdens het project. Het 

ging niet om ernstige klachten, maar doordat er veel deelnemers 

tegelijk ziek waren, had dit in die periode de nodige impact op de 

groep en natuurlijk ook op de bouw. Eén deelnemer kreeg tijdens het 

project ziekteverschijnselen met een mogelijk ernstiger oorzaak. Deze 

deelnemer is dan ook gerepatrieerd. Zoals we gewend zijn hebben we 

na terugkomst navraag gedaan naar de verdere afloop. In Nederland zijn 

meerdere onderzoeken gedaan om diverse oorzaken uit te sluiten. Het 

laatste bericht is dat een overtuigende oorzaak nog niet is gevonden 

en dat er fysiotherapie wordt gevolgd om de resterende klachten te 

behandelen.

GH215, GH315 EN GH415 – VOETBALLEN IN COMBINATIE MET 

HYGIëNEVOORLICHTING

In Ghana hebben we tijdens bovenstaande drie projecten - ugando 

(GH215), Dapore (GH315) en Najong (GH415) - een pilot gedaan 

met een programma waarbij voetbalwedstrijden werden gebruikt als 

publiekstrekker om voorlichting te geven over het belang van goede 

(persoonlijke) hygiëne onder basisschoolleerlingen en scholieren 

aan de middelbare school. Dit kreeg vorm door, gecombineerd met 

de laagdrempelige en populaire activiteit van voetbaltrainingen en –

wedstrijden, voorlichting te geven over hygiëne. Tijdens de voorlichting 

werd samengewerkt met de staf van een kliniek. Het bouwdeel van 

deze projecten bestond uit het realiseren van een regenwatertank en 

degelijke latrines met een verschoningsruimte voor meisjes. Dit stelt de 

leerlingen in staat om het geleerde ook in praktijk te brengen, doordat 

ze gebruik kunnen maken van een degelijk toilet waar ook water 

beschikbaar is om daarna hun handen te wassen. Voor de oudere meisjes 

zijn er voorzieningen om zich te verschonen wanneer ze ongesteld zijn. 

Dit maakt het onderwijs voor oudere meisjes toegankelijker. 

Dit bijzondere voorlichtingsprogramma in combinatie met het 

voetbalelement is positief ontvangen door zowel onze partnerorganisatie 

in Ghana (AGREDS), als door de lokale gemeenschappen. Bij het project 

in ugando deden drie scholen mee. Een deel van de hygiënevoorlichting 

werd daar in hun eigen taal gedaan door de dramagroep van de school, 
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waardoor de strekking van de boodschap extra goed werd opgepakt 

door zowel de spelers als het toegestroomde publiek. In 2016 zullen we 

in ieder geval in het project GH116 opnieuw dit voorlichtingsprogramma 

in combinatie met voetbalactiviteiten uitvoeren.

HA115 - ANNuLERING PROJECT IN VERBAND MET ONRuSTEN

Op de dag af drie weken voordat de najaar-groep naar Haïti zou 

vertrekken, hebben we moeten besluiten het project niet door te laten 

gaan. Hoewel er in de Nederlandse media vrijwel niets te vinden was over 

onrusten in het land, gaf onze partner in Haïti aan dat de verkiezingen 

zorgden voor veel geweld. De omgeving rond de hoofdstad en grote 

wegen zag eruit als oorlogsgebied. De uitslag van de verkiezingen zou 

pas bekend worden rond de datum dat de groep in het land aan zou 

komen, waardoor de situatie op dat moment volledig onvoorspelbaar 

was. Als organisatie rest ons in zo’n geval geen andere keuze dan het 

project te annuleren.

GH515 – VERDuBBELING GROEP VLAK VOOR VERTREK

Conform onze voorwaarden hebben we de gedupeerde deelnemers van 

het geannuleerde project in Haïti een alternatief project aangeboden. 

Twaalf deelnemers kozen ervoor om mee te gaan met het najaar-project 

naar Ghana. In allerijl hebben we de benodigde visa voor hen weten te 

regelen. Zes dagen voor vertrek maakte de hoofdleider van het project 

naar Ghana kennis met de leiders van het geannuleerde Haïtiproject die 

mee gingen naar Ghana.

Bij zulke gebeurtenissen is het mooi om te zien wat een flexibiliteit en 

welwillendheid er is bij deelnemers, maar ook bij de leiding van onze 

projecten! Een verdubbeling van je groep zo kort voor aanvang van de 

reis, en dus na alle kennismaking en teambuilding, is zeker niet niks. 

Desondanks werden de nieuwe projectgenoten vanaf het begin met 

open armen ontvangen en verliep het project in Ghana verder zonder 

complicaties. Relatief klein detail was dat de organisatie in Ghana 

vergeten was om ook het dubbele aantal tickets voor de binnenlandse 

vlucht te reserveren, waardoor de groep per bus terug moest reizen.

EC115 – NIEuWE PROVINCIE EN NIEuWE COöRDINATOR

In Ecuador zijn we dit jaar in een nieuwe provincie aan de slag gegaan. 

Niet alleen de locatie was nieuw bij dit project, het project werd ook 

geleid door een nieuwe lokale coördinator van onze partnerorganisatie 

MCCH. Het project is ondanks deze extra uitdagingen in alle opzichten 

uitstekend verlopen. Alle bouwmaterialen waren op tijd beschikbaar 

(dit is in veel van onze projectlanden soms echt een uitdaging, ondanks 

gemaakte afspraken) en ook het contact met de lokale bevolking verliep 

erg positief. Ondanks de taalbarrière zijn er bijzondere contacten 

gelegd. Er zijn huisbezoeken gedaan, waardoor het dagelijks leven 

van de plaatselijke bevolking extra dichtbij kwam. Het effect van 

deze uitwisseling werd heel mooi zichtbaar tijdens de overdracht van 

het gebouw. Daar waren maar liefst tweehonderd lokale mensen bij 

aanwezig om het feest mee te vieren en om persoonlijk afscheid te 

nemen van de groep. Voor Ecuadoriaanse begrippen is dit een bijzonder 

goede opkomst.

Gu115 – MEER DAN EEN DAG VERTRAGING OP DE HEENWEG

De groep loopt op de heenweg door een storingsmelding in het vliegtuig 

meer dan een dag vertraging op. Gelukkig verloopt de rest van het 

project zonder problemen.

Werkwijze World Servants: duurzame projecten
Onze bouwprojecten blijven niet beperkt tot de drie weken inzet 

van een groep. Een traject van een project begint veelal twee jaar 

voordat een groep daadwerkelijk aan de slag gaat. En nadat de groep 

is teruggekeerd in Nederland, werkt de partnerorganisatie met de 

lokale gemeenschappen door om de activiteiten in het gebouw blijvend 

succesvol te maken.

Het traject begint met een aanvraag vanuit de plaatselijke gemeenschap 

aan de lokale partnerorganisatie. Wanneer de aanvraag past binnen het 

programma van de partnerorganisatie en de criteria van World Servants, 

wordt het verder uitgewerkt. Tijdens een voorbereidingsreis bezoekt 

World Servants samen met de partnerorganisatie een aantal kansrijke 

projecten. De projectvoorbereiders beoordelen of de plaats geschikt 

is en verzamelen gegevens om de impact van een project na afloop 

meetbaar te kunnen maken. Vervolgens werken de partnerorganisatie, 

de lokale gemeenschap en World Servants samen de plannen verder uit. 

De partnerorganisatie bezoekt de projectplaats opnieuw om praktische 

zaken uit te werken.

In het voorjaar voorafgaand aan het project met de groep Nederlandse 

deelnemers, bezoekt een vertegenwoordiging van World Servants de 

gemeenschap weer. Ze bereidt de mensen voor op de ontvangst van 

een groep Nederlanders en bekijkt de faciliteiten voor de groep, de 

bouwplaats en bespreekt het cultuur- en kinderwerkprogramma. De 

Nederlandse leiders van het project, ontvangen deze informatie als 

onderdeel van hun voorbereiding.

Wanneer de groep aankomt in het projectland wacht iemand van 

de partnerorganisatie de groep uit Nederland op en ondersteunt de 

groep tijdens het project waar nodig. Een half jaar na het project gaat 

een vertegenwoordiging van World Servants weer terug. Er volgt een 

evaluatie met de partner en de gemeenschap en er worden afspraken 

gemaakt over de ingebruikname. De lokale aannemer en zijn personeel 

bouwen het gebouw verder af. Gedurende vijf jaren bezoekt een 

vertegenwoordiging van World Servants het project nog minimaal drie 

keer. De impact van het project wordt gemeten door actuele cijfers te 

vergelijken met gegevens van het eerste bezoek en door middel van 

storytelling, oftewel de verhalen van de direct betrokkenen.
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Impact in de projectlanden
WORLD SERVANTS WERKWIJZE

Zoals in het voorgaande hoofdstuk over de projecten staat 

uitgelegd, vormt het te bouwen object altijd onderdeel van een 

breder ontwikkelingsprogramma van de in het land gevestigde 

partnerorganisatie. Hiermee borgen we dat het project daadwerkelijk 

voorziet in een plaatselijke nood en dat er na het vertrek van onze 

groepen plaatselijke verantwoordelijkheid bestaat om ervoor te zorgen 

dat het gebouw in gebruik wordt genomen en een duurzaam positief 

effect heeft op de plaatselijke leefomstandigheden.

Een greep uit de voorbeelden van de impact in de projectlanden:

GHANA, LANGBINA (GH112) – BOuW KLASLOKALEN

Tijdens het bezoek aan deze projectlocatie op 5 november 2015, 

spreken we de heer Inusah Seidu. Hij werd aan deze school toegewezen 

en was bij aankomst in Langbina onaangenaam verrast. Er stond een oud 

schoolgebouw van klei en de onderwijsomstandigheden waren ronduit 

slecht. Hij was het liefst direct weer teruggekeerd naar Tamale, maar 

besloot toch om te blijven. Na een tijdje kwam het bericht dat er een 

groep blanken zou komen om een nieuwe school te bouwen. Hij dacht 

dat dat een grap was, totdat ze daadwerkelijk kwamen. Hij vertelt: 

“Everybody was so happy, the communinty, the children and the staff! 

It was like a miracle! And after that, all the materials were brought, the 

chairs and desks. We are lucky to have this at our school”. Many pupils 

now come to our school, even the very small ones really want to go to 

school. Even our neighbours come to see what has changed here.” Nadat 

de gebouwen zijn afgemaakt zijn ook de leerkrachten getraind hoe 

ze beter les kunnen geven met behulp van lesmiddelen en hun lessen 

kunnen voorbereiden. De kinderen begrijpen de lessen nu beter en 

laten dat ook zien in de klas!

BRAZILIë, NOVA POuSADA (2011 EN 2013) – BOuW COMMuNITY 

CENTER

Als er aan een plaatselijke moeder gevraagd wordt wat de komst van 

World Servants heeft gebracht, antwoord ze het volgende: “Het heeft zo 

veel verbeterd voor ons. Hier ontmoeten we onze vrienden, praten we 

samen en leren we vooral veel. Ik denk dat het heel goed is en ik mis het 

wanneer ik niet aanwezig kan zijn bij de activiteiten.” Het Nova Pousada 

Community Center zorgt voor belangrijke sociale en economische 

ontwikkeling in de buurt.

4. impact

Wat World Servants uniek maakt, is onze dubbele doelstelling, waarvan beide 

onderdelen niet los van elkaar te koppelen zijn zonder aan de identiteit van 

de organisatie te komen. We beschrijven de impact van ons werk daarom 

ook vanuit deze twee invalshoeken: enerzijds vanuit de projectlanden en 

anderzijds vanuit de Nederlandse deelnemers.
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“Weggaan met een stel vreemden 

en terugkomen als een familie, is een 

ongekende vorm van verbroedering. 

Samen afzien, genieten, delen en 

bouwen aan een toekomst is een 

ervaring die je wilt verspreiden. Ik 

wens het iedereen toe.”



MALAWI, SANGWANI (MA212) – BOuW KLASLOKALEN BASIS-

SCHOOL

Binnen een jaar na de bouw van klaslokalen is het aantal leerlingen van 

de basisschool in Sangwani, Malawi gegroeid van 62 naar 201.

Impact op de Nederlandse deelnemers
In 2015 heeft World Servants een kwantitatief onderzoek gedaan naar 

het effect van een of meerdere projectdeelnames op een deelnemer. 

Het ‘meten’ van deze impact stond al jaren op de World Servants 

verlanglijst, maar dit jaar gelukt om hier onderzoek naar te doen en wat 

blijkt? De effecten zijn erg concreet!

Deelnemers werden in 2015 zowel voor hun projectreisreis als na hun 

reis ondervraagd. uit de vergelijking van hun antwoorden voor en na de 

reis, blijkt dat:

• Deelnemers die voor de eerste keer mee zijn geweest na hun 

project 50% meer vrijwilligerswerk in hun kerk en 60% meer 

vrijwilligerswerk in hun dorp of buurt doen;

• Deelnemers na hun project 15% vaker zeggen dat het geloof in hun 

leven een belangrijke rol speelt;

• Deelnemers na hun project aanzienlijk vaker vinden dat Nederlanders 

zouden kunnen leren van mensen in ontwikkelingslanden;

• Deelnemers zich na een project meer betrokken voelen bij mensen in 

ontwikkelingslanden, zeker als ze jonger dan 20 zijn;

• Jonge deelnemers na het project vaker zeggen dat ze vertrouwen in 

zichzelf hebben;

• Deelnemers die op project zijn geweest 20% vaker zeggen dat ze 

regelmatig aan goede doelen geven;

• Deelnemers na hun project vaker zeggen dat ze zuinig omgaan met 

water en energie. Dat geldt met name voor deelnemers jonger dan 

20;

• Deelnemers vaker zeggen dat ze duurzaam geproduceerde kleding 

en voedingsmiddelen belangrijk vinden.

Als organisatie zijn we dankbaar, maar ook gepast trots op deze 

uitkomsten. Wat we vanaf de oprichting van de organisatie geloofden 

en waar we nog altijd voor staan, is met dit onderzoek ook meetbaar 

en concreet gebleken. Vanaf 2016 gaan we dit onderzoek dan ook 

structureel uitvoeren om te kunnen blijven meten wat de effecten zijn 

van onze projecten. Met structureel onderzoek hiernaar kunnen we 

meten of de effecten van onze projecten veranderen in de loop van 

de tijd. Met de informatie die we hiermee verzamelen, ontdekken we 

wellicht nog nieuwe effecten ook!

Een greep uit de vele voorbeelden van impact op de Nederlandse 

deelnemers:

World Servants groep Haastrecht: “Toen we in 2011 de eerste groep World 
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Servants Haastrecht opstartten kon ik niet vermoeden dat het zo’n grote 

impact zou hebben. (….) We stegen ver boven ons zelf uit. In de vergaderingen 

en bij de acties spraken we met elkaar over recht en onrecht, over hun toekomst 

en die van ons, over delen en gerechtigheid, over schepping,gemeenschapszin 

en inspiratie. (….) Inmiddels gaat dit jaar de 5e groep met World Servants 

Haastrecht op reis. Hoe cool is dat?”

Lees dit volledige verhaal op www.worldservants.nl/world_servants_

verandert_dorp_kerk_jongeren

Groepsleider uit Oud Beijerland, Gert Jan Robbemond, over zijn eerste 

projectervaring in 2013: “… Het heeft bij mij een diepe indruk achtergelaten: 

hoe herbergzaamheid en gastvrijheid voorop gaan. Dat maakte en maakt me 

dankbaar, en die indruk neem ik mee, ook naar huis. Wat geweldig mooi hoe 

mensen over grenzen heen open kunnen gaan voor elkaar en in die ontmoeting 

kwetsbaar durven zijn. Deze ervaring in Sierra Leone heb ik tijdens mijn 

andere projecten in Ecuador, Ghana telkens weer mogen vernieuwen. Telkens 

weer mocht ik ervaren dat grenzen en verschillen te overbruggen zijn, dat je 

elkaar kunt verstaan door taalbarrières en cultuurverschillen heen.”

Lees zijn volledige verhaal op www.worldservants.nl/kwetsbaar-kind

Deelnemer uit Rotterdam, Lilian Meiring na haar project in Zambia 

(ZA315): “Zonder telefoon, volle agenda en mensen die wat van je willen, 

had ik ineens veel meer tijd voor andere dingen. Ik had tijd voor de mensen 

om me heen, voor mensen uit de groep, voor de lokale bevolking, maar ook 

meer tijd voor God. Ik had tijd om na te denken en te beseffen wat ik écht 

belangrijk vindt. Thuis ben ik vaak bezig met wat ik moet doen en vergeet ik 

wat er echt toe doet.

Terug in Nederland viel het me op hoe weinig mensen zich eigenlijk bewust 

zijn van hun omgeving. In de trein kijkt iedereen ineengedoken naar hun 

telefoon, iedereen heeft haast en is steeds op weg naar een doel. Ik wil die 

rust in mijn hoofd, die ik in Zambia had, ook hier in Nederland hebben. Dus af 

en toe leg ik mijn mobiel weg en richt ik mijn aandacht volledig op de mensen 

om mij heen of op God. Daarom daag ik ook jou uit: wees stil, word je bewust 

van je omgeving. Je zult verrast zijn over de gedachten en gevoelens die je op 

zo’n moment hebt.”

Lees haar volledige verhaal op www.worldservants.nl/tijd_voor_besef_

en_god

jaarverslag  2015



1. Veiligheid van de deelnemers
Het belangrijkste risico is de veiligheid van onze deelnemers wanneer zij 

op project gaan. De afdeling project management beoordeelt minimaal 

twee keer per jaar de veiligheidssituatie in de projectlanden. Dit 

gebeurt in samenspraak met de partnerorganisaties in de landen, omdat 

zij vanuit het veld weten hoe de situatie echt is. In het geval met Haïti dit 

jaar, was er in Nederland weinig tot niets bekend over de onrusten. Het 

was onze partner die ons liet weten dat de plaatselijke situatie niet veilig 

genoeg was om de groep te laten komen. Dit benadrukt maar weer het 

belang van de samenwerking met lokale partnerorganisaties die deze 

grote verantwoordelijkheid mede dragen.

De beoordeling van de veiligheid van projectlanden en -locaties, vindt 

plaats op basis van vastgestelde criteria die ondergebracht zijn in het 

‘Field Security Plan’ (FSP). Dit plan wordt door de afdeling Project 

Management opgesteld en per project door de vrijwilligers die de 

voorbereidingsreizen doen (setupmedewerkers) voorbereid. In dit 

document worden zo’n 35 onderwerpen tegen het licht gehouden. 

Denk hierbij aan gezondheidsrisico’s, plaatselijke misdaadcijfers, 

reismogelijkheden (logistiek), politieke situatie, risico op natuurrampen 

etc. De input voor het FSP halen we uit informatie van het ministerie 

van buitenlandse zaken en het RIVM. De specifieke onderwerpen met 

betrekking tot de projectlocatie worden tijdens de voorbereidingsreis 

met vertegenwoordigers van de partnerorganisatie nagelopen. Zo 

wordt er per project een specifieke veiligheidsscan uitgevoerd. Met de 

partnerorganisatie wordt overlegd en er worden afspraken gemaakt 

over hoe te handelen als er zich een incident voordoet. Ook worden 

ervaringen van eventuele voorgaande projecten meegenomen in de 

veiligheidsanalyse voor volgende projecten.

Ook de gezondheid van deelnemers vormt onderdeel van het 

veiligheidsbeleid van World Servants. Direct na aanmelding vult elke 

deelnemer een vragenlijst in waarop onder meer gevraagd wordt naar 

bijzonderheden in de gezondheid. Wanneer er bijzonderheden zijn, 

volgt een ‘dieptescreening’. Dit houdt in dat we, met toestemming van 

de betreffende deelnemer, de medische bijzonderheden voorleggen 

aan een professional uit ons medisch team (zie ook het overzicht 

van onze vrijwilligersteams in het hoofdstuk over de omgang met 

onze betrokkenen). Hieruit volgt een advies over de eventueel 

benodigde voorzorgsmaatregelen tijdens het project of – bij ernstiger 

aandoeningen – een advies over de deelname zelf. Het komt gelukkig 

maar zeer sporadisch voor dat we een deelnemer tegen zijn of haar wil 

in moeten weigeren om gezondheidsreden. In 2015 is dit dan ook niet 

voorgevallen.

2. Calamiteiten in de projectlanden
Zoals onder punt 1 al genoemd is, beschikt World Servants over een 

doordacht en inmiddels door de praktijk beproefd veiligheidsbeleid. 

Zowel de leiders van de projecten als de partners waarmee World 

Servants samenwerkt in de projectlanden, zijn hierop getraind en op 

de hoogte van de eisen die we stellen op het gebied van veiligheid. Het 

blijft echter beleid dat primair gericht is op preventie, omdat niet te 

voorspellen is wanneer en op welk vlak er zich een calamiteit voor doet. 

Zo moest dit jaar op het allerlaatste moment een project in Haïti worden 

5. risico’s
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Om te verzekeren dat World Servants haar missie optimaal kan (blijven) 
vervullen, moet er helder zicht zijn op de specifieke risico’s die de organisatie 

loopt door de aard van haar werk. Deze risico’s hebben we - voor zover 
mogelijk - afgedekt met preventief beleid om de continuïteit van de organisatie 
te waarborgen. World Servants onderscheidt de volgende, voor haar specifieke 

risicofactoren:
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geannuleerd doordat de veiligheid van de groep niet te garanderen 

was door onlusten in het land. Het risico op het gebied van veiligheid 

is hiermee volledig afgedekt. Zo’n ingreep heeft echter ook de nodige 

impact op de financiën, aangezien de tickets voor de groep niet meer 

geannuleerd konden worden.

Voorafgaand aan de zomerprojectenperiode loopt het voltallige 

personeel op kantoor het beleid gezamenlijk door dat gehanteerd wordt 

tijdens de projecten. Hiermee zorgen we ervoor dat de organisatie altijd 

bereikbaar is tijdens de projecten en dat elke medewerker weet hoe te 

handelen bij bijzonderheden of in geval van nood.

3. Tegenvallende deelnemersaantallen
Wanneer deelnemersaantallen tegenvallen ten opzichte van de 

verwachting en dus begroting, loopt in het verlengde daarvan alles 

terug. Projecten waarvoor onvoldoende aanmeldingen binnenkomen, 

kunnen niet doorgaan en projecten waarin net aan het minimum aantal 

deelnemers is gekomen, veroorzaken een flinke druk op de begroting 

omdat met minder menskracht en minder inkomsten toch een volwaardig 

bouwproject moet worden gerealiseerd in drie weken tijd. Vanwege 

de verlieslatende jaren die achter ons liggen, hebben we de noodzaak 

ingezien om hierop te anticiperen door de bouwbudgetten omlaag te 

brengen. Wanneer in de loop van een seizoen blijkt dat er door positieve 

resultaten in zowel de fondsenwerving als de deelnemersaantallen 

financieel meer mogelijk is, wordt overleg gepleegd met de betreffende 

partner. Financieel is ook de bezetting per project ieder jaar een 

spannende afweging. Welk minimaal aantal deelnemers is nodig om een 

project door te laten gaan? Wat is het afbreukrisico als je een project 

moet annuleren richting onze partners in het zuiden, maar ook richting 

onze deelnemers in Nederland?

4. Wegvallen van of niet toegekende subsidies en/of minder 
inkomsten op de fondsenwerving
De afhankelijkheid van (overheid-) subsidies maakt de organisatie 

kwetsbaar voor veranderingen van overheidswege. Dit is jammer 

omdat de missie van de organisatie vanuit een innerlijke overtuiging 

ontstaat en niet vanuit iets dat van bovenaf wordt – of kan worden - 

geregeld. Mede daardoor is dan ook de koerswijziging ontstaan om ons 

als organisatie principieel te richten op particulieren en fondsen die 

onze overtuigingen delen.

5. Percentage vrouwen in projecten te hoog
Al jaren is het percentage vrouwen dat mee gaat op project hoger dan 

het percentage mannen. De laatste jaren dreigde dit voor sommige 

projecten tot een dusdanige scheve verhouding te leiden, dat dit 

negatieve gevolgen kon hebben voor de balans binnen de groep en 

voor de veiligheid. Een groep bestaande uit vrijwel alleen maar jonge 

vrouwen wordt in bepaalde culturen toch anders bekeken dan een 

‘gemengde’ groep. We hanteren daarom de norm dat de verhouding 

jongens / meisjes in een projectgroep niet verder mag afwijken dan 1/3 

tegenover 2/3. Als deze verhouding niet gehaald wordt, volgt overleg 

met de afdeling project management over de maximaal te accepteren 

afwijking van de norm voor de betreffende lokale situatie. In 2015 

hebben we meerdere vrouwelijke deelnemers een andere projectkeuze 

moeten laten maken dan hun eerste voorkeur.

In 2015 heeft World Servants middels een stage-opdracht onderzoek 

laten doen naar het verloop en de mogelijke oorzaken van de 

scheefgroei en natuurlijk de mogelijke manieren om hierin de balans 

weer terug te krijgen. Bij het schrijven van dit jaarverslag wees een 

mogelijke aanpak in de richting van de communicatie over de projecten. 

Waarschijnlijk is er winst te halen door het meer promoten van het 

bouwonderdeel van de projecten. De nadruk ligt nu wellicht te veel 

op het vormingsaspect van projecten op deelnemers. We vermoeden 

echter dat ook de maatschappelijke tendens niet aan World Servants 

voorbij gaat, dat binnen het geheel aan vrijwilligerswerk vrouwen 

sterker vertegenwoordigd zijn dan mannen.

6. Fondsen werven in tijden van meerdere crises
De particuliere fondsenwerving is voor World Servants uitdagend 

omdat World Servants werkt aan structurele verbeteringen zowel in 

de projectlanden als in Nederland. Dit doet een totaal ander appèl op 

mensen dan een plotselinge calamiteit met een urgente hulpvraag, zoals 

bijvoorbeeld de huidige vluchtelingenproblematiek of de hulpvragen na 

een natuur- of oorlogsramp. Het blijft een uitdaging voor de organisatie 

om de juiste woorden te vinden die de waarde van het werk van World 

Servants voor de lange termijn overbrengen op potentiële donateurs. 

Hoewel crisishulp onontbeerlijk is, geloven we dat ook het werk van 

World Servants, waarmee lange-termijn doelstellingen worden gehaald 

die ellende op allerlei vlak bestrijden en verminderen, de moeite van het 

steunen waard is.

7. stijging van kosten buiten de invloedsfeer
Er zijn kostenposten waar je als organisatie bij het opstellen van de 

begroting weinig over kunt zeggen, omdat je er weinig tot geen invloed 

op hebt. Zo vormen bijvoorbeeld de vliegtickets een enorme kostenpost. 

De prijzen van tickets zijn niet te voorspellen en kunnen zelfs per dag 

verschillen. Wanneer er om veiligheidsredenen een project op het 

laatste moment moet worden geannuleerd (zoals dit jaar in Haïti), zijn 

o.a. de ticketkosten al gemaakt.

“Ik vind het geweldig dat we dit 

project gezamenlijk met onze kerk 

doen. Eindelijk eens buiten onze 

kerkmuren andere mensen helpen.” 

betty de jong ma116
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Zoals in het voorwoord van Jan Bosman in dit jaarverslag al naar voren 

komt, zijn er in 2015 belangrijke besluiten genomen, met ingrijpende 

gevolgen voor de fondsenwerving en communicatie van World Servants. 

“World Servants gelooft in de kracht van jongeren!” Dat is de nieuwe 

boodschap richting onze ‘supporters’ en de uitnodiging aan hen is om 

dichter betrokken te raken bij de beweging die World Servants op gang 

brengt om jongeren, door deelname aan een World Servants project, 

bewust te maken van hun potentiële invloed.

De wens vanuit de organisatie om financieel ‘op eigen benen’ te 

kunnen staan en de overtuiging dat er in Nederland voldoende 

particulier draagvlak te vinden is om het werk van World Servants 

zeker te stellen, vormen het uitgangspunt voor ons fondsenwerving- en 

communicatiebeleid. In onze communicatie willen we dan ook allereerst 

optimaal aansluiten bij de behoefte die particuliere donateurs hebben 

om betrokken te raken en te blijven bij het werk van World Servants. 

In dit hoofdstuk zetten we op een rij welke acties in 2015 op touw zijn 

gezet om het fondsenwerving- en communicatiebeleid aan te passen 

aan de nieuw gekozen richting.

Fondsenwerving onder particulieren - het Supportersplan
VAN DONATEuR NAAR SuPPORTER

Als het werk van World Servants grotendeels wordt gedragen door 

particuliere vaste donateurs, dan is zo’n donateur meer dan een 

giftgever. Zo iemand ‘draagt’ het werk van World Servants mede en 

dat klinkt wat ons betreft goed door in het woord ‘supporter’. Daarom 

spreken we vanaf 2015 van ‘supporters’ in plaats van vaste donateurs. 

Supporters maken het werk van World Servants mogelijk en verdienen 

het daarom om net als deelnemers, partnerorganisaties en vrijwilligers 

een centrale plek in te nemen binnen de organisatie.

WANNEER SPREKEN WE VAN EEN SuPPORTER?

Supporters zijn personen die World Servants structureel (maandelijks, 

per kwartaal, halfjaar of jaarlijks) financieel ondersteunen. Zij geloven 

in de kracht van jongeren en maken het financieel mogelijk dat jongeren 

een project van World Servants meemaken en op die manier mee 

bouwen aan de impact die dat teweeg brengt zowel in de projectlanden 

als in de levens van de jongeren zelf (zie ook het hoofdstuk over impact 

in dit jaarverslag).

WAT WIJ SuPPORTERS BIEDEN

Supporters ontvangen twee keer per jaar het Verandermagazine met 

verhalen van deelnemers over de impact van een project op hun leven, 

maar ook de impact die een project heeft in het projectland, gezien door 

de ogen van de lokale gemeenschap.

Daarnaast ontvangen supporters sinds 2015 een speciale uitnodiging 

om aanwezig te zijn bij het jaarlijkse World Servants-festival. Dit 

evenement dat tot 2015 uitsluitend werd georganiseerd voor 

deelnemers van het betreffende projectjaar, hebben we voor een 

bredere groep betrokkenen toegankelijk gemaakt. Het Festival is 

namelijk een geweldig weekend voor iedereen die enthousiast is 

geworden over het werk van World Servants. Het gezamenlijk vieren 

en (her)beleven van de projecten van World Servants en met elkaar de 

6. fondsenwerving & 
communicatie
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In onze fondsenwerving laten we ons inspireren door de visie van Henri 
Nouwen, dat fondsenwerving inhoudt dat je vanuit de overtuiging over je 

missie en visie, anderen van harte uitnodigt daar ook deel van uit te (gaan) 
maken. Niet het werven van fondsen is het primaire doel, maar anderen willen 

betrekken bij je missie.
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‘World Servants sfeer’ weer te ervaren, motiveert om op de ingeslagen 

wegen verder te gaan en door te blijven zoeken naar manieren om in 

Nederland en in de rest van de wereld te bouwen aan verandering. 

Deze kans en dit evenement gunnen we daarom ook al onze trouwe 

supporters.

ACTIES EN RESuLTATEN VAN HET SuPPORTERSPLAN

Er zijn in 2015 drie groepen binnen de achterban van World Servants 

middels een belactie benaderd met de vraag om World Servants 

financieel te ondersteunen of hun bijdrage aan World Servants te 

verhogen. Deze drie groepen zijn: de incidentele giftgevers, oud-

deelnemers en structurele gevers. We hebben voor deze acties gebruik 

gemaakt van de diensten van Christal. Door deze belacties hebben we 

330 nieuwe supporters mogen verwelkomen die gezamenlijk jaarlijks 

bijna € 21.000,- extra bijdragen aan de visie van World Servants 

op jongeren. Behalve de telemarketingcampagnes is er een aantal 

mailingen verstuurd aan oud-deelnemers en is er tijdens het festival een 

wervingsactie gedaan om nieuwe supporters te vinden.

Fondsenwerving bij stichtingen en fondsen
World Servants ontvangt al vanaf het begin financiële bijdragen van 

stichtingen en fondsen waarvan de doelstelling aansluit bij de missie van 

World Servants. Omdat we ons nu meer willen toespitsen op fondsen 

en stichtingen, hebben we dit onderdeel van onze fondsenwerving naar 

een hoger plan getild. Vanuit de visie van Henri Nouwen, dat je vanuit de 

overtuiging over je missie en visie anderen uitnodigt daar ook deel van uit 

te (gaan) maken, zoeken we naar fondsen die aansluiten bij onze missie 

en visie, om elkaar daarin te kunnen versterken. In ons softwarepakket 

Pluriform hebben we dit jaar een speciale fondsenmodule ontwikkeld 

die ons beter in staat stelt fondsen op tijd te benaderen met een 

passende aanvraag. Na goedkeuring van een project, helpt deze module 

ook om het fonds te voorzien van volledige en passende informatie over 

de resultaten van het project. De effecten van de vernieuwde aanpak 

verwachten we vanaf 2016 goed te kunnen terugzien in de opbrengsten. 

In 2015 bedroegen de inkomsten uit fondsen en stichtingen ten behoeve 

van specifieke projecten € 121.920,- en ontvingen we daarnaast € 

16.323,- van diverse stichtingen en fondsen ten behoeve van andere 

onderdelen van ons werk.

Fondsenwerving door partnerorganisaties
World Servants werkt vanuit het principe van gelijkwaardigheid. We 

hebben onze partnerorganisaties in de projectlanden daarom ook 

betrokken bij de dilemma’s en besluiten die we als organisatie maken 

op het gebied van fondsenwerving. Dit kon sowieso niet ongemerkt 

aan hen voorbij gaan, omdat we vanwege de magere jaren die achter 

ons liggen en de overgang naar een nieuwe manier van fondsenwerven, 

flink hebben moeten snijden in de bouwbudgetten. We hebben hen 

dan ook extra uitgedaagd om ook in hun eigen land en omgeving 

geen kansen voorbij te laten gaan om fondsen te werven voor hun 

ontwikkelingsprogramma’s, waarvan onze projecten deel uitmaken.

uiteraard leverde een lokale gemeenschap altijd al een praktische 

bijdrage aan onze projecten door het beschikbaar stellen van 

werkkracht, bouwmaterialen en logistieke ondersteuning. Maar in de 

projectlanden met een gestage economische groei, zijn er voor onze 

partnerorganisaties inmiddels ook mogelijkheden om zelf fondsen te 

werven voor hun programma’s. Belangrijk daarbij is dat ze werken aan het 

versterken van de relatie met de overheid, kerken, het bedrijfsleven en 

particulieren. In Bolivia neemt de lokale overheid vanwege de jarenlange 

samenwerking een steeds groter aandeel van de bouwkosten voor haar 

rekening. Dit geldt ook voor Zambia, waar de overheid voor zaken als 

het meubilair en latrines zorgt. Bij AGREDS in Ghana is de relatie met de 

landelijke kerk versterkt, met als gevolg dat lokale kerken nu bijdragen 

aan de organisatie en de programma’s. Inmiddels ondersteunen ook 

enkele bedrijven met materialen en financiële middelen de organisatie. 

Via het kerkelijk netwerk zijn er ook particulieren die donaties geven. 

In Malawi, waar het Education Department van de CCAP Synod 

of Livingstonia onze partnerorganisatie is, zorgt de landelijke kerk 

inmiddels voor 25 % van hun organisatiekosten. Dit percentage zal in de 

toekomst wellicht nog verder toenemen.

Afronding en evaluatie onderwijsprogramma MFS 2
Vanaf 2011 tot en met 2015 hebben we via de subsidieregeling MFS 2 

een onderwijsprogramma uitgevoerd met onze partnerorganisaties in 

Ghana (AGREDS) en Malawi (CCAP Synod of Livingstonia Education 

Department). Onze bouwprojecten in deze landen maakten gedurende 

deze vijf jaren deel uit van dit programma. Zowel in Ghana als in Malawi 

is dit onderwijsprogramma en onze bijdrage daaraan geëvalueerd in 

2015.

Hoofddoelstellingen van het onderwijsprogramma waren de verbetering 

“Het lijkt me super om mijn rijkdom 

en zegeningen in te zetten voor 

anderen, om samen met andere 

jongeren en God ergens te kunnen 

helpen waar we nodig zijn. de reis 

en het land lijken me ook enorm 

indrukwekkend en ik geloof dat ik 

terug kom met een veranderd beeld 

en dat doet me goed denk ik.”

lianne van der zijden ke116
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van de kwaliteit en toegankelijkheid van onderwijs en het opzetten 

van netwerken van maatschappelijke en onderwijsorganisaties. Onze 

partnerorganisaties leverden met name een forse bijdrage aan de 

eerstgenoemde doelstelling door de bouw van klaslokalen, woningen 

voor leerkrachten, latrines, verschoningsruimtes voor meisjes, 

regenwatertanks en waterpompen. Terugkijkend kunnen we na de 

evaluatie, de volgende resultaten rapporteren:

ONDERWIJSPROGRAMMA MFS 2 IN GHANA

Onze partnerorganisatie in Ghana, AGREDS (Assemblies of God Relief 

and Development Services) ondersteunde in totaal zestien scholen, 

waarvan tien basisscholen (met elk zes klassen) en zes middelbare 

scholen (met elk drie klassen). In totaal zijn hiermee 5.062 leerlingen 

geholpen in Noord Ghana. Er werden hiervoor 24 klaslokalen gebouwd, 

achttien lerarenwoningen, zeven latrines, zes verschoningsruimten en 

negen watertanks. Op de betrokken scholen nam het aantal leerlingen 

met 17 % toe. Dit betekent dat er nu 850 kinderen meer naar school 

gaan. Er werden 65 % meer leerkrachten aangesteld. Bij vijf basisscholen 

steeg het aantal gekwalificeerde leerkrachten van vijf naar veertien. Dit 

heeft vanzelfsprekend een zeer positief effect op het aantal leerlingen 

dat onder de verantwoordelijkheid van één leerkracht valt. Dit aantal 

daalde van 65 naar 46 leerlingen per onderwijzer. De schoolresultaten 

verbeterden en het aantal kinderen dat de school afmaakt is verdubbeld. 

Ook gaan er nu vooral meer meisjes door naar het middelbaar onderwijs. 

De verschoningsruimtes die bij de scholen voor middelbaar onderwijs 

zijn gerealiseerd voor meisjes die al ongesteld worden, hebben hier 

in belangrijke mate aan bijgedragen. Ruim driehonderd leerkrachten 

kregen aanvullende training over het voorbereiden van de lessen, de te 

gebruiken lesmaterialen en het orde houden in een klas.

Onze partnerorganisatie AGREDS kwam in zowel de programma- als 

de projectevaluatie positief naar voren. Ze hebben intensief met de 

gemeenschap samengewerkt, waardoor de betrokkenheid van de 

ouders en de gemeenschap toenam. Het werd echt ‘hun’ school waar 

ze trots op waren. Hetzelfde geldt voor de samenwerking met de lokale 

overheid. Op Districtsniveau worden afspraken over de planning, 

realisatie en het onderhoud gemaakt. Doordat ook het schoolbestuur 

en de ouderraad hierbij betrokken zijn, ontstaat een netwerk 

waarbinnen iedereen weet wie waarvoor verantwoordelijk is. Dat dit 

werkt, werd duidelijk bij een voorval in Langbina. Hier waaide bij een 

zware storm een deel van het dak van de school af. Het schoolbestuur 

belde niet onze partnerorganisatie AGREDS, maar zocht contact met 

het onderwijskantoor van het plaatselijke district. Binnen enkele dagen 

was het dak door het District gerepareerd.

ONDERWIJSPROGRAMMA MFS 2 IN MALAWI

In Malawi boekte onze partnerorganisatie CCAP Synod of Livingstonia 

vergelijkbare resultaten. Zij ondersteunde gedurende deze vijf jaren 

achttien basisscholen met in totaal 7.300 leerlingen. Hiervoor werden 

28 nieuwe lokalen gebouwd en zeven lokalen gerenoveerd. Daarnaast 

zijn er 27 woningen en elf dubbele latrines met verschoningsruimtes 

gebouwd. Op deze scholen nam het aantal leerlingen met 13 % toe, wat 

inhoudt dat er nu zo’n 1.000 kinderen meer naar school gaan. Ook het 

aantal leerkrachten nam toe. Twaalf van de plattelandsscholen hebben 

één of meer vrouwelijke leerkrachten. Ook bij deze scholen (met elk 

acht klassen) maakten meer leerlingen de school af en ook hier lag de 

groei vooral in het aantal meisjes. In zeven van de achttien scholen 

zitten nu zelfs meer meisjes dan jongens in de klas! Het aantal meisjes 

dat slaagde steeg van 34% naar 47%.

Op elf scholen is bovendien het ‘schoolmaaltijden programma’ 

uitgevoerd. Dit programma zorgde dat 4.393 kinderen dagelijks één 

voedzame warme pap-maaltijd kregen. Tegelijk werden de plaatselijke 

(boeren) families getraind om de opbrengsten van hun land te 

verbeteren. Door een andere methode te gebruiken, kunnen zij de 

opbrengst van hun mais verdubbelen.

Ook in Malawi is binnen het onderwijsprogramma gewerkt met een 

aanpak waarbij de betrokkenheid van de gemeenschap werd versterkt. 

De leerkrachten werden extra getraind en ook was er aandacht voor 

de “moedergroepen” in de dorpen. Door deze groepen moeders te 

betrekken en voor te lichten, spelen zij een belangrijke rol bij het 

stimuleren van hun dochters om naar school te gaan en deze af te maken. 

Zo zijn er bijvoorbeeld ook speciale sessies met hen, hun dochters en de 

vrouwelijke leerkrachten wanneer de latrines met verschoningsruimtes 

worden opgeleverd.

Communicatie
NIEuW LOGO

Na 28 jaar nam World Servants in 2015 afscheid van de opkomende 

zon als logo. De huisstijl vroeg om een flinke restyling en vooral na de 

“Door drie weken in een groep te leven heb 

ik gemerkt dat het mij zal helpen om opener 

te zijn en een positieve houding te hebben. 

Daardoor kun je veel meer leren van 

anderen en maak je dingen bewuster mee. 

Ook heb ik gezien dat een goed bord met 

eten niet voor iedereen vanzelfsprekend is 

en daarom wil ik echt mijn bord leeg gaan 

eten als ik thuis ben.”

matthijs bo115
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strategische keuze om weer 100% jongerenorganisatie te worden, werd 

het hoog tijd voor een eigentijds logo. Het nieuwe logo verbeeldt nog 

altijd een opkomende zon, net als in het oude logo een teken van hoop. 

Onder die zon verbeeldt een dak de bouwplaats van onze projecten, het 

teken van verandering. In het woordmerk is een horizon verwerkt, als 

verwijzing naar ‘onze’ jongeren die letterlijk en figuurlijk hun horizon 

verbreden.

NIEuWE HuISSTIJL EN (VISuELE) IDENTITEIT

World Servants is weer de beweging met passie voor jongeren. Dat 

wordt zichtbaar in de nieuwe visuele identiteit, die laat zien dat 

World Servants avontuurlijk, effectief en aantrekkelijk is. Zowel in 

de vormgeving als in de (schrijf)stijl van alle uitingen is deze nieuwe 

uitstraling zichtbaar. Dit betekende bijvoorbeeld een complete restyling 

van de website.

MAILING BELEID

De focus in alle communicatie-uitingen is geworden om te laten zien 

hoeveel impact het werk van World Servants heeft. De uitingen gericht 

op jongeren (potentiële deelnemers) laten zien hoe avontuurlijk, 

interessant en zinvol het is om mee te gaan; de uitingen gericht op 

(potentiële) supporters ademen de slogan ‘geloven in de kracht van 

jongeren’. De mailingen die we jarenlang verstuurden, waarin we 

vroegen om een bijdrage voor de (bouw)projecten zijn verleden tijd. 

De niche van World Servants is de veranderde jongere, een supporter 

investeert in die verandering. De grootste twee mailingen zijn in mei 

en september, respectievelijk bij het lanceren van de nieuwe projecten 

en na terugkomst van de zomerprojecten. Die twee mailingen hebben 

de vorm van een magazine. Door het jaar heen is een aantal andere 

campagnematige mailingen met een fondsenwervend karakter 

verstuurd.

ONLINE MARKETING

Als jongerenorganisatie zijn we vertegenwoordigd op de belangrijkste 

social media kanalen, waarvan Facebook momenteel de belangrijkste is 

qua bereik. We zagen in het afgelopen jaar Instagram opkomen en het 

bereik van Twitter afnemen, gelijk oplopend met de landelijke trend. 

Het aantal likes op Facebook groeide in 2015 van 3.171 naar 4.823 en in 

de weken rond activiteiten was het bereik regelmatig boven de 100.000 

per week (zie onderstaande grafiek). Gemiddeld bereikten we in 2015 

per dag 5.050 personen. Ter vergelijking: dit gemiddelde lag in 2014 op 

1.643.

Op ons YouTube-kanaal werd in totaal 41.383 minuten video bekeken 

(24.808 weergaven), een stijging van 12% ten opzichte van 2014. Van 

steeds meer bezoeken door setuppers is videomateriaal beschikbaar. 

Dit materiaal wordt (weliswaar door een relatief kleine groep) hoog 

gewaardeerd.

Behalve 440 eigen video’s ontsluiten we 220 video’s van anderen over 

World Servants-projecten en acties. Het bereik van dit materiaal is niet 

geïndexeerd.

Middels zoekmachinemarketing leidden we 99.480 unieke bezoekers 

naar onze website, een stijging van 50% ten opzichte van 2014. In 

het vierde kwartaal van 2015 zijn we begonnen met het meten van 

conversies (aanmeldingen en info-aanvragen). Het is nog te vroeg hier 

conclusies aan te verbinden.

Vrijdag is omgedoopt tot #verandervrijdag. Op Facebook en Instagram 

staat die dag een verandering centraal, afwisselend een verandering bij 

een deelnemer en een verandering in een projectland. De social media 

en de website van World Servants worden beheerd door de vrijwilligers 

van ons webteam. 
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Deelnemers
Deelnemers aan onze projecten vormen samen met de plaatselijke 

gemeenschap van onze projectlocaties onze primaire doelgroep. 

Vanuit onze visie dat een project meer is dan drie weken de handen uit 

de mouwen steken, bieden we deelnemers vanaf hun aanmelding een 

uitgebreid voorbereidingstraject aan. Dit begint meteen na aanmelding 

met een vragenlijst waarin we deelnemers onder andere vragen naar 

hun motivatie voor het project, hun verwachtingen, de eventuele 

kerkelijke achtergrond en hun gezondheid. Mochten er bijzonderheden 

uit de vragenlijst blijken, dan wordt contact opgenomen met de 

deelnemer, om mogelijke risico’s, teleurstellingen of misverstanden 

voor te zijn. Bij bijzonderheden op het medische vlak schakelen we onze 

vrijwillige professionals van het medisch team in om ons te adviseren 

over eventuele voorzorgsmaatregelen of risico’s (zie ook hoofdstuk 6 

van dit jaarverslag, waar we dieper in gaan op de risico’s waar we als 

organisatie alert op moeten zijn). Op deze manier zorgen we ervoor dat 

we binnen verantwoorde en zorgvuldige kaders, toch zo veel mogelijk 

jongeren in staat kunnen stellen deel te nemen aan een project.

In het voorjaar wordt er een voorbereidingsweekend georganiseerd, 

waarin de deelnemers kennis maken met hun groep en de leiders 

die met hen mee gaan. Ook wordt tijdens dit weekend praktische 

informatie gegeven over het project, het land en de cultuur waar ze naar 

toe gaan. Daarnaast wordt er alvast geoefend met een aantal regels en 

werkwijzen die ook tijdens het project zullen gelden, zoals: niet roken, 

geen alcohol of verdovende middelen gebruiken en op zondagochtend 

een viering.

Wanneer er een visum vereist is voor het projectland van een deelnemer, 

wordt dit door World Servants verzorgd.

Tot aan het project, zorgt World Servants ervoor dat de deelnemers 

alle informatie krijgen die ze nodig hebben om goed voorbereid op 

pad te gaan. Een paar weken voor vertrek ontvangen deelnemers het 

definitieve vluchtschema en alle andere relevante laatste informatie.

Op Schiphol, of op de vertreklocatie van de bus, wordt de groep 

behalve door ouders en andere betrokkenen, uitgeleide gedaan door 

een vertegenwoordiger van World Servants. Deze zorgt ervoor dat de 

groepsbagage op de vertreklocatie komt en dat de hoofdleider over de 

laatste relevante informatie beschikt die nodig is voor de reis.

Bij terugkomst in Nederland, is er ook een vertegenwoordiger van 

World Servants aanwezig om de eerste verhalen te horen van de leiders 

van de projecten, om de groepsbagage in ontvangst te nemen en om 

ouders of andere betrokkenen van deelnemers te woord te staan.

Tenslotte wordt in september het World Servants Festival 

georganiseerd, waar alle deelnemers elkaar weer ontmoeten in de 

tegen die tijd voor hen zo herkenbare ‘World Servants sfeer’. Het 

Festival is de gelegenheid om herinneringen te delen en de vaak hechte 

vriendschappen met projectgenoten weer aan te halen. Tijdens het 

Festival biedt World Servants door middel van stands en workshops 

van diverse goede doelen, volop gelegenheid aan deelnemers om zich 

te oriënteren op mogelijkheden om handen en voeten te geven aan 

de ervaring dat zij werkelijk een verschil kunnen maken in de wereld. 

7. onze betrokkenen

30

Als je missie draait om inzet voor je medemens en het op die manier realiseren 
van concrete, positieve veranderingen voor alle betrokkenen, zal dit ook 

tot uiting moeten komen in de wijze waarop je als organisatie omgaat met 
iedereen die zich inzet voor deze missie. Daarom heeft World Servants voor 
iedere groep betrokkenen doordacht beleid opgesteld dat optimaal ruimte 

biedt aan het ‘Bouwen aan Verandering’.
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De terugkoppeling van één van de goede doelen die zich in 2015 op 

het festival presenteerde, geeft blijk van de mogelijke lange-termijn 

effecten van een projectdeelname op een deelnemer:

“… er zit op dit moment, as we speak, een stel ter kennismaking bij ons op 

kantoor om meer te horen over lange termijn zending, zij hebben de workshop 

op jullie festival gevolgd. En…. vanochtend is er iemand geweest die ook op 

de workshop was en in Januari gaat beginnen met een stage bij Operatie 

Mobilisatie. :) “

uit de enquête die we deelnemers elk jaar na terugkomst in Nederland 

vragen in te vullen, halen we veel informatie waarmee we de kwaliteit 

van onze projecten doorlopend verbeteren. We stellen hierin vragen 

over onder meer de begeleiding van World Servants gedurende het 

projectseizoen, de leiders van het project, de prijs, etc. In 2015 heeft 

bijna de helft van de deelnemers de enquête ingevuld. Zij geven hun 

project gemiddeld een 8,4 op een schaal van 1 tot 10. Vorig jaar was de 

score 8,3. De leiders van de projecten scoorden een gemiddeld cijfer van 

8,2. Opvallend is dat de prijs van een project door slechts twee procent 

van de deelnemers als belangrijk wordt aangemerkt. Veel belangrijker 

voor hen is het land, het type project en de projectkeuze van vriend(inn)

en. Het cultuurprogramma van het project krijgt van deelnemers de 

hoogste waardering, namelijk een 8,14, op de voet gevolgd door het 

bouwprogramma dat een 8,05 krijgt. Maar liefst 98 % van de deelnemers 

zou World Servants aanbevelen bij anderen.

JONGEREN IN NEDERLAND – POTENTIëLE DEELNEMERS

In 2015 zijn we begonnen met het actiever opvolgen van contacten 

met geïnteresseerden die bijvoorbeeld op evenementen een bezoek 

brengen aan de stand. We hebben ook het aantal evenementen 

uitgebreid waar we ons als organisatie hebben gepresenteerd. Zo zijn 

we naast de EO Jongerendag en de Pinksterconferentie Opwekking, ook 

bij jongerenevenementen van Youth for Christ en Youth Alive geweest.

In gebieden binnen Nederland waar nog niet zo veel deelnemers vandaan 

komen, zijn diverse campagnes gedaan. Behalve online advertenties zijn 

alle oud-deelnemers uit een aantal focusgebieden (Achterhoek, Twente, 

Zeeland, noordelijk Noord-Brabant) benaderd met de vraag om leads 

aan te leveren. Dit heeft diverse contacten opgeleverd, die mogelijk 

resulteren in plaatselijke groepen voor 2017.

Plaatselijke groepen
Maar liefst 71 % van onze deelnemers was in 2015 deel van een 

plaatselijke groep. Dit zijn deelnemers die zich in groepsverband inzetten 

om met acties het benodigde geld in te zamelen voor hun project. Als 

organisatie willen we deze groepen optimaal ondersteunen in hun 

inspanningen. Niet alleen omdat het geld nodig is voor hun deelname, 

maar omdat het enorm enthousiasmerend werkt om in groepsverband 

actie te voeren. Jongeren ervaren hierdoor de meerwaarde van 

samenwerken. Ze ontdekken de kracht van ‘wij’ in plaats van ‘mij’ en 

dat is een belangrijke voorwaarde voor ieder mens om te willen en te 

kunnen dienen in deze wereld. Vandaar ook dat we ons als organisatie 

bijzonder inspannen om plaatselijke groepen te begeleiden waar dat 

mogelijk, nodig en / of gewenst is. In 2015 hebben we onze begeleiding 

van plaatselijke groepen verbeterd. De handleiding voor groepsleiders 

is volledig herzien en aangevuld en op worldservants.nl/groepsleiders 

geplaatst. Daarnaast is het groepsleidersteam opgericht. Dit is een team 

van vrijwilligers dat plaatselijke groepen coacht. Op die manier krijgen 

de plaatselijke groepen, met name de nieuwe groepen, het besef dat ze 

een belangrijk onderdeel zijn van de organisatie. Begin 2016 zijn er door 

het groepsleidersteam twee avonden georganiseerd voor leiders van 

plaatselijke groepen die dit als zeer inspirerend hebben ervaren.

Leiders
Om groepen jongeren veilig en verantwoord op pad te kunnen sturen, 

zijn voor ieder project voldoende gekwalificeerde leiders nodig. Bij 

World Servants bestaat een volledig leidersteam voor een project 

uit de volgende personen met ieder hun specifieke functie: een 

hoofdleider, een medisch leider, technisch leider, toerustingsleider, 

leider kinderprogramma en een leider cultuur en interactie. Wanneer 

een projectgroep kleiner is dan gemiddeld, kan volstaan worden met 

een minder grote groep leiders. De zes taakgebieden worden dan onder 

de betreffende leiders verdeeld op basis van ieders kwaliteiten.

De samenstelling van de leidersteams is elk jaar een uitgebreide 

en verantwoordelijke puzzel. We streven hierbij naar teams die 

elkaar optimaal aanvullen en onderling goed samenwerken. Als het 

leidersteam van een project goed op elkaar ingespeeld is, heeft dit een 

zeer positieve, zo niet doorslaggevende invloed op de hele groep. Hier 

besteden we dan ook veel zorg aan. We doen dat door het hanteren van 

de aanmeldprocedure voor leiders die ook via de website te vinden is via 

www.worldservants.nl/aanmeldprocedure-leiders. Samengevat komt 

deze op het volgende neer:

1. Na aanmelding wordt een extra vragenlijst ingevuld, waarin 

wordt gevraagd naar kwaliteiten en ervaring op het gebied 

van leidinggeven, werken in teamverband en de houding ten 

opzichte van de World Servants missie;

2. 2. Vervolgens beoordelen we of de uitkomsten voldoende 

passen binnen het profiel van een World Servants leider. 

Naast het bovenstaande wordt daarbij ook gekeken naar 

gezondheid, geloofsleven en eventuele adviezen vanuit vorige 

projectdeelnames;

3. 3. Wanneer de hoofdleider van het betreffende project bekend 

is, volgt een kennismakingsgesprek met hem of haar. Als een 

hoofdleider op 1 januari nog niet bekend is, vindt voor potentiële 

leiders zonder projectervaring dit kennismakingsgesprek plaats 

met een medewerker van het World Servants kantoor. Op basis 

jaarverslag  201531



van dit gesprek wordt bepaald of je als leider mee kunt met een 

project;

4. 4. De verdere samenstelling van het leidersteam vindt plaats 

op basis van ervaring, persoonlijkheid en de zogenaamde 

‘klikfactor’ met de rest van het leidersteam.

In maart wordt het leidersweekend georganiseerd. Tijdens dit weekend 

worden de leidersteams getraind door middel van allerlei uitdagingen 

waarin de onderlinge samenwerking wordt geoefend, getraind en 

geanalyseerd. De leiders komen zo te weten waar binnen hun team 

de sterke eigenschappen liggen en waar mogelijke uitdagingen liggen 

per persoon en binnen het team. Daarnaast krijgen de leiders tijdens 

dit weekend informatie over de groep waarmee ze op pad gaan. De 

verwachtingen en werkwijze van World Servants worden nog een keer 

doorgenomen en men krijgt praktische informatie over het project, de 

locatie en de plaatselijke cultuur.

Ieder jaar weer staan we als organisatie versteld van de inzet en de 

passie waarmee leiders van projecten zich ontfermen over hun groep 

en hoe er zonder eigenbelang met onverwachte of moeilijke situaties 

wordt omgegaan. Zo kan het voorkomen dat een leider al aan het begin 

van een project als begeleider van een zieke deelnemer terug naar huis 

moet. Natuurlijk proberen we in voorkomende gevallen de betreffende 

leider zo snel mogelijk weer terug te laten reizen naar het project, maar 

dit is niet altijd mogelijk en sowieso heeft hij of zij dan een deel van het 

project moeten missen. Leiders van onze projecten zijn op deze manier 

een onontbeerlijke groep mensen zonder wie het werk van World 

Servants onmogelijk zou zijn.

Partnerorganisaties en gemeenschappen
Om te borgen dat de bouwprojecten die we neerzetten ook daadwerkelijk 

structureel bijdragen aan de plaatselijke levensomstandigheden, werkt 

World Servants samen met partnerorganisaties die in het projectland 

gevestigd zijn en een ontwikkelingsprogramma hebben ten behoeve 

van de plaatselijke gemeenschappen. In het hoofdstuk ‘Projecten’ van 

dit jaarverslag staat deze werkwijze verder beschreven.

Vanuit de partnerorganisaties wordt tijdens het verblijf van de groep 

deelnemers gezorgd voor een coördinator die gedurende het project 

de leiders (en daarmee de groep als geheel) de benodigde praktische 

begeleiding biedt. De partnerorganisaties spelen ook een belangrijke 

rol in het realiseren van de contacten tussen de groep deelnemers en de 

plaatselijke bevolking, omdat zij bekend zijn met de plaatselijke cultuur 

en de gemeenschap.

Partnerorganisaties in Nederland
Als organisatie houden we onze ogen en oren open voor kansen om 

in samenwerking met organisaties in Nederland die een overlap 

hebben met onze visie en missie, projecten voor groepen te organiseren. 

Doelstelling van deze projecten en samenwerkingsverbanden blijft 

wel altijd om te ‘Bouwen aan Verandering’: Verandering in levens van 

Nederlandse jongeren, door ze de kans te bieden zich praktisch in te 

zetten voor verandering (verbetering) van omstandigheden voor een 

gemeenschap in een projectland.

Zo hebben we in 2015 samengewerkt met Woord en Daad door twee 

projecten in Guatemala uit te voeren met behulp van de partnerorganisatie 

van Woord en Daad. Eén van deze projecten (Gu215) is bovendien 

uitgevoerd door een groep vanuit de achterban van Woord en Daad. 

Daarnaast is in Cuba een project uitgevoerd in samenwerking met 

een lokale partnerorganisatie van het Leger des Heils, met een groep 

deelnemers vanuit de achterban van het Leger des Heils. We hebben 

een studiereis georganiseerd naar Kenia voor een groep studenten van 

de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en vanuit de Evangelische kerk De 

Pijler is een groep naar Zambia afgereisd (ZA515).

Onze samenwerking met de Wilde Ganzen gaat terug tot 1999. Vanaf die 

tijd heeft deze zich ontwikkeld en werd er jaarlijks door de Wilde Ganzen 

een premiebedrag voor een aantal projecten beschikbaar gesteld. In 2015 

was dit € 50.000,-. Dit jaar zijn er gesprekken gestart om te onderzoeken 

of er andere vormen van samenwerking mogelijk zijn, vanwege gewijzigd 

beleid binnen de Wilde Ganzen. Deze gesprekken zullen naar verwachting 

in het eerste kwartaal van 2016 afgerond worden.

World Servants is ook lid van de vereniging Prisma. Binnen deze vereniging 

brengen wij onze expertise in als het gaat om de vraag hoe jongeren bij 

ontwikkelingssamenwerking te betrekken. Ook onze ervaring met de 

effecten en resultaten van interactie tussen Nederlandse jongeren en 

een gemeenschap in het Zuiden delen we hier met de andere leden van de 

vereniging. In 2015 hebben we besloten om na het afronden van het MFS 

2 programma zich terug te trekken uit co-Prisma dat mede-eigenaar is 

van de ICCO coöperatie. Belangrijkste reden is dat het door de specifieke 

werkwijze van World Servants erg lastig is om aansluiting te vinden bij de 

vervolgprogramma’s van de coöperatie.

Vrijwilligers
We kunnen het ook in dit jaarverslag niet vaak genoeg benadrukken: 

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor het werk van World 

Servants. Hieronder staan de teams van vrijwilligers die we als organisatie 

rijk zijn, met daarachter samengevat wat zij voor World Servants doen:
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•	 Automatiseringsteam

Helpen de hardware en software op kantoor te beheren en uit te 

breiden.

•	 createam

Inhoudelijk betrokken bij de voorbereiding van het programma van 

het jaarlijkse voorbereidingsweekend en het festival.

•	 cultuurteam

Ondersteunen de cultuurleiders van de projecten.

•	 Evenemententeam

Verzorgen de logistieke organisatie van grote evenementen.

•	 Groepsleidersteam (niEuw!)

Ondersteunen de trekkers van plaatselijke groepen.

•	 hoofdleidersteam

Ondersteunen de hoofdleiders van de projecten.

•	 kinderwerkteam

Ondersteunen de kinderwerkleiders van de projecten. 

•	 Medisch team

Ondersteunen de medisch leiders van de projecten en adviseren 

World Servants over medische bijzonderheden bij deelnemers. 

Zijn tijdens de projecten bereikbaar voor medisch advies.

•	 Productieteam

Bieden technische ondersteuning bij grote evenementen.

•	 Promomteam (niEuw!)

Bemannen de World Servants stand op evenementen en geven 

presentaties over World Servants door heel Nederland.

•	 redactieteam

Doen redactiewerk op geschreven uitgaven van World Servants

•	 Setup team

Reizen namens World Servants jaarlijks naar de projectlanden 

om de projecten praktisch voor te bereiden, te evalueren met de 

lokale partnerorganisatie en projecten van voorgaande jaren te 

monitoren.

•	 technisch team

Ondersteunen de technisch leiders van de projecten.

•	 toerustingsteam

Ondersteunen de toerustingsleiders van de projecten.

•	 trainersteam

Trainen de leidersteams tijdens de training- en voorbereidings-

weekenden.

•	 Vormgeversteam

Ondersteunen bij de vormgeving van World Servants uitgaven.

•	 webteam

Zorgen voor de online presentatie van World Servants.

Ook buiten de bovenstaande teams zijn er vrijwilligers actief op diverse 

terreinen. Zo is er op kantoor altijd een aantal vaste vrijwilligers dat 

één of meer dagdelen per week helpt bij taken zoals het onderhoud en 

klaarmaken van de gereedschappen die mee gaan naar de projecten, 

ondersteunende secretariële en financieel-administratieve taken. En 

zoals in het hoofdstuk ‘het jaar in vogelvlucht’ al is genoemd, hebben we 

twee vaste vrijwilligers die de visa aanvragen van de deelnemers op de 

ambassades van de projectlanden inleveren.

NIEuW OPGERICHTE VRIJWILLIGERSTEAMS IN 2015

Dit jaar zijn er twee nieuwe vrijwilligersteams opgericht, namelijk het 

Promoteam en het Groepsleidersteam:

Het promoteam - Aanleiding voor de start van een promoteam is de 

ervaring vanaf het begin van World Servants, dat de visie en missie van 

World Servants het beste verteld en verspreid wordt door mensen die 

het zelf hebben meegemaakt. De authenticiteit van een eigen ervaring 

wint het van welke andere vorm van communicatie dan ook. Daarom 

bestaat het promoteam uit jongeren die één of meerdere projecten 

hebben meegemaakt en deze ervaringen willen delen. Wanneer er een 

aanvraag komt voor een presentatie in een kerk, op een school of een 

andere vereniging, worden de promoteamleden gevraagd of zij deze 

kunnen geven. Ook de bemanning van de World Servants stand op 

evenementen behoort tot de gebieden waar het promoteam voor wordt 

ingezet.

Het Groepsleidersteam - Aanleiding voor de start van het 

groepsleidersteam is dat het overgrote merendeel van onze deelnemers 

(71 % in 2015) onderdeel is van een ‘plaatselijke groep’. Onze visie is dat 

- ook voor de deelnemers - het project veel meer is dan drie weken op 

reis gaan. De uitdaging – het project dus - begint al bij het bij elkaar halen 

van het benodigde geld! Daarom willen we deelnemers en groepen ook 

in hun actieperiode optimaal ondersteunen vanuit de ervaring van de 

afgelopen jaren. Het groepsleidersteam helpt ons om hier in door het 

coachen van de groepsleiders gedurende hun actieperiode.

Supporters
Sinds 2015 noemen we onze vaste donateurs ‘Supporters’. Het zijn 

namelijk deze mensen die we het hardst nodig willen hebben om de 

organisatie financieel sterk te maken en houden voor de toekomst. Zij 

vormen met elkaar en met ons het draagvlak voor de gezamenlijke visie 

en missie. Dit ‘dragende’ komt goed tot uiting in het woord ‘supporter’. In 

het hoofdstuk ‘fondsenwerving en communicatie’ leggen we uit hoe we 

het ‘supportersplan’ gestalte hebben gegeven in 2015.

Stichtingen en fondsen
Stichtingen en fondsen met een doelstelling die aansluit bij de visie 

en missie van World Servants, hebben we in 2015 benoemd tot een 

zeer belangrijke doelgroep binnen onze fondsenwerving. Deze willen 

we daarom nog beter kunnen voorzien van de informatie die zij nodig 

hebben om optimaal betrokken te zijn en / of blijven bij ons werk. Meer 

over de wijze waarop we dit vormgeven, is te vinden in het hoofdstuk 
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over fondsenwerving en communicatie in dit jaarverslag. We hebben 

ervoor gekozen een zeer ervaren medewerker, Jan van der Leest, 

op dit taakgebied in te zetten die vanwege zijn jarenlange taak als 

project manager alle facetten van het werk van World Servants van 

haver tot gort kent en zodoende een echte meerwaarde vormt als 

gesprekspartner voor stichtingen en fondsen. We verwachten dan ook 

in 2016 nieuwe fondsen te vinden met wie we kunnen samenwerken 

om onze visie en missie op jongeren en ontwikkelingssamenwerking te 

versterken.

Ouders van deelnemers
We realiseren ons dat we nogal een verantwoordelijkheid op ons 

nemen wanneer we jaarlijks honderden jongeren op reis sturen naar 

gebieden waar de omstandigheden verre van ideaal zijn. De ouders 

van deze jongeren stellen veel vertrouwen in ons als organisatie. We 

vinden het daarom belangrijk om hen bij onze werkwijze te betrekken. 

Om deze reden organiseren we sinds 2014 speciaal voor ouders 

een bijeenkomst tijdens het programma van de zondagmiddag van 

het voorbereidingsweekend. In deze bijeenkomst wordt praktische 

informatie gegeven over de werkwijze van World Servants, maar ook 

over ons veiligheidsbeleid en wat we op het gebied van cultuur, bouwen 

en geloof willen bereiken tijdens een project. Er worden deelnemers 

aan het woord gelaten die uit eigen ervaring vertellen over de positieve 

impact van een project. Tenslotte is er gelegenheid om vragen te stellen 

en worden ouders geïnformeerd over de manieren waarop zij als ouders 

tijdens het project van hun kind, maar ook daarna, betrokken kunnen 

blijven bij het werk van World Servants.

Na afloop van het project worden ouders uitgenodigd voor het Festival 

in september om daar de World Servants sfeer mee te beleven waar hun 

kind inmiddels mee bekend is. Ook krijgen zij zo een impressie van de 

projecten waar hun kinderen aan hebben meegewerkt. In 2015 zijn voor 

het eerst ook ouders van deelnemers die in 2016 nog op pad moeten 

gaan, uitgenodigd op het Festival. Voor hen geldt dit als de eerste 

kennismaking met de organisatie. Leerpunt van dit jaar is dat er voor 

deze ouders een ander programma, of in ieder geval andere informatie 

beschikbaar moet zijn dan voor ouders van wie het kind al terug is van 

project.

Achterban van deelnemers
Naast ouders geldt voor vrijwel iedere deelnemer dat er een bredere 

groep betrokkenen om hem of haar heen staat. Denk aan opa’s, oma’s, 

vrienden etc. Ook deze mensen stellen we graag in de gelegenheid om 

kennis te maken met World Servants en vooral ook: betrokken te zijn 

bij wat hun kleinkind, vriend, vriendin, neef of nicht beleeft gedurende 

een projectjaar en in het bijzonder tijdens een project. Daarom zijn 

ook zij sinds 2015 van harte welkom op het festival. Ook hebben we in 

2015 voor het eerst een evenement georganiseerd waarmee niet alleen 

deelnemers, maar ook hun achterban in de breedste zin van het woord, 

kan bijdragen aan het bij elkaar krijgen van het benodigde geld. Op 

zaterdag 19 december is in Voorthuizen Dive2Change georganiseerd 

in samenwerking met de plaatselijke groep Voorthuizen die hier al 

vele jaren een oudjaarsduik doet. Iedereen die wilde, kon zich voor 

€ 5,- opgeven om mee te duiken en zich daarvoor natuurlijk te laten 

sponsoren. In 2016 willen we opnieuw zo’n evenement organiseren. 

Leerpunt van dit jaar was om in een eerder stadium, en ook meer 

publiciteit aan de actie te geven via de website en facebook. Dit jaar 

doken er al 154 mensen, maar we zijn ervan overtuigd dat dit er nog 

(veel) meer kunnen worden!

Personeel
Voor het personeel was 2015 ook een turbulent jaar. Het valt niet 

mee om het enthousiasme overeind te houden na vier verlieslatende 

jaren en een onverwachte directiewissel. Toch bleef ook binnen het 

personeel het geloof overeind dat de relevantie van het werk van World 

Servants nog (lang!) niet voorbij kan zijn. Tegelijk was de noodzaak 

van een nieuwe richting duidelijk en dit zorgde voor een breed intern 

draagvlak om de nieuwe koers te bepalen en daarna te implementeren. 

De keuze om de focus op jongeren te leggen en de wens en noodzaak 

om onafhankelijk te worden van overheidssubsidies konden niet zonder 

de daarbij horende, soms pijnlijke, consequenties geïmplementeerd 

worden. Zo hebben we afscheid moeten nemen van een medewerker 

die als primaire taak had om (overheid)subsidies te werven. Bijzonder 

was dat bij het afscheid uit de mond van deze medewerker kwam dat 

er begrip en zelfs enthousiasme was over het feit dat World Servants 

een duidelijke en moedige keuze durfde te maken hierin. Dit is tekenend 

voor het interne draagvlak, maar ook voor de integriteit van waaruit, 

ook door het personeel op kantoor, wordt gewerkt om de visie en de 

missie van World Servants op een passende manier uit te voeren.

Naast het loslaten van de institutionele fondsenwerving, zijn in 2015 

de nodige verschuivingen geweest van personeelsleden naar andere 

interne afdelingen. Doel van de verschuivingen was het duidelijker 

scheiden van verantwoordelijkheden per afdeling en het bevorderen van 

de efficiëntie. De afdeling ‘Staf, Vorming en Training’ is samengevoegd 

met de vroegere afdeling Werving en deze samengevoegde afdeling 

heeft de naam ‘Marketing en Training’ gekregen. Binnen deze afdeling 

vindt nu het geheel aan deelnemers- en fondsenwerving plaats, evenals 

het voorbereidings- en trainingstraject van deelnemers en leiders. 

Omdat voorheen de afdeling Project Management ook de institutionele 

fondsenwerving voor haar rekening nam, is een stuk capaciteit vanuit de 

afdeling project management verschoven naar Marketing en Training. 

Hiermee werden alle fondsenwervingsactiviteiten samengevoegd 

binnen één afdeling. In het hoofdstuk ‘Bestuur en organisatie’ staat de 

actuele verdeling van personeelsleden per afdeling vermeld.
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Iedere afdeling heeft een eigen coördinator die de afdeling 

vertegenwoordigt in het managementteam, waar het managementteam 

de bestuurder adviseert bij de besluitvorming. De coördinatoren van 

de afdelingen zijn er verantwoordelijk voor dat het personeel binnen 

de afdelingen geïnformeerd en betrokken blijft bij alle zaken die 

betrekking hebben hun werk. Daarnaast wordt het personeel door het 

managementteam met regelmatige updates per email geïnformeerd 

over de onderwerpen die binnen het managementteam worden 

besproken. Hierbij wordt altijd de uitnodiging gedaan om bij vragen of 

onduidelijkheden te reageren.

Verder is de werkwijze van het wekelijks openen met een overdenking op 

maandag, gevolgd door de praktische afstemming, ongewijzigd gebleven. 

Eens per maand is er een uitgebreidere personeelsbijeenkomst, waarin 

per afdeling wordt gedeeld wat eventuele hoogte- of dieptepunten of 

nieuwe ontwikkelingen zijn van de afgelopen maand. Alle regelingen 

en werkwijzen die gelden voor het personeel van World Servants 

zijn verder vastgelegd in een personeelshandboek dat jaarlijks wordt 

geactualiseerd.

Alle betrokkenen bij World Servants
Het jaarlijkse Festival dat eerder alleen voor deelnemers van het 

betreffende projectjaar georganiseerd werd, willen we organiseren als 

feestelijk evenement voor alle betrokkenen bij World Servants. In 2015 

is hier een start mee gemaakt door ook deelnemers uit voorgaande jaren 

en deelnemers van 2016 uit te nodigen. Ook ouders van deelnemers 

en supporters zijn dit jaar voor het eerst uitgenodigd voor het festival. 

Vooral onder de ouders van deelnemers en onder deelnemers van vorige 

jaren bleek dit jaar al vrij veel belangstelling voor het Festival te zijn. We 

mochten van beide groepen tussen de 50 en 75 mensen verwelkomen.

Dit jaar waren de setupmedewerkers niet alleen aanwezig bij de 

projectevaluatie, maar ook op het Festival. (setupmedewerkers 

zijn de vrijwilligers die jaarlijks de projectlocaties bezoeken om de 

projecten voor te bereiden, te evalueren en te monitoren samen met de 

partnerorganisatie). Tijdens het Festival was er gelegenheid om vragen 

aan hen te stellen en kon door hen uit de eerste hand verteld worden 

hoe dit onderdeel van het werk van World Servants gaat en – voor oud-

deelnemers – hoe het na het project verder is gelopen in de plaatsen 

waar de deelnemers zijn geweest.

De ervaring van het Festival in dit nieuwe jasje heeft bevestigd dat dit 

evenement zich er heel goed voor leent om een feest te zijn voor iedereen 

die onderdeel van World Servants is. Wel moeten we de uitnodigingen 

voor de speciale doelgroepen (dit zijn de groepen die eerdere jaren 

niet uitgenodigd werden) eerder versturen. Het programma van het 

festival willen we verder aanscherpen om het voor deze groepen nog 

aansprekender te maken.

Toezichthouders en algemeen publiek
World Servants staat geregistreerd als algemeen nut beogende 

instelling en hoeft daarom geen schenk- en erfbelasting te betalen. 

Aan dit voorrecht is ook een aantal plichten verbonden, waaronder een 

verantwoordingsplicht aan de instanties die erop toezien dat World 

Servants zich aan de normen, regels en overeenkomsten houden. 

Hieronder vallen ook de externe accountant en fondsen waar World 

Servants een financieringsovereenkomst mee heeft. Daarnaast heeft 

World Servants het CBF keurmerk, waarvoor periodieke herkeuringen 

plaatsvinden. In 2015 heeft het CBF World Servants volledig opnieuw 

getoetst en is opnieuw het keurmerk afgegeven voor drie jaren. Vanaf 

2016 komt er een nieuwe erkenningsregeling voor goede doelen, die 

het CBF keurmerk vervangt. Het CBF is aangewezen als toezichthouder 

op deze erkenningsregeling. Voor de CBF keurmerkhouders geldt 

een overgangsregeling naar de nieuwe erkenning, waarbij het CBF 

Keurmerk geldig blijft tot deze overgang voltooid is. Naast het CBF 

Keurmerk is World Servants ISO gecertificeerd.

INFORMATIEVERSTREKKING

World Servants geeft algemene informatie op haar website, via het 

jaarverslag, de jaarrekening en nieuwsberichten op de website en via 

social media. In 2015 verstuurde World Servants twee keer een magazine 

aan de achterban, waarvan één gevuld was met ervaringsverhalen van 

deelnemers. Nieuw in 2015 waren de wekelijkse publicatie van een 

voorbeeld van ‘bouwen aan verandering’ op Facebook, onder de titel 

#verandervrijdag. Ook werd in 2015 de module ‘projectbezoeken’ op 

de website in gebruik genomen, waarmee de achterban directer en 

transparanter geïnformeerd wordt over de voortgang en evaluatie van 

de projecten. In 2016 wordt deze module voor alle landen in gebruik 

genomen.

KLACHTENPROCEDuRE 

World Servants beschikt over een klachtenprocedure en –register, waarin 

klachten worden beantwoord en geregistreerd. De klachtenprocedure 

is beschreven op de website waar via een reactieformulier klachten 

direct kenbaar gemaakt kunnen worden. In 2015 zijn er 12 officiële 

klachten binnengekomen. Twee van deze klachten hadden betrekking 

op het besluit dat we als organisatie gaan stoppen met het organiseren 

van reizen voor volwassenen en drie klachten betroffen het incident 

dat de gereserveerde bus bij het vertrek van project BO115 niet kwam. 

Alle klachten zijn in behandeling genomen en volgens de afgesproken 

procedure voor klachten binnen World Servants behandeld.
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Vernieuweingen en resultaten 2015
KNOOP DOORGEHAKT: WORLD SERVANTS IS EEN JONGEREN-

BEWEGING!

Natuurlijk is het mogelijk om als groep volwassenen een project van 

World Servants uit te voeren, maar dan ga je als groep dus mee met een 

organisatie die op jongeren gericht is en kies je voor een benadering en 

aanpak die daar bij past.

De deelnemerswerving voor 2016, die op 22 mei 2015 officieel van 

start ging, heeft zich dan ook enkel op jongeren gericht en dit had 

bemoedigende resultaten! Bij het schrijven van dit jaarverslag stonden 

er al ruim 707 deelnemers aangemeld voor 2016! Ter vergelijking: in 

2015 zijn er in totaal 593 mensen op pad gegaan met World Servants.

Verdere activiteiten en vernieuwingen die onderdeel zijn van de nieuw 

ingezette koers als jongerenbeweging, zijn: de invoering van de nieuwe 

huisstijl (zie ook blz. 13), de nieuwe stand (blz. 14), de oprichting van het 

promoteam en het groepsleidersteam (zie blz. 14).

NIEuWE KOERS FONDSENWERVING

Er moet in de Nederlandse samenleving voldoende draagvlak te vinden 

zijn om het werk van World Servants mogelijk te blijven maken. In 2015 

zijn we daarom begonnen met het uitbouwen van ons particuliere 

donateurenbestand en de fondsen en stichtingen met wie er een 

overlappende visie en missie is. Resultaat daarvan in 2015 is dat we 

330 nieuwe particuliere supporters mochten verwelkomen. Omdat 

de meesten hiervan na de eerste helft van het jaar zijn toegevoegd, 

zal in 2016 pas het grootste effect hiervan zichtbaar worden in de 

opbrengsten. Daarnaast hebben we een fondsenmodule aan ons 

softwarepakket Pluriform toegevoegd om onze service richting 

stichtingen en fondsen te verbeteren.

Kortom: Er staat van alles in de steigers om de teruggang van € 

250.000,- aan subsidiebijdragen vanaf 2016 op te heffen. Het is nog 

altijd een uitdaging van formaat en we zijn er nog niet, maar we gaan in 

2016 met goede moed verder om ervoor te zorgen dat de opwaartse lijn 

in deelnemersaantallen en giften doorzet. Het feit dat we 2015 voor het 

eerst sinds vier jaar financieel positief hebben kunnen afsluiten, geeft 

hierin vertrouwen en extra enthousiasme.

8. samenvatting 
resultaten 2015
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World Servants gelooft in de kracht van jongeren! Dat is de conclusie en het 
uitgangspunt van de nieuwe koers die World Servants in 2015 heeft ingezet. 

Door jongeren de kans te geven zich dienstbaar in te zetten voor de medemens 
die het in materieel opzicht zwaar heeft, worden jongeren geconfronteerd 

met zichzelf en met het effect dat zij op andermans situatie kunnen hebben. 
Tegelijkertijd wordt een plaatselijke gemeenschap een concrete stap vooruit 

geholpen door het gerealiseerde gebouw, maar ook door de confrontatie met 
‘die rijke’ die perspectief en toekomst ziet in hun situatie en daar tijd en geld in 

steekt. Dat bouwt op!

jaarverslag 2015

“De man die we bezochten bezat in mijn 

ogen helemaal niets, maar ondanks alles 

vertelde hij dat hij toch gelukkig was omdat 

hij zijn gezin had. Toen kwam bij mij het 

besef: waar maak ik me altijd zo druk om? 

Eigenlijk om dingen die niets voorstellen.”

marielle ec115
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8
projecten voor 

verbetering van 
(gezondheids-) zorg 

en hygiëne

World Servants
                           2015

13
bouwprojecten voor 

verbetering onderwijs

330
nieuwe supporters

593
deelnemers

nieuwe 
stand

projecten in
24
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12
landen

groepsleiders
team 

opgericht promoteam 
opgericht

134
leiders getraind en 

op project
55

plaatselijke 

groepen



World Servants
                           2015

1.652
nieuwe facebook volgers

al

676

4
projecten voor sociaal 

maatschappelijke doelen

deelnemers voor 
2016 geworven

€147.543
aan bijdragen van 

stichtingen en fondsen

nieuwe 
huisstijl

350
vrijwilligers ingezet

jaarverslag 201539

fondsen
module in
software
pakket

nieuwe 

koers: geloven 

in de kracht van 

jongeren

 

 

jaarresultaat

 €10.604



Tegen het einde van het jaar 2015 zijn we, met in ons achterhoofd al het 

stijgende aantal deelnemers, vooruit gaan kijken naar 2016. Het was een 

extra uitdaging om de begroting voor 2016 sluitend te krijgen, omdat 

dit het eerste jaar zonder MFS Subsidie wordt. Dat betekent dat er een 

bedrag van € 250.000,- aan subsidie verdwijnt. In 2015 hebben we hier 

natuurlijk al op geanticipeerd met onze aanpak van de fondsenwerving 

(zie ook het hoofdstuk over fondsenwerving in dit jaarverslag) en de 

berekening van de bouwkosten van projecten (zie het hoofdstuk over 

risico’s in dit jaarverslag). Zo hebben we met veel ambitie een sluitende 

begroting voor 2016 opgesteld.

Deelnemersgroei
Wat hierbij natuurlijk heeft geholpen is dat het jaar 2016 veelbelovend 

is begonnen. Met het aantal deelnemers dat zich voor het begin van 

kalenderjaar 2016 had aangemeld, durfden we te rekenen met ruim 

750 deelnemers. Dat terwijl we in het jaarverslag van 2015 in de 

vooruitblik nog schreven dat we voorzichtig durfden te rekenen op 700 

deelnemers. We hebben een ambitieuze begroting gemaakt waarbij 

we ook voor 2017 en 2018 rekenen met groei in het aantal projecten, 

deelnemers en supporters. Dat komt niet vanzelf. Daar zullen we heel 

hard aan moeten werken.

Automatisering
Ons geautomatiseerde systeem (Pluriform) is uitgebreid met een extra 

module waardoor we stichtingen en fondsen volgens een beter proces, 

efficiënter kunnen benaderen en beter kunnen rapporteren wat we met 

het ons toevertrouwde geld gedaan hebben.

Achterban - supporters
We zullen ook in 2016 onze achterban actief blijven benaderen met de 

vraag om supporter te blijven of te worden, zodat we meer mensen de 

gelegenheid kunnen bieden deze levens-veranderende reizen met ons 

mee te maken.

Nieuwe financieringsmethode van projecten
In het proces van het stimuleren van onze partnerorganisaties in de 

projectlanden om hun eigen fondsenwerving te versterken (zie het 

hoofdstuk over fondsenwerving), is ook de manier van financieren 

door World Servants met ingang van 2016 aangepast. Samen met 

de partnerorganisatie wordt per project vastgelegd welk deel 

door World Servants met steun van de deelnemers in ieder geval 

gefinancierd wordt. Dit noemen we het basisdeel (A). Dit kan bestaan 

uit bijvoorbeeld één blok met drie klaslokalen, twee woningen voor 

leerkrachten of het gebouw waar een kliniek in komt. Voor de andere 

(gewenste) onderdelen zoals latrines (B), meubilair (C), trainingen (C), 

schoolmaaltijden (D), waterpomp (E) en dergelijke, moet het werven 

van de benodigde fondsen een gezamenlijk doel zijn. World Servants 

neemt deze onderdelen wel op in de fondswervingsbegroting, maar niet 

in de (taakstellende) begroting. Deze onderdelen worden dan ook pas 

gerealiseerd wanneer de daarvoor benodigde fondsen gevonden zijn. 

Zowel World Servants als de partnerorganisatie gaan actief aan de slag 

om voor deze onderdelen fondsen te werven.

9. vooruitblik 2016
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Samenwerking met kerken versterken
Voor de werving van deelnemers zullen we ons naast de bestaande 

kanalen ook proactief gaan richten op kerken. uit ons onderzoek naar 

de impact van projecten, blijkt dat jongeren die met World Servants 

op pad zijn geweest, daarna vaak anders, bewuster, in hun kerkelijke 

gemeente staan. Dit is een resultaat waar kerken hun voordeel mee 

kunnen doen door de jongeren die terugkomen goed op te vangen en 

handelingsperspectief te bieden waarmee ze aan de slag kunnen in hun 

eigen omgeving / kerkelijke gemeente. Hierdoor kan de impact van een 

project op zo’n jongere wellicht nog groter worden.

“Na Zambia 2014 was ik er vrijwel direct 

van overtuigd, dat ik nog een keer mee 

wilde gaan op een project. Het was onwijs 

gaaf om in een onbekend land en vreemde 

cultuur met elkaar en de lokale bevolking 

iets moois te bouwen, om te praten met 

de lokale bevolking en te zien dat het echt 

verandering kan brengen. Wij konden als 

groep de bevolking daar inspireren en zij 

inspireerden ons. Ik wil dit alles graag nog 

een keer meemaken.”

michelle van der spek gu116
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10. bestuur en 
organisatie
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Onderscheid in de functies toezicht houden, besturen en 
uitvoeren
INTERN TOEZICHT

World Servants is een stichting met een Raad van Toezicht (RvT) en een 

Raad van Bestuur (RvB). De Raad van Bestuur wordt ondersteund door 

een managementteam. Het managementteam is verantwoordelijk voor 

de uitvoering en bereidt de besluiten van de Raad van Bestuur voor. 

De Raad van Bestuur keurt deze goed en toetst de uitvoering. De Raad 

van Toezicht stelt de goedgekeurde plannen vast en volgt kritisch het 

functioneren en de resultaten van de organisatie.

Raad van Toezicht (RvT)
De RvT is belast met het integrale toezicht op de wijze waarop de 

Raad van Bestuur de stichting bestuurt. De RvT ziet erop toe dat de 

beschikbaar gestelde middelen worden besteed aan de doelstelling 

van de stichting en effectief en efficiënt worden ingezet. Daarnaast 

bewaakt zij de christelijke identiteit van World Servants. De RvT is zo 

samengesteld dat een onafhankelijke taakvervulling gewaarborgd is. De 

leden van de RvT treden periodiek af. Benoemingen en herbenoemingen 

geschieden voor een periode van eerst één en daarna voor twee en drie 

jaar, in principe voor een totale periode van maximaal zes jaar. 

De RvT waakt tegen verstrengeling van belangen tussen die van de 

organisatie en die van de Raad van Bestuur en/of de RvT. Bij strijdigheid 

van belangen dienen betrokkenen zich van besluitvorming en stemming 

te onthouden.

EVALuATIE RVT

Jaarlijks wordt in de RvT vergadering van juni het functioneren van 

de RvT geëvalueerd. uitkomst van deze evaluatie in 2015 was dat 

de RvT een aantal vaste onderwerpen in elke vergadering terug wil 

zien, te weten: financiën, fondsenwerving, deelnemers en personeel. 

Daarnaast is geconstateerd dat er in 2014 een te grote afstand is 

geweest tussen de RvT en het managementteam om de evaluatie van 

de RvB afdoende gestalte te geven. Afgesproken is dat hiertoe voortaan 

jaarlijks, aansluitend aan een RvT vergadering, een ontmoeting tussen 

het managementteam en de RvT gepland zal worden, waarbij het 

managementteam in afwezigheid van de RvB input kan geven op de 

evaluatie van de RvB. Ook wordt de werkwijze van 2013 opnieuw 

ingezet waarbij de verslagen van de managementteamvergaderingen 

ter informatie naar de RvT worden gestuurd.

AuDITCOMMISSIE

Conform artikel 8 lid 6 van de statuten, heeft de RvT een auditcommissie 

aangesteld, die de RvT gevraagd en ongevraagd adviseert over de 

rechtmatigheid en doelmatigheid van het financiële beheer en beleid 

van de stichting. Deze commissie bewaakt, onder verantwoordelijkheid 

van de RvT, de integriteit van de door de RvB ingevoerde 

controlemaatregelen, alsmede de procedures op het gebied van de 

financiële verslaglegging en de betalingsorganisatie. De auditcommissie 

bestaat uit twee leden van de RvT en één vrijwilliger van buitenaf. 

In 2015 heeft de auditcommissie na onderzoek geconstateerd dat 

de interne procedures rond het financieel beheer goed geregeld en 

geborgd zijn. Er is één advies ter verbetering ingebracht op het gebied 
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van de controle op de betalingsorganisatie. Dit advies is door de RvB 

overgenomen en inmiddels geïmplementeerd in de processen van de 

organisatie.

BENOEMING LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

De RvT bestaat bij voorkeur uit een oneven aantal personen en wordt 

samengesteld uit mensen van verschillende kerkelijke achtergronden 

en voor de organisatie belangrijke expertisegebieden, waarmee zij de 

RvB van advies kunnen dienen. Voor de aanstelling van leden van de 

RvT wordt onderstaande procedure gevolgd. Behalve de voorzitter, 

penningmeester en secretaris hebben leden van de RvT geen specifieke 

portefeuilles.

PROCEDuRE WERVING LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

De werving van leden van de RvT vindt plaats door middel van een 

profielschets op de website van World Servants Nederland en geschiedt 

op basis van de in het huishoudelijk reglement genoemde profielen. Bij 

de werving en selectie wordt mede gelet op de actuele samenstelling 

van de RvT. Voorafgaand aan de benoeming wordt op basis van het 

curriculum vitae besloten tot een gesprek met de kandidaat door twee 

leden van de RvT. Bij gebleken geschiktheid wordt deze uitgenodigd 

voor de eerstvolgende vergadering om kennis te maken met de overige 

leden van de RvT. Als de RvT unaniem positief is, wordt tot benoeming 

besloten en kan het nieuwe lid de vergadering verder bijwonen.

VERGADERINGEN EN RAPPORTAGE AAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Tijdens de vier vaste jaarlijkse vergaderingen van de RvT komen 

documenten ter tafel die voor de RvT van belang zijn voor de invulling 

van haar toezichthoudende rol. Tussentijds ontvangt de RvT de 

verslagen van het MT en de RvB informeert de RvT tussentijds wanneer 

er relevante ontwikkelingen zijn.

In 2015 hebben er slechts drie vergaderingen van de RvT plaats-

gevonden, doordat de vergadering van december is verplaatst naar 

begin januari 2016. Omdat een vergadering in januari, waarin onder 

andere de begroting voor het nieuwe jaar wordt vastgesteld, beter 

aansluit bij de processen van de interne organisatie, is besloten om 

voortaan in januari bij elkaar te komen in plaats van in december. 

Voor 2016 staan, met deze januarivergadering inbegrepen, weer vier 

vergaderingen van de RvT gepland. Wanneer inhoudelijk noodzakelijk, 

zijn tijdens de vergaderingen behalve de RvB ook één of meer leden 

van het MT aanwezig om agendapunten toe te lichten. Buiten de 

vergaderingen om informeert de RvB de RvT over lopen de zaken.

MATE VAN BETROKKENHEID BIJ HET WERK

Om de betrokkenheid van de RvT bij het werk van World Servants te 

vergroten, wordt van hen verwacht dat zij aan een aantal deelnemers- 

en evaluatiebijeenkomsten deelnemen.

ONKOSTENVERGOEDINGEN

Toezichtfuncties bij World Servants zijn onbezoldigd. Wel kunnen leden 

van de RvT reiskosten declareren die gemaakt zijn voor de functie, maar 

hier heeft in 2015 niemand gebruik van gemaakt.

ZITTINGSDuuR EN HuIDIGE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

In april 2015 heeft Anja Haga afscheid genomen van de RvT. Bettie van 

Noorloos heeft de functie van secretaris van Anja overgenomen. In de 

vergadering van 1 juli 2015 zijn Bram van Mannekes en Lizbeth Pombo 

als nieuwe leden toegevoegd aan de RvT.

Bij het afsluiten van het boekjaar was de samenstelling van de RvT zoals 

onder aan deze pagina weergegeven.

Raad van Bestuur (RvB)
Gedurende het jaar 2015 was drs. J. Bosman als bestuurder 

belast met het besturen van de organisatie. De bestuurder draagt 

naam functie zittingsduur Beroep / nevenfunctie(s)

A.P. Tack Voorzitter Sinds september 2012; in de vergadering van 

oktober 2015 voor drie jaar herbenoemd.

Predikant Protestantse Gemeente Bodegraven

Bestuurslid Nationale Vereniging voor fibromyalgie-

patiënten “Fibromyalgie en Samenleving”.

G.A. van Ramshorst Penningmeester Sinds oktober 2012; in de vergadering van 

oktober 2015 voor drie jaar herbenoemd.

Bestuurslid CDA Barneveld en bestuurslid Lionsclub 

Barneveld.

B. van Noorloos – 

van den Heuvel

Secretaris Sinds juni 2013; aftredend in juni 2016 en 

nog eenmaal voor drie jaar herbenoembaar.

Directeur Kindcentrum ‘Het Kompas’ te Vollenhove.

Bram van Man-

nekes

Algemeen lid Sinds juni 2015. Aftredend in juni 2016 en 

nog tweemaal voor respectievelijk twee en 

drie jaar herbenoembaar.

Voorzitter Verantwoordingsorgaan Pensioenen 

Hexion en bestuurslid wijkvereniging Oud Voorburg.

Lizbeth Pombo Algemeen lid Sinds juni 2015. Aftredend in juni 2016 en 

nog tweemaal voor respectievelijk twee en 

drie jaar herbenoembaar.

Auditor bij de overheid, belast met audits van 

subsidies.
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eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding en behartigt de 

belangen van de organisatie in de ruimste zin van het woord. Binnen de 

statutaire grenzen is de bestuurder bevoegd alle daden te verrichten 

die nodig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de organisatie. 

De heer Bosman vervulde zijn bestuurderstaak parttime, namelijk één 

dag per week vanuit een eigen bedrijf. De bezoldiging vond plaats op 

declaratiebasis.

De RvT stelt de hoogte van de beloning van de bestuurder vast. De 

grondslag hiervoor is de salarisschaal van World Servants. De beloning 

van de directeur blijft ruim binnen de ‘Regeling beloning directeuren 

van goede doelen’ van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen. 

Op basis van de omvang, complexiteit en context van de organisatie 

heeft de RvT de zwaarte van de bestuurdersfunctie van World Servants 

vastgesteld op een Basis Score voor Directiefuncties (BSD) van 335 

punten, die voor 100% van de score van toepassing is. Daarmee komt 

het door het VFI geadviseerde maximale jaarinkomen op € 77.929.

In 2015 is € 12.000,- aan directiebeloning besteed.

EVALuATIE RVB

Het functioneren van de bestuurder wordt jaarlijks beoordeeld door de 

RvT aan de hand van de jaarresultaten, de waarneming van de RvT en 

de input vanuit het managementteam. In 2015 is het functioneren van 

de RvB in de vergadering van oktober positief beoordeeld. Jan Bosman 

heeft na deze vergadering dan ook een nieuw jaarcontract aangeboden 

gekregen tot en met december 2016.

Managementteam (MT)
De RvB wordt ondersteund door het MT dat bestaat uit coördinatoren 

van de drie verschillende afdelingen binnen de organisatie. Gemiddeld 

twee keer per maand vergadert de RvB samen met het MT, waarbij de 

RvB de agenda voorbereidt en de vergadering voorzit. Het MT bereidt 

de voorstellen tot besluiten voor en is na het besluit verantwoordelijk 

voor de uitvoering. Het MT dient de RvB gevraagd en ongevraagd van 

advies en draagt zorg voor adequate informatievoorziening van de RvB. 

De RvB kan met redenen omkleed afwijken van de adviezen van het 

managementteam.

De grondslag voor de beloning van het management is de salarisschaal 

van World Servants.

De salarissen van het management, evenals de betaalde medewerkers 

zijn in 2015 opnieuw niet geïndexeerd.

Personeel
Ontwikkelingen in de (interne) organisatie

Gedurende het boekjaar 2015 heeft een aantal belangrijke wijzigingen 

plaatsgevonden in het kantoorpersoneel, de taakverdelingen en 

de interne organisatie. De afdeling Staf, Vorming en Training is 

samengevoegd met de afdeling Werving en omgedoopt tot Afdeling 

Marketing & Training, onder leiding van Willem-Jan van der Ven. 

Daarnaast is het onderdeel van de fondsenwerving dat voorheen 

binnen de afdeling project management onder de noemer ‘institutionele 

fondsenwerving’ plaatshad, ondergebracht bij de afdeling Marketing en 

Training. Daarmee is de afdeling Marketing en Training de afdeling waar 

het geheel aan werving van fondsen en deelnemers plaatsvindt, naast 

het trainen van deelnemers en projectleiding.

De afdeling Project Management is met bovenstaande wijzigingen 

qua omvang teruggebracht naar twee medewerkers, die beiden in hun 

takenpakket alleen het daadwerkelijke project management hebben.

De afdeling Support is wat betreft omvang en samenstelling in 

2015 ongewijzigd. De naam van de afdeling is veranderd van 

‘Kantoormanagement’ naar ‘Support’. Aanleiding hiervoor is de 

diversiteit van functies binnen deze afdeling. Met de term Support 

wordt het gemeenschappelijke ondersteunende karakter van de 

afdeling goed verwoord.

Het boekjaar werd afgesloten met de betaalde medewerkers in hun 

respectievelijke functies zoals op de pagina hiernaast opgesomd.
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criterium Score

Omvang 120

Complexiteit 70

Context 145

Totaal 335

“Ik wil voor een derde keer mee, omdat de 

andere projecten mij goed bevallen zijn.  

Het is een aanvulling in mijn persoonlijk 

leven.” 

marianne jonkman gu216
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naam Afdeling functie fte

Jan Bosman Bestuur Bestuurder 0,2

totale fte directie 0,2

Willem-Jan van der Ven Marketing & Training Coördinator Marketing & Training 1,0

Jan van der Leest Marketing & Training Fondsenwerver 1,0

Janno Kamphorst Marketing & Training Fondsenwerver 0,8

Jan Willem Westerhof Marketing & Training Webontwikkelaar 0,2

Theunis-Sjoerd Elzinga Marketing & Training Medewerker Marketing & Training 1,0

totale fte afdeling Marketing & training 4,0

Elise Elzinga Support Coördinator Support 0,6

Christina van der Leest Support Deelnemerssupport 0,9

Brenda de Graaff Support Deelnemerssupport 0,5

Carin Bult Support Medewerker Support 0,5

Thea van der Meer Support Financieel beheer 0,8

Henk-Jan Bouwsema Support Automatisering 1,0

totale fte afdeling Support 4,3

Linda Augustinus Project Management Coördinator Project Management 0,6

Henri Plas Project Management Project manager 0,8

totale fte afdeling Project Management 1,4

totale fte world Servants 9,9
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De organisatiestructuur in beeld

Comité van aanbeveling

J.S. van den Bosch directeur Beter-uit Reizen

M.L.O. de Bruijne internationaal diaconaat

L. Kooistra directeur en hoofdredacteur Friesch Dagblad

Drs. A.G. Knevel programmamaker Evangelische Omroep

Mevrouw Drs. M.J.T. Martens lid CDA-fractie Eerste Kamer

Ds. W. Smouter voorzitter Evangelische Alliantie

Ds. O. Bottenbley kerkleider VBG Bethel, Drachten
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Bram Tack Bettie van NoorloosBram van Mannekes

Lizbeth PomboGert van Ramhorst

Willem-Jan van der ven

Jan van der Leest

Jan Willem Westerhof Janno KamphorstTheunis Sjoerd Elzinga



Thea van der MeerThea van der Meer
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11. financiële 
verantwoording
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Alle bedragen in €

31-12-2015 31-12-2014

Activa

1 Materiële vaste activa 40.213 58.959

2 Financiële vaste activa 61.193 72.361

101.406 131.320

3 Voorraden 4.386 3.867

4 Vorderingen en overlopende activa 157.828 239.357

5 Liquide middelen 822.597 353.200

984.811 596.424

totaal 1.086.217 727.744

Passiva

6 Reserves en fondsen

- Reserves

   - Continuïteitsreserve 291.938 278.481

   - Bestemmingsreserve 0 2.849

subtotaal 291.938 281.330

7  - Voorzieningen 50.300 8.000

8 - Kortlopende schulden 743.979 438.414

totaal 1.086.217 727.744

kengetallen

Vermogensratio 12,6 % 10,6

Solvabiliteit 26,9 % 38,7

Balans per 31 december
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Alle bedragen in € Werkelijk Begroot Werkelijk

2015 2015 2014

Baten
9 -   Baten uit eigen fondsenwerving 1.851.945 1.950.040 2.081.543

10 -   Baten uit acties van derden 190.325 160.910 281.820

11 -   Subsidies van overheden 253.225 241.760 294.227

12 -   Rentebaten 2.895 3.000 3.963

13 -   Overige baten 25.833 6.500 2.919

Som der baten 2.324.223 2.362.210 2.664.472

Lasten
Besteed aan doelstellingen

14      - Bouwprojecten WS deelnemers 616.326 620.753 697.445

15      - Extra gift Project Partners 26.387 0 38.959

16      - Projecten Programma Partners 120.099 106.158 105.325

17      - Deelnemerskosten 1.155.048 1.172.400 1.384.891

totaal 1.917.861 1.899.311 2.226.620

Werving baten
18 -   Kosten eigen fondswerving 181.123 177.681 185.960

18 -   Kosten acties van derden 21.502 22.716 25.096

18 -   Kosten verkrijging subsidies 12.033 61.195 61.502

totaal 214.658 261.593 272.558

Beheer en administratie
18 - Kosten beheer en administratie 181.100 200.685 213.189

Som der lasten 2.313.619 2.361.589 2.712.367

resultaat 10.604 621 -47.895

Resultaatbestemming:

- continuïteitsreserve 13.453 621 -50.744

- bestemmingsreserves  : Projectreserve -2.849 0 2.849

totaal 10.604 621 -47.895

Kengetallen
Bestedingsratio baten % % 82,5 % 80,4 % 83,6

Bestedingsratio lasten % % 82,9 % 80,4 % 82,1

Kosten eigen fondswerving % % 9,8 % 9,1 % 8,9

Kosten Beheer en Administratie % % 7,8 % 8,5 % 7,9

Staat van Baten en Lasten
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TOELICHTING RESuLTAAT 2015:

Algemeen:

Ondanks een lager aantal deelnemers dan begroot (630 begroot, 593 werkelijk) is 2015 toch uitgekomen op een klein positief resultaat.

de belangrijkste verschillen t.o.v. de begroting worden onderstaand toegelicht:

• Door 37 deelnemers minder dan begroot, is er € 87.500,-- minder ontvangen aan deelnemersbijdragen.

• Door een hogere bijdrage van EO-Metterdaad is er op de post baten acties derden € 26.000,-- meer binnen gekomen dan begroot.

• Aan deelnemerskosten is door het lagere aantal deelnemers € 57.300,-- minder uitgegeven.Tevens was het mogelijk € 42.300,-- toe 

te voegen aan een calamiteitenvoorziening. Deze calamiteitenvoorziening is ingesteld om de onvoorziene kostenstijgingen in de  

reiskosten op te kunnen vangen.

• Op de uitvoeringskosten is € 76.000,-- bespaard, o.a. door verlaging van de loonkosten met € 10.000,--. Werkelijk 10,3 fte. ( Begroot 

10,8 fte ) € 66.000,-- is bespaard op overige algemene kosten door er bewust er voor te kiezen bepaalde niet absoluut noodzakelijke 

uitgaven niet te doen.

Het kasstroomoverzicht geeft de feitelijke geldstromen weer binnen het kalenderjaar.

Dankzij een positief resultaat over 2015 en het vervroegen van de betalingstermijnen van de deelnemersbijdragen zijn de liquide mid-

delen fors toegenomen.

Op basis van de geringe geplande investeringen en het kritisch kijken naar de kasstroom is de verwachting de liquide middelen op peil 

te kunnen houden voor 2016.

Alle bedragen in €

Kasstroomoverzicht 2015 2014

Stand per 1 januari 353.200 395.303

Saldo baten en lasten 10.604 -47.895

Afschrijvingen in resultaat 21.300 31.903

Mutatie in voorzieningen 42.300 0

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Mutaties werkkapitaal:

Financiële vaste activa 11.168 10.041

Voorraden -519 2.112

Vorderingen 81.531 5.805

Schulden op korte termijn 305.567 -28.628

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -2.554 -15.441

Stand per 31 december 822.597 353.200

toename: 469.397 -42.103
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Jaarrekening
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

ALGEMEEN

De jaarrekening 2015 is opgesteld conform de Richtlijn RJ 650 voor de

Fondsenwervende instellingen. Ook voor de toerekening van de kosten 

volgen wij de richtlijnen van GDN (Goede Doelen Nederland).

Alle bedragen zijn in euro’s.

MATERIëLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs 

onder vermindering van de op de economische levensduur gebaseerde 

lineaire afschrijvingen.

Activa, inclusief computerapparatuur wordt afgeschreven in 5 jaar.

Gebouwaanpassingen worden afgeschreven in 10 jaar.

FINANCIëLE VASTE ACTIVA

• In 2012 is door ICCO, Kerk in Aktie en Co-Prisma een coöperatie 

opgericht. 

De deelneming in Co Prisma van World Servants betreft in totaal 

€ 44.204,-- in 2016 wordt de deelname in Co-Prisma beëindigd en 

de verwachting is dat het volledige bedrag aan World Servants zal 

worden uitgekeerd.

• Tijdens de verbouwing van het Pand Industrieweg 14 in Wolvega, is 

een lening door WS verstrekt aan de verhuurder. Jaarlijks wordt ca. 

€ 5.000,-- afbetaald zodat in 2016 de vordering geheel is afgelost.

VOORRADEN

De voorraden bestaan uit artikelen bestemd voor PR-doeleinden en 

voor de verkoop.

Voorraadwaardering is gebaseerd op basis van de laatst bekende 

verkrijgingsprijs.

Waar nodig wordt rekening gehouden met afwaardering wegens 

incourantheid.

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, voor 

zover nodig is rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid.

RESERVES:

De financiële reserve van World Servants bestaat uit de continuiteits-

reserve.

De continuiteitsreserve is bedoeld als buffer voor de financiering van 

de uitvoeringskosten van de eigen organisatie. De Raad van Toezicht 

heeft de maximale omvang van deze reserve vastgesteld op éénmaal 

het jaarlijkse kostennivo. ( GDN richtlijn is maximaal. 1,5 )

Om dit te realiseren is de doelstelling om jaarlijks ca. € 50.000 aan deze 

reserve toe te voegen totdat de bovengrens van ca. € 700.000 is bereikt.

Tevens is deze reserve bedoeld om de fluctuaties in liquiditeiten op te 

vangen.

De liquide middelen worden uitsluitend geparkeerd op spaarrekeningen

bij Nederlandse banken die vallen onder het depositogarantiestelsel.

Het positieve resultaat over 2015 wordt geheel ten gunste geboekt van 

de continuiteitsreserve.

VOORZIENINGEN

• Om de contacten met de partners te onderhouden en te versterken 

was het de bedoeling eens in de drie jaar een Partnerconferentie te 

houden. 

In 2012 is hiervoor € 8.000,-- gereserveerd. Echter op basis van 

de negatieve resultaten over 2013 en 2014 is besloten om de 

dotatie aan de voorziening ten behoeve van de Partnerconferentie 

achterwege te laten.

Ook voor 2015 is besloten om deze voorziening vooreerst niet 

verder uit te bouwen.

• In 2015 is gestart met de opbouw van een calamiteitenvoorziening. 

De afgelopen jaren is het meerdere malen voorgekomen dat 

een project werd geannuleerd vanwege oorzaken buiten onze 

invloedsfeer. Om de kosten hiervan te kunnen opvangen in een 

lopend verslagjaar, is hieraan in 2015 een bedrag van € 42.300,-- 

gedoteerd.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESuLTAATBEPALING

Opbrengsten en kosten worden verantwoord in het jaar waaraan zij 

kunnen worden toegerekend.

NORMPERCENTAGES

Volgens de richtlijnen van het CBF mag het bedrag aan kosten van 

eigen fondsenwerving niet hoger zijn dan 25% van de totale baten uit 

fondsenwerving. 

World Servants voldoet ruimschoots aan deze norm en blijft met een 

percentage van 9,8 % ( 2014 8,9 %) ver onder de gestelde norm.

uITVOERINGSKOSTEN

Conform de richtlijn RJ 650 zijn de uitvoeringskosten toegerekend aan

1. Kosten doelstelling

2. Kosten m.b.t. werving van baten 

voor:  a) Fondsenwerving

 b) Verkrijging Subsidies

 c) Acties derden

3. Beheer en administratie

• De personeelskosten zijn verdeeld op basis van de tijdsbesteding 

van de medewerkers aan de verschillende doelgebieden, waarbij 

rekening is gehouden met weging o.b.v. werkzame fte’s en 

salariëring. Over 2015 is de toerekening opnieuw vastgesteld 

d.m.v. een onderzoek naar de tijdsbesteding van alle medewerkers.



• De reis- en verblijfkosten, alsmede de huisvestingskosten 

zijn toegerekend aan de doelgebieden op basis van dezelfde 

verdeelsleutel als de personeelskosten.

• De kantoor-, automatiserings-, en publiciteitskosten zijn verdeeld 

op basis van de aard van de kosten.

• De kosten inzake bestuur alsmede de algemene kosten zijn 

nagenoeg voor 100% toegerekend aan kosten voor Beheer en 

Administratie conform de aanbeveling van GDN.

DIRECTIE EN BESTuuR

Om de continuïteit te waarborgen en de doelstellingen te verwezenlijken, 

is een professionele organisatie nodig. Vandaar ook het belang van een 

vaste directeur-bestuurder.

Vanaf 1 december 2014 wordt deze functie parttime ingevuld.

BATEN uIT ACTIES DERDEN

De subsidieverstrekker Wilde Ganzen geeft aan dat de gestorte 

deelnemersbijdragen t.b.v. subsidieverkrijging door hun worden 

verantwoord als baten uit eigen fondswerving.

Hierdoor is dit bedrag in dit jaarverslag opgenomen als baten uit acties 

van derden.

CONTROLEVERKLARING

De controleverklaring is hierna afzonderlijk opgenomen.
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Alle bedragen in € 2015 2014

1 Materiële vaste activa

Aanschafwaarde per 1 januari 300.887 285.446

bij: Investeringen 2.554 15.441

af: desinvesteringen 0

Aanschafwaarde per 31 december 303.441 300.887

Afschrijvingen t/m vorig boekjaar 241.928 210.025

bij: afschrijving ten laste van dit jaar 21.300 31.903

af: desinvesteringen 0 0

Afschrijvingen t/m boekjaar 263.228 241.928

Boekwaarde per 31 december 40.213 58.959

Specificatie Activa:

Gebouw / Inrichting 22.110 32.207

Kantoorapparatuur 3.876 5.589

Computerapparatuur 13.459 17.663

Auto’s Projectlandcoördinatoren 768 3.500

totaal 40.213 58.959

2 Financiële vaste activa

Deelneming Co-Prisma 44.204 44.204

Lening verbouwing u/g 1.589 6.357

Lening auto buitenland 15.400 21.800

totaal 61.193 72.361

3 Voorraden

Voorraad promotiemateriaal 0 492

Verkoopmaterialen 4.386 3.375

totaal 4.386 3.867

4 Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 0 0

Omzetbelasting 9.248 11.145

Rente 1.770 2.518

Subsidies 16.367 55.211

Deelnemersbijdragen 1.690 3.753

Giften Projecten 17.256 6.412

Vooruitbetaalde kosten 103.792 153.971

Reiskosten Deelnemers 5.210 5.630

Overige 2.495 717

totaal 157.828 239.357
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In Zambia loopt de eerste lening voor 

een auto. Boekwaarde 7.600 euro. 

Hierop wordt ieder jaar 3.800 euro 

afgelost. Deze lening loopt dus nog 2 

jaar, rente 0%.

In Boliva loopt de tweede lening voor 

een auto. Boekwaarde 7.800 euro. 

Hierop wordt ieder jaar 2.600 euro 

afgelost. Deze lening loopt nog 3 jaar, 

rente 0%.

De voorbereidingen van de projecten 

voor 2016 beginnen vanaf juni 2015

waardoor de post vooruitbetaalde 

kosten aanzienlijk is.

Dit betreft met name vooruitbetaal-

de deelnemersreiskosten voor een 

bedrag van € 65.344,--

Het overige deel heeft voornamelijk 

betrekking op vooruitbetaalde pro-

jectkosten € 29.892,-- en vooruit-

betaalde deelnemersvoorzieningen 

€ 3.132,--

Toelichting op de Balans



Alle bedragen in € 2015 2014

5 Liquide middelen

Spaarrekeningen 700.000 162.500

Bank - girorekeningen 120.069 188.638

Kas 2.528 2.062

822.597 353.200

Wijziging liquide middelen : 469.397 -42.103

De middelen op de spaarrekening zijn op korte 

termijn opvraagbaar

De rentevergoeding op de spaarrekening bedraagt 

per balansdatum 0,3 %

6 Reserves en fondsen

- Reserves

   - Continuïteitsreserve 291.938 278.481

   - Bestemmingsreserve 0 2.849

totaal 291.938 281.330

Verloopoverzicht Reserves:

Continuiteits reserve

Stand per 1 januari 278.481 329.225

Toevoeging resultaat 13.453 -50.744

Stand per 31 december 291.938 278.481

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari 2.849 0

Toevoeging resultaat -2.849 2.849

Stand per 31 december 0 2.849

7  - Voorzieningen

Partnerconferentie 8.000 8.000

Calamiteitenvoorziening 42.300 0

totaal 50.300 8.000

8 - Kortlopende schulden

Crediteuren 20.752 4.678

Vooruitontvangen Deelnemersbijdragen 617.309 324.861

Vooruitontvangen Projectgiften/Subsidies 48.064 80.061

Extra projectgiften 22.160 1.399

Loonheffing 9.701 8.388

Sociale Lasten 2.228 1.488

Reservering Vakantietoeslag 12.724 12.619

uitvoeringskosten 7.669 6.192

Projectkosten 3.999 2.999

Deelnemerskosten 3.016 202

Kruisposten -3.643 -4.473

totaal 743.979 438.414
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Niet uit de balans blijkende 

verplichtingen:

Huur Onroerend Goed

De gebouwen en terreinen 

zijn gehuurd. De huurover-

eenkomst is ingegaan op 

1 mei 2006 en loopt tot 1 

mei 2016. De huurprijs be- 

droeg op jaarbasis voor 2015  

€ 30.709,--

De huurprijs wordt jaarlijks 

geindexeerd conform de  

huurovereenkomst

Indexatie over 2015 =100

Vanaf dec.2013 wordt een 

korting verleend van 15% 

op de huurprijs.

De werving van deelnemers 

voor projecten in 2016 start 

vanaf juli 2015.

Voor de projecten voor 

2016 is € 616.208,--  

(33,5 %) reeds ontvangen 

t.o.v. het begrote jaarbe-

drag.

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten



BATEN Werkelijk Begroot Werkelijk

Alle bedragen in € 2015 2015 2014

9 Deelnemersbijdragen

 - Deelnemersbijdragen Projecten 1.395.530 1.482.950 1.698.135

 - Extra deelnemersbijdragen 73.000 95.000 114.047

 - Correcties acties derden -90.910 -90.910 -181.820

totaal 1.377.620 1.487.040 1.630.362

9 Projectmatige giften en donaties

 - Extra bijdragen POM projecten 34.629 0 25.093

 - Institutionele fondsen 8.500 75.000 50.500

 - Campagnes 68.445 50.000 28.456

 - Extra giften Projectpartners 23.005 0 34.299

totaal 134.579 125.000 138.348

9 Algemene Giften en Donaties

 - Supporters 81.478 94.000 75.553

 - Lead Supporters 5.750 35.000 0

 - Mailingacties 14.958 12.000 34.396

 - Giften Particulieren 46.962 45.000 26.279

 - Giften Kerken 25.705 30.000 15.934

 - Giften scholen 3.086 8.000 1.250

 - Giften bedrijven en sponsors 16.155 3.500 4.397

 - Giften stichtingen en fondsen 129.743 107.000 152.084

 - Algemene schenkingen en legaten 15.910 3.500 2.940

totaal 339.746 338.000 312.833

9 Baten uit eigen Fondsenwerving 1.851.945 1.950.040 2.081.543

10 Baten uit acties van derden

 - Premie Wilde Ganzen 52.500 50.000 100.000

 - EO Metterdaad 46.915 20.000 0

 - Actieopbrengst t.b.v. Wilde Ganzen 90.910 90.910 181.820

totaal 190.325 160.910 281.820

11 Subsidies van overheden

 - MFS via ICCO/Prisma WS Projecten 132.489 132.489 115.762

 - MFS via ICCO/Prisma Programmapartners 100.659 92.427 109.042

 - AKV via MFS 20.077 16.844 16.562

 - SBOS 0 0 52.861

totaal 253.225 241.760 294.227

12 Rente baten

 - Rente banksaldi 1.703 1.800 2.771

 - Rente vorderingen 1.192 1.200 1.192

totaal 2.895 3.000 3.963

13 Overige Baten

 - Provisie giften 417 1.313

 - Projecten Eigen Beheer 11.779 4.000 10.794

 - Materiaalverkoop 4.045 2.500 2.912

 - Resultaat voorgaande jaren 11.181 -10.164

 - AKV MFS via Prisma 0 0

 - AKV via EO metterdaad 986 0

 - Overige -2.575 -1.936

totaal 25.833 6.500 2.919

totaal som der baten 2.324.223 2.362.210 2.664.472
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LASTEN Werkelijk Begroot Werkelijk

Alle bedragen in € 2015 2015 2014

14 Bouwprojecten deelnemers

 - Vaste Bouwkosten 367.943 365.222 404.534

 - Variabele bouwkosten 57.330 63.138 88.365

 - Inzet landcoördinator 82.256 76.449 89.974

 - Set-up kosten 29.804 35.654 31.147

 - Aandeel uitvoeringskosten 78.993 80.290 83.424

totaal 616.326 620.753 697.445

15 Extra giften Projectpartners 23.005 0 34.299

 - Aandeel uitvoeringskosten 3.382 0 4.660

totaal 26.387 0 38.959

16 Projecten Programma Partners 104.706 92.427 92.727

 - Aandeel uitvoeringskosten 15.393 13.731 12.598

totaal 120.099 106.158 105.325

17 Deelnemerskosten

 - Reiskosten 689.724 682.018 818.738

 - Verblijfskosten 163.204 164.017 192.978

 - Deelnemersvoorzieningen 57.073 65.721 68.826

 - Vorming en Training 97.007 109.002 138.696

 - Aandeel uitvoeringskosten 148.040 151.642 165.653

totaal 1.155.048 1.172.400 1.384.891

18 uitvoeringskosten

 - Lonen en Salarissen 345.092 358.821 409.056

 - Sociale Lasten 56.137 57.800 66.236

 - Pensioenlasten 11.041 12.400 14.122

 - Ziekteuitkeringen 0 0 0

 - Overige personeelskosten 26.700 19.000 17.619

totaal Personeelskosten 438.970 448.021 507.033

 - Reis- en verblijfkosten 16.693 19.300 19.354

 - Bestuur, comm. en vrijwilligers 4.355 7.870 5.452

 - Huisvestingskosten 41.576 44.650 42.428

 - Kantoorkosten 12.618 20.000 17.208

 - Automatiseringskosten 40.316 44.750 46.863

 - Publiciteit en communicatie 63.602 81.000 76.705

 - Algemene Kosten 16.780 24.350 23.386

 - Kosten verkrijging subsidies 6.657 18.000 13.654

Subtotaal 641.567 707.941 752.083

 - Aandeel uitvoeringskosten tbv Doel-

stellingen

-245.809 -245.663 -266.336

totaal uitvoeringskosten: 395.758 462.278 485.747

 - tbv Werving baten 214.658 261.593 272.558

 - tbv Beheer en Administratie 181.100 200.685 213.189

totaal som der lasten 2.313.619 2.361.589 2.712.367

Kengetallen

Aantal  ftE 10,3 10,8 11,9

Gemiddelde loonkosten per FTE 42.743 41.483 42.608

Gemiddelde Opbrengst per FTE 226.312 218.723 223.905
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Specificatie en verdeling kosten naar bestemming



Alle bedragen in € Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk

2016 2015 2015 2014

Aantal deelnemers Projecten: 765 593 630 743

Aantal WS Bouwprojecten 29 25 24 27

Baten
9 -   Baten uit eigen fondsenwerving 2.261.771 1.851.945 1.875.040 2.081.543

10 -   Baten uit acties van derden 156.527 190.325 160.910 281.820

11 -   Subsidies van overheden 0 253.225 316.760 294.227

12 -   Rentebaten 2.500 2.895 3.000 3.963

13 -   Overige baten 18.000 25.833 6.500 2.919

Som der baten 2.438.798 2.324.223 2.362.210 2.664.472

Lasten
Besteed aan doelstellingen

14      - Bouwprojecten WS deelnemers 605.947 616.326 620.753 697.445

15      - Extra giften Project Partners 0 26.387 0 38.959

16      - Projecten Programma Partners 0 120.099 106.158 105.325

17      - Deelnemerskosten 1.423.807 1.155.048 1.172.400 1.384.891

   

totaal 2.029.754 1.917.861 1.899.311 2.226.620

Werving baten
18 -   Kosten eigen fondswerving 188.489 181.123 177.681 185.960

18 -   Kosten acties van derden 21.358 21.502 22.716 25.096

18 -   Kosten verkrijging subsidies 8.340 12.033 61.195 61.502

totaal 218.187 214.658 261.592 272.558

Beheer en administratie
18 - Kosten beheer en administratie 190.257 181.100 200.686 213.189

Som der lasten 2.438.198 2.313.619 2.361.589 2.712.367

resultaat 600 10.604 621 -47.895

Kengetallen
Bestedingsratio baten 83,2 % 82,5 % 80,4 % 83,6

Bestedingsratio lasten 83,2 % 82,9 % 80,4 % 82,1

Kosten eigen fondswerving 8,3 % 9,8 % 9,5 % 8,9

Kosten Beheer en Administratie 7,8 % 7,8 % 8,5 % 7,9
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Begroting 2016



Alle bedragen in € Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk

2016 2015 2015 2014

Aantal deelnemers Projecten: 765 593 630 743

Aantal WS Bouwprojecten 29 25 24 27

Baten
9 -   Baten uit eigen fondsenwerving 2.261.771 1.851.945 1.875.040 2.081.543

10 -   Baten uit acties van derden 156.527 190.325 160.910 281.820

11 -   Subsidies van overheden 0 253.225 316.760 294.227

12 -   Rentebaten 2.500 2.895 3.000 3.963

13 -   Overige baten 18.000 25.833 6.500 2.919

Som der baten 2.438.798 2.324.223 2.362.210 2.664.472

Lasten
Besteed aan doelstellingen

14      - Bouwprojecten WS deelnemers 605.947 616.326 620.753 697.445

15      - Extra giften Project Partners 0 26.387 0 38.959

16      - Projecten Programma Partners 0 120.099 106.158 105.325

17      - Deelnemerskosten 1.423.807 1.155.048 1.172.400 1.384.891

   

totaal 2.029.754 1.917.861 1.899.311 2.226.620

Werving baten
18 -   Kosten eigen fondswerving 188.489 181.123 177.681 185.960

18 -   Kosten acties van derden 21.358 21.502 22.716 25.096

18 -   Kosten verkrijging subsidies 8.340 12.033 61.195 61.502

totaal 218.187 214.658 261.592 272.558

Beheer en administratie
18 - Kosten beheer en administratie 190.257 181.100 200.686 213.189

Som der lasten 2.438.198 2.313.619 2.361.589 2.712.367

resultaat 600 10.604 621 -47.895

Kengetallen
Bestedingsratio baten 83,2 % 82,5 % 80,4 % 83,6

Bestedingsratio lasten 83,2 % 82,9 % 80,4 % 82,1

Kosten eigen fondswerving 8,3 % 9,8 % 9,5 % 8,9

Kosten Beheer en Administratie 7,8 % 7,8 % 8,5 % 7,9
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Toelichting op de begroting 2016
BATEN

1. Voor 2016 hebben we 765 deelnemers begroot. Dit is een sterke 

stijging ten opzichte van 2015, maar leek op het moment van 

opstellen toch realistisch vanwege het aantal aanmeldingen dat eind 

2015 al binnen was (684 op 3 december). De eerste maanden van 

2016 stagneerden de aanmeldingen, waardoor we nu inschatten 

rond de 750 uit te komen;

2. De baten uit eigen fondsenwerving zijn hoger doordat hierin de 

inkomsten van meer deelnemersbijdragen verwerkt zijn, evenals de 

beoogde groei in opbrengsten uit de particuliere fondsenwerving en 

bijdragen van stichtingen en fondsen (zie voor verdere toelichting 

hierover de hoofdstukken 7 - Fondsenwerving en communicatie en 

9 - Samenvatting resultaten 2015);

3. De baten uit acties van derden zijn lager begroot. Dit wordt 

grotendeels veroorzaakt doordat we rekening houden met een lagere 

bijdrage vanuit de Wilde Ganzen. Vanwege een beleidswijziging 

is het onzeker geworden hoeveel projecten van World Servants 

binnen de nieuwe criteria vallen;

4. De voor ons relevante subsidieregelingen van de Nederlandse 

overheid zijn vanaf 2016 afgelopen. Zie voor meer informatie 

hierover hoofdstuk 1 - Verslag van de bestuurder en hoofdstuk 7 - 

Fondswerving en communicatie;

5. Onder ‘overige baten’ vallen diverse inkomsten die vooraf lastig in te 

schatten zijn zoals, inkomsten uit schadeclaims en opbrengsten van 

de webshop.

LASTEN

1. De kosten voor de bouwprojecten zijn, zeker in verhouding tot de 

groei van het aantal projecten (29 in 2016 tegenover 24 in 2015), 

sterk gedaald. We hebben flink moeten snijden in de kosten van 

de projecten. Dit is het onvermijdelijke gevolg van het wegvallen 

van subsidies. Deze maakten het mogelijk om meer te financieren 

dan enkel het bouwobject waar de deelnemers gedurende drie 

weken aan mee bouwen. (zie ook de vooruitblik 2016 elders in dit 

jaarverslag over onze nieuwe financieringsmethode voor projecten);

2. Extra giften zijn extra bijdragen van bijvoorbeeld deelnemers die 

zich na afloop van een project willen blijven inzetten voor de plaats 

/ het project waar ze geweest zijn. We begroten deze bijdragen niet 

omdat we niet in kunnen schatten wat de hoogte hiervan zal zijn.

3. De deelnemerskosten zijn in verhouding iets meer gestegen dan met 

de groei van het aantal deelnemers de verwachting zou zijn. Dit is 

vooral te wijten aan de invoer van een visum voor Malawi van € 100,- 

per persoon. Met meerdere groepen die naar Malawi reizen (ruim 

150 mensen), gaat dit bedrag hard omhoog.

WERVING BATEN

1. Hoewel vanaf 2016 geen overheidssubsidies meer begroot zijn, 

staan er nog kosten begroot voor het verkrijgen van subsidies. Dit 

betreffen kosten om de afgesproken monitoring en evaluatie van 

subsidietrajecten op de afgesproken wijze uit te voeren.
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2015 2014 2014

Naam J. Bosman P. Emans J. Bosman / Riek Lock

Functie Directeur Directeur Interim Directie

Dienstverband:

Aard ( looptijd ) 2 jaar tijdelijk tijdelijk

uren 8 p. week 32 16

parttime  percentage 20% 80% 40%

periode 1-1-2015  t/m 

31-12-2015

15-3-2014   t/m 

30-11-2014

1-1-2014  t/m 

31-3-2014

Bezoldiging (EuR)

Jaarinkomen

      Bruto Beloning J. Bosman 12.000 3.600 3.600

      Bruto Beloning R. Lock 0 3.600 3.600

      Bruto Beloning P. Emans 0 36.550 0

      Vakantiegeld 0 0 0

      Eindejaarsuitkering, 13/14e  mnd 0 0 0

     Variabel jaarinkomen 0 0 0

totaal 12.000 43.750 7.200

SV lasten ( wg deel ) 0 0 0

Belastbare vergoedingen/bijtellingen 0 0 0

Pensioenlasten ( wg deel ) 0 0 0

Overige beloningen op termijn 0 0 0

uitkering beëindiging dienstverband 0 0 0

totaal bezoldiging   12.000 43.750 7.200

totaal bezoldiging   2015 12.000

Totaal bezoldiging   2014 50.950
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Bezoldiging directie
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Wilde Ganzen
Onderstaand het overzicht van de projectbudgetten, actie-opbrengsten 

en premies.

Bouwbudget diverse projecten in 2015:

• € 90.910,--

Benodigde actie-opbrengst (0,645161% van projectbudget)

• € 50.000,--

Premie 55% van de actie-opbrengst

BO215 EC115

begroot werkelijk begroot werkelijk

Aantal deelnemers 44 44 Aantal deelnemers 27 30

Lokale kosten Lokale kosten

Projectbudget 28.260 27.159 Projectbudget 27.010 26.193

organisatiekosten organisatiekosten

Training leiders 2.496 3.460 Training leiders 2.496 2.359

Projectmanagement kosten 19.848 19.848 Projectmanagement kosten 19.848 19.848

Overige kosten 1.500 6.618 Overige kosten 4.000 4.266

kosten 52.104 57.085 kosten 53.354 52.666

Bijdragen deelnemers -2.866 10.070 Bijdragen deelnemers -2.410 11.517

Premie Wilde Ganzen 10.381 10.352 Premie Wilde Ganzen 9.482 9.281

Fondsen en stichtingen 0 0 Fondsen en stichtingen 0 0

Overige projectgiften 10.000 0 Overige projectgiften 0 1.301

Algemene giften en donaties 19.939 22.267 Algemene giften en donaties 38.100 22.107

opbrengsten 37.454 42.689 opbrengsten 45.172 44.206

resultaat -14.650 -14.396 resultaat -8.182 -8.460
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HA115 SA115

begroot werkelijk begroot werkelijk

Aantal deelnemers 17 0 Aantal deelnemers 18 14

Lokale kosten Lokale kosten

Projectbudget 26.965 27.281 Projectbudget 8.964 9.244

organisatiekosten organisatiekosten

Training leiders 2.497 0 Training leiders 2.497 1.101

Projectmanagement kosten 19.848 19.848 Projectmanagement kosten 19.848 19.848

Overige kosten 2.400 2.383 Overige kosten 925 2.585

kosten 51.710 49.512 kosten 32.234 32.778

Bijdragen deelnemers 3.185 -25.858 Bijdragen deelnemers 4.710 7.506

Premie Wilde Ganzen 0 9.643 Premie Wilde Ganzen 0 3.273

Fondsen en stichtingen 0 25.000 Fondsen en stichtingen 0 2.500

Overige projectgiften 0 1.635 Overige projectgiften 0 4.352

Algemene giften en donaties 21.943 14.221 Algemene giften en donaties 14.066 16.000

opbrengsten 25.128 24.641 opbrengsten 18.776 33.631

resultaat -26.582 -24.871 resultaat -13.458 853

ZA215 ZA315

begroot werkelijk begroot werkelijk

Aantal deelnemers 37 32 Aantal deelnemers 35 33

Lokale kosten Lokale kosten

Projectbudget 24.711 24.877 Projectbudget 28.017 25.370

organisatiekosten organisatiekosten

Training leiders 2.497 2.517 Training leiders 2.497 2.595

Projectmanagement kosten 19.848 19.848 Projectmanagement kosten 19.848 19.848

Overige kosten 1.275 3.459 Overige kosten 4.000 9.403

kosten 48.331 50.700 kosten 54.362 57.216

Bijdragen deelnemers 8.706 13.509 Bijdragen deelnemers 170 25.291

Premie Wilde Ganzen 8.671 8.846 Premie Wilde Ganzen 8.499 8.605

Fondsen en stichtingen 0 17.000 Fondsen en stichtingen 0 1.000

Overige projectgiften 0 1.186 Overige projectgiften 0 473

Algemene giften en donaties 13.360 8.926 Algemene giften en donaties 27.908 19.881

opbrengsten 30.737 49.467 opbrengsten 36.577 55.250

resultaat -17.594 -1.234 resultaat -17.785 -1.967
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Prisma - MFS-programma
Malawi onderwijs WS01

MA115 MA215

begroot werkelijk begroot werkelijk

Aantal deelnemers 18 14 Aantal deelnemers 39 37

Lokale kosten Lokale kosten

Projectbudget 18.919 19.048 Projectbudget 23.389 23.056

organisatiekosten organisatiekosten

Training leiders 2.497 1.101 Training leiders 2.497 2.910

Projectmanagement kosten 19.848 19.848 Projectmanagement kosten 19.848 19.848

Overige kosten 617 1.716 Overige kosten 617 3.356

kosten 41.881 41.713 kosten 46.351 49.170

Bijdragen deelnemers 1.485 6.328 Bijdragen deelnemers 20.769 15.599

MFS-bijdrage 12.292 21.175 MFS-bijdrage 15.443 33.530

Fondsen en stichtingen 0 0 Fondsen en stichtingen 0 0

Overige projectgiften 5.455 14.458 Overige projectgiften 11.818 0

Algemene giften en donaties 4.066 0 Algemene giften en donaties 8.811 0

opbrengsten 23.298 41.961 opbrengsten 56.841 49.129

resultaat -18.583 248 resultaat 10.490 -41

MA315 MA515

begroot werkelijk begroot werkelijk

Aantal deelnemers 35 38 Aantal deelnemers 0 0

Lokale kosten Lokale kosten

Projectbudget 22.119 21.862 Projectbudget 49.687 68.290

organisatiekosten organisatiekosten

Training leiders 2.497 2.988 Training leiders 0 0

Projectmanagement kosten 19.848 19.848 Projectmanagement kosten 3.970 3.970

Overige kosten 617 3.428 Overige kosten 617 717

kosten 45.081 48.126 kosten 54.274 72.977

Bijdragen deelnemers 8.946 13.062 Bijdragen deelnemers 0 0

MFS-bijdrage 14.629 32.230 MFS-bijdrage 39.443 23.000

Fondsen en stichtingen 0 2.500 Fondsen en stichtingen 0 15.000

Overige projectgiften 10.606 540 Overige projectgiften 20.000 39.500

Algemene giften en donaties 7.908 1.942 Algemene giften en donaties 0 0

opbrengsten 42.089 50.274 opbrengsten 59.443 77.500

resultaat -2.992 2.148 resultaat 5.169 4.523
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GH215 GH315

begroot werkelijk begroot werkelijk

Aantal deelnemers 36 31 Aantal deelnemers 22 25

Lokale kosten Lokale kosten

Projectbudget 29.271 28.551 Projectbudget 41.373 40.619

organisatiekosten organisatiekosten

Training leiders 2.496 2.438 Training leiders 2.497 1.966

Projectmanagement kosten 19.848 19.848 Projectmanagement kosten 19.848 19.848

Overige kosten 380 2.834 Overige kosten 380 2.406

kosten 51.995 53.671 kosten 64.098 64.839

Bijdragen deelnemers 10.941 16.870 Bijdragen deelnemers 3.629 13.723

MFS-bijdrage 18.878 28.878 MFS-bijdrage 26.760 31.760

Fondsen en stichtingen 0 2.000 Fondsen en stichtingen 0 3.000

Overige projectgiften 10.909 1.120 Overige projectgiften 6.667 225

Algemene giften en donaties 8.133 5.001 Algemene giften en donaties 16.970 13.397

opbrengsten 48.861 53.869 opbrengsten 54.026 62.105

resultaat -3.134 198 resultaat -10.072 -2.734

GH415 GH515

begroot werkelijk begroot werkelijk

Aantal deelnemers 15 10 Aantal deelnemers 21 22

Lokale kosten Lokale kosten

Projectbudget 12.404 11.896 Projectbudget 29.001 28.173

organisatiekosten organisatiekosten

Training leiders 2.497 786 Training leiders 2.497 1.730

Projectmanagement kosten 19.848 19.848 Projectmanagement kosten 1.985 1.985

Overige kosten 380 1.336 Overige kosten 380 2.192

kosten 35.129 33.867 kosten 33.863 34.080

Bijdragen deelnemers 5.347 5.254 Bijdragen deelnemers 5.112 5.625

MFS-bijdrage 5.811 11.668 MFS-bijdrage 18.700 18.700

Fondsen en stichtingen 0 0 Fondsen en stichtingen 0 9.300

Overige projectgiften 4.545 1.437 Overige projectgiften 0 0

Algemene giften en donaties 10.832 14.432 Algemene giften en donaties 0 0

opbrengsten 26.535 32.791 opbrengsten 23.812 33.625

resultaat -8.594 -1.076 resultaat -10.051 -455

Prisma - MFS-programma
Ghana onderwijs WS02
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GH615 GH715

begroot werkelijk begroot werkelijk

Aantal deelnemers 0 0 Aantal deelnemers 0 0

Lokale kosten Lokale kosten

Projectbudget 20.386 19.899 Projectbudget 49.271 48.867

organisatiekosten organisatiekosten

Training leiders 0 0 Training leiders 0 0

Projectmanagement kosten 3.970 3.970 Projectmanagement kosten 3.970 3.970

Overige kosten 380 330 Overige kosten 380 331

kosten 24.736 24.199 kosten 53.621 53.168

Bijdragen deelnemers 0 0 Bijdragen deelnemers 0 0

MFS-bijdrage 19.818 0 MFS-bijdrage 32.258 32.208

Fondsen en stichtingen 0 0 Fondsen en stichtingen 0 15.349

Overige projectgiften 0 22.747 Overige projectgiften 0 6.198

Algemene giften en donaties 0 0 Algemene giften en donaties 0 0

opbrengsten 19.818 22.747 opbrengsten 32.258 53.755

resultaat -4.918 -1.452 resultaat -21.363 587

MFS-deel Eigen bijdrage Totaal

Malawi  109.935  32.572  142.507 

Ghana  123.214  65.042  188.256 

Totaal  233.149  97.614  330.763 

Contracteringen in 2015 MFS-bijdrage : 233.149

Vergoeding progr. en coordinatie-kosten : 2.715

AKV-vergoeding : 16.844
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BA115 BO115

begroot werkelijk begroot werkelijk

Aantal deelnemers 35 36 Aantal deelnemers 34 33

Lokale kosten Lokale kosten

Projectbudget 25.047 21.772 Projectbudget 27.609 27.636

organisatiekosten organisatiekosten

Training leiders 2.497 2.831 Training leiders 2.497 2.595

Projectmanagement kosten 19.848 19.848 Projectmanagement kosten 19.848 19.848

Overige kosten 4.669 5.728 Overige kosten 1.500 5.832

kosten 52.061 50.179 kosten 51.454 55.911

Bijdragen deelnemers 4.483 11.030 Bijdragen deelnemers -5.516 7.618

Fondsen en stichtingen 0 2.500 Fondsen en stichtingen 9.295 17.620

Overige projectgiften 0 1.090 Overige projectgiften 0 3.155

Algemene giften en donaties 30.908 32.269 Algemene giften en donaties 35.681 23.214

opbrengsten 35.391 46.889 opbrengsten 39.460 51.607

resultaat -16.670 -3.290 resultaat -11.994 -4.304

ET115 GH115

begroot werkelijk begroot werkelijk

Aantal deelnemers 30 0 Aantal deelnemers 12 8

Lokale kosten Lokale kosten

Projectbudget 22.677 22.424 Projectbudget 5.989 5.621

organisatiekosten organisatiekosten

Training leiders 2.496 2.281 Training leiders 2.496 629

Projectmanagement kosten 19.848 19.848 Projectmanagement kosten 1.985 1.985

Overige kosten 2.200 4.362 Overige kosten 380 1.195

kosten 47.221 48.914 kosten 10.850 9.430

Bijdragen deelnemers 13.503 11.942 Bijdragen deelnemers 1.563 3.505

Fondsen en stichtingen 0 10.500 Fondsen en stichtingen 0 10.278

Overige projectgiften 0 1.186 Overige projectgiften 0 0

Algemene giften en donaties 16.777 25.286 Algemene giften en donaties 665 1.021

opbrengsten 30.280 48.914 opbrengsten 2.228 14.804

resultaat -16.941 -0 resultaat -8.622 5.374

Overig
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MA715 OE115

begroot werkelijk begroot werkelijk

Aantal deelnemers 20 24 Aantal deelnemers 20 22

Lokale kosten Lokale kosten

Projectbudget 38.148 37.656 Projectbudget 11.325 11.200

organisatiekosten organisatiekosten

Training leiders 2.497 1.887 Training leiders 2.497 1.730

Projectmanagement kosten 0 4.650 Projectmanagement kosten 0 1.500

Overige kosten 617 2.429 Overige kosten 700 2.384

kosten 41.262 46.622 kosten 14.522 16.814

Bijdragen deelnemers 11.909 44.635 Bijdragen deelnemers 2.899 15.741

Fondsen en stichtingen 0 0 Fondsen en stichtingen 0 0

Overige projectgiften 35.000 0 Overige projectgiften 0 612

Algemene giften en donaties 0 0 Algemene giften en donaties 0 0

opbrengsten 46.909 44.635 opbrengsten 2.899 16.353

resultaat 5.647 -1.987 resultaat -11.623 -461

SA215 ZA515

begroot werkelijk begroot werkelijk

Aantal deelnemers 15 7 Aantal deelnemers 20 21

Lokale kosten: Lokale kosten:

Projectbudget 10.445 8.805 Projectbudget 18.138 17.938

organisatiekosten organisatiekosten

Training leiders 2.497 550 Training leiders 2.497 1.651

Projectmanagement kosten 19.848 19.848 Projectmanagement kosten 0 2.500

Overige kosten 925 2.085 Overige kosten 2.000 2.674

kosten 33.715 31.289 kosten 22.635 24.763

Bijdragen deelnemers 3.690 3.774 Bijdragen deelnemers 23.392 21.154

Fondsen en stichtingen 0 4.000 Fondsen en stichtingen 0 0

Overige projectgiften 0 28 Overige projectgiften 0 0

Algemene giften en donaties 12.832 18.710 Algemene giften en donaties 0 0

opbrengsten 16.522 26.512 opbrengsten 23.392 21.154

resultaat -17.193 -4.777 resultaat 757 -3.609
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Stichting World Servants Nederland 

Postbus 129 8470 AC WOLVEGA 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting World Servants Nederland te Wolvega 

gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 (met een balanstotaal van 

€ 1.086.217) en de staat van baten en lasten over 2015 (met een resultaat van € 10.604 overschot) met de 

toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 
Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en 

het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beiden in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. Het bestuur is 

tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van 

de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij 

hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 

controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij 

onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 

jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van 

werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de 

jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste 

oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van 

materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de 

accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor 

het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de 

omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen 

over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van 

de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door 

het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de 

jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 

onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 
Oordeel betreffende de jaarrekening 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 

vermogen van Stichting World Servants Nederland per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. 

Verklaring betreffende andere voorschiften 

Wij melden dat het bestuurs- en directieverslag voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de 

jaarrekening zoals vereist in de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.  

Was getekend, Sliedrecht, 11 april 2016. 
WITh accountants B.V. P. Alblas RA

Colofon
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