
J A A R V E R S L A Gbouwen aan verandering

2016



jaarverslag 2016 2



… 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 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”.

Dit maakt ons uniek!
World Servants heeft vanaf haar prilste begin de hiervoor genoemde 

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 

Welkom bij World 
Servants!

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. Meer hierover op www.worldservants.nl/organisatie.

ontstaan, missie, visie en motto
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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.

En hier doen we het voor:
Vorming van jongeren

Deelnemer Alicia Elzinga (ET115) schrijft:

“…Ruim een jaar na de confrontatie met mezelf ging ik met World Servants 

op project. Ik hoopte iets meer van mezelf te vinden en een deel van mijn 

onzekerheid achter te laten. World Servants kent acceptatie. Je bent goed 

genoeg, gewoon zoals je bent. Aan het einde van het project in Ethiopië in 

2015 zei een groepsgenoot tegen mij: “Ik heb je positief zien veranderen. 

Je bent veel meer jezelf geworden”. Misschien weet deze groepsgenoot het 

niet eens meer, maar voor mij was dat echt een moment waar ik achteraf 

veel waarde aan ging hechten. Het was misschien wel een moment waarop 

(doordat het project me vormde) ik mezelf weer een beetje terugvond.”

De impact van een tiener uit Ghana

De 15-jarige Jennifer Daniel vertelt:

“In 2009 kwam er een World Servants groep bij ons in Nakpanduri om verder 

aan de kliniek te bouwen. Ik was helemaal blij toen ik al die Nederlandse 

mensen zag. Voordat World Servants er was, was de hulp veel slechter. 

Alleen de basis was er. Vooral de kraamkliniek is van groot belang. Een aantal 

jaren geleden kreeg mijn moeder een kind. Het kind werd heel erg ziek en we 

moesten ver reizen. Omdat we zolang moesten reizen overleed het kindje. 

Elke keer als ik er aan denk of over praat moet ik nog huilen. Gelukkig is er nu 

wel hulp voor moeders en kleine kinderen. Nu ga ik nog naar school. En ik wil 

zoveel mogelijk gaan leren. Als ik klaar ben met school hoop ik echt dat ik hier 

kan werken en wat voor de mensen kan betekenen. ‘I will serve my people’. 

Dankzij al deze veranderingen is er gelukkig een toekomst voor de mensen!”

Lees het hele verhaal op worldservants.nl/mensendienen

Levens-veranderende ervaringen voor jongeren

Deelnemer Julia Podt (GU216) schrijft:

“…Ik vond dat ik in Nederland weer “back to the basics” moest. Echt voor 

elkaar klaarstaan, zonder alle afleidingen en verwachtingen van ons westerse 

leven. Als tiener/volwassene wordt er al snel een heleboel van je verwacht en 

ben je door school, werk, sport en andere verplichtingen al snel veel weg van 

huis. Dus toen ze op het afgelopen World Servants festival aan mij vroegen 

hoe ik mijzelf wilde delen wist ik wat ik moest opschrijven: meer klaarstaan en 

tijd vrijmaken voor de mensen om mij heen. Door simpelweg mijn telefoon aan 

de kant te gooien en echt met elkaar te praten, of eens gezellig thuis te eten 

in plaats van altijd maar weg te zijn heeft al voor een positieve verandering 

gezorgd.”

Het leren van elkaar gaat beide kanten op

Tadelle uit Ethiopië vertelt over de groep ET216:

“De Nederlandse groep ruimde haar werkterrein altijd keurig op en 

verwijderde alle afval van het terrein. Op een gegeven moment gooide een 

Ethiopische man een lege waterfles op straat. Een andere Ethiopische man 

zag het en zei: Als de Nederlandse mensen hier zelfs het kleinste stukje afval 

opruimen, zou jij toch je afval niet zomaar op straat moeten gooien in je 

eigen land? Toen hij dat hoorde, raapte de eerste man zijn waterfles op en 

deponeerde deze in een afvalbak.”

Geloofsopbouw

Deelnemer Hannah Labrie (GH214 en BA115) schrijft:

“…Tijdens mijn projecten in Ghana en Bangladesh leerde ik veel nieuwe 

dingen. Ik ging begrijpen wat ik al die tijd eigenlijk in de kerk had gezongen en 

kreeg een goede uitleg over dat wat ik las. Daarnaast ging ik veel in gesprek 

met project- en leeftijdsgenoten over het geloof. Daardoor merkte ik dat ik 

steeds meer mijn eigen mening ging vormen waardoor ik mijn geloof handen 

en voeten kon geven: ik kreeg tijdens de projecten het gevoel dat God ook mijn 

God werd.” 
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Een kettingreactie teweegbrengen

Prof. Ricardo Arty Mecado uit Bolivia vertelt:

“In 2001 heeft World Servants op de plek waar de oude school staat drie 

nieuwe klaslokalen gebouwd. Ik hoef nu niet meer thuis te blijven als het 

slecht weer is. De nieuwe gebouwen houden wind en regen tegen. Op deze 

manier is het schoolgebouw een aantrekkelijke plek voor de leraren en de 

leerlingen.  De komst van World Servants heeft gezorgd voor grote druk op 

de overheid om ook iets te doen voor de bevolking. Dit heeft als gevolg gehad 

dat de overheid nog twee klaslokalen heeft laten bijbouwen. Vervolgens heeft 

de overheid ook nog een toiletgebouw laten bouwen en sinds dit jaar is er ook 

een kantoor voor de directeur van de school. Ik ben erg blij met de komst van 

de nieuwe klaslokalen, toiletgebouw en mijn kantoor. Dit zorgt voor een grote 

verandering voor de bevolking in de toekomst.”

Lees het hele verhaal op worldservants.nl/kettingreactie

Samenwerken met de bevolking zorgt voor betrokkenheid

YfC Zimbabwe wil een trainingscentrum nieuw leven inblazen voor 

vaktrainingen. Na het volgen van zo’n training, kunnen jongeren 

makkelijker een baan vinden of zelf een bedrijfje beginnen. In het 

trainingscentrum worden binnenkort trainingen gegeven in metaal- 

en houtbewerking en het verbouwen van gewassen en verzorgen van 

dieren (o.a. kippen). Sinds het project in de zomer van 2016 is er meer 

betrokkenheid van de jongeren bij het trainingscentrum. Tijdens de 

zomerweken met de Nederlandse groep, werkten er ook jongeren uit 

de lokale gemeenschap en van YFC Zimbabwe mee aan het gebouw. 

Tijdens het bezoek van onze project manager, later dat jaar, waren de 

jongeren nog steeds op de locatie van het project bezig om verder te 

werken waar de groep was gebleven. Ze plaatsen de dakbalken om 

vervolgens de dakplaten te plaatsen en bevestigen het kippengaas. Zo 

kunnen binnen een paar weken de eerste kuikens komen. Dit laat het 

belang zien van het betrekken van de doelgroep bij het project: ze zijn 

onderdeel van het project en voelen zich meer verantwoordelijk.

Onderwijs toegankelijk maken in Ecuador

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

is licht en voorzien 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/metpleziernaarschool

“Wij zijn rijk in goederen, maar 

eigenlijk vind ik de echte rijkdom 

juist in die landen terug; liefde, er 

voor elkaar zijn, één zijn in Christus.  

In dit werk ligt echt mijn passie.”

mirjam verboom gh217
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Het jaar 2016 is voor World Servants erg goed verlopen. Na jaren van teruglopende deelne-

mersaantallen en forse tekorten kon deze trend in 2015 gekeerd worden Dit heeft doorgezet 

in 2016. In dit jaarverslag leest u de precieze cijfers. Deze prestatie is extra bijzonder omdat 

dit het eerste jaar zonder subsidie was. Een groot bedrag van 250.000 euro aan inkomsten 

waar we aan gewend waren viel weg. Dit betekende een enorme uitdaging voor Jan Bosman 

en het team in Wolvega en onze Raad heeft groot respect voor de wijze waarop zij de bakens 

verzet hebben. Daar komt bij dat ook de signalen voor 2017 hoopvol stemmen. 

Positieve cijfers zijn niet de eerste doelstelling van World Servants, maar ze zijn wel bepalend 

voor de voortgang en de stabiliteit van onze organisatie. Dit jaar kon weer een groot aantal 

jonge mensen aan de slag in ontwikkelingslanden. Ze deden de unieke ervaring op van  samen-

werking met lokale mensen en zo gezamenlijk de plaatselijke voorzieningen te verbeteren. 

Wij constateren met veel dankbaarheid dat World Servants weer een stevige organisatie is 

waar jonge mensen hier en onze partners in het Zuiden op kunnen rekenen. 

Al deze resultaten waren alleen mogelijk dankzij de grote betrokkenheid van velen. Deelnem-

ers en vrijwilligers zetten zich met passie in voor hun project of aandeel. Het team in Wolvega 

met een stabiel managementteam en de daadkrachtige leiding van bestuurder Jan Bosman; 

zij allen deden hun werk met veel deskundigheid en enthousiasme. Onze projectpartners in 

het Zuiden hebben zich ingezet om zo goed mogelijk samen te werken en niet alleen hun pro-

jecten, maar ook hun leefomstandigheden te delen met mensen uit het Westen; vaak met een 

flink cultuurverschil. En onze sponsors en donateurs gaven vaak forse bedragen.  De Raad van 

Toezicht is hen allen bijzonder dankbaar voor hun grote inzet. 

Natuurlijk zijn wij blij met de goede verwachtingen voor 2017, maar we realiseren ons dat de 

uitdagingen ook in 2017 weer groot zijn en daarom wensen we iedereen die meewerkt met 

World Servants ook in de komende periode Gods zegen en veel enthousiasme. 

U als lezer zult op de een of andere manier betrokken zijn bij het werk van World Servants. 

Hopelijk leest u dit verslag met evenveel dankbaarheid, verwondering en plezier als wij. 

Ds. Bram Tack

voorzitter

voorwoord van de raad van toezicht
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Help! World Servants groeit
Bovenstaande zin stond boven een mailing die we dit jaar verstuurd 

hebben. Als bestuurder ben ik ontzettend dankbaar dat we dat op 

konden schrijven. We groeien weer! In 2016 gingen er 765 deelnemers 

op pad. Dat is ruim 25% meer dan in 2015. Ondanks het wegvallen van 

de subsidies hebben we deze groei weten te financieren met de steun 

van heel veel mensen/supporters en organisaties. Ook onze partners 

in het Zuiden wil ik in dit verband noemen. Het is hen gelukt om deze 

grotere aantallen deelnemers te faciliteren. Kortom: een heel mooi jaar 

waar we dankbaar op terugkijken. Ik neem u in dit verslag graag mee 

langs een paar highlights:

Bangladesh werd Ghana
Vanwege de veiligheidssituatie hebben we op het laatste moment, 

namelijk twee weken voor vertrek, moeten besluiten het project 

in Bangladesh af te blazen en op zoek te gaan naar een alternatief 

project voor de deelnemers. Dat alternatief werd gevonden in een 

project in Ghana. Achteraf (!) was dit een geweldig moment om onze 

organisatie in z’n volle breedte te leren kennen. Vanaf het moment 

dat we als Managementteam bij elkaar zaten en moesten besluiten 

dat het project geannuleerd werd totdat de betreffende deelnemers 

in het vliegtuig naar hun alternatieve project in Ghana zaten, zaten 

we in een rollercoaster. Onvoorstelbaar knap wat er door de collega’s 

op kantoor, vrijwilligers, de partnerorganisatie en supporters in die 

periode is gedaan om dit mogelijk te maken. Binnen twee weken 

werden tickets, visa, verblijfplaats, een lokale aannemer en zelfs ook de 

benodigde fondsen geregeld. Dit laatste door een geweldig succesvolle ̀  

.
crowdfundingactie. Dit is de organisatie World Servants waar ik trots 

op ben. Iedereen zette zijn schouders eronder en het werd geregeld. 

Mooi om te vertellen is ook dat het bouwproject in Bangladesh toch is 

gerealiseerd, zij het zonder deelnemersgroep. 

Iedereen weer veilig terug
De zomervakantie, wanneer vrijwel alle projectgroepen vertrekken, 

is het hoogtepunt van het jaar van World Servants. Het is ieder jaar 

weer een positief spannende periode. Op het hoogtepunt waren er 

450 deelnemers tegelijk, verspreid over meer dan tien landen op 

pad. Op zo’n moment realiseer je je even hoe kwetsbaar je bent. De 

dankbaarheid dat we alles en iedereen weer veilig terug hebben zonder 

noemenswaardige incidenten is dan ook extra groot wanneer we op het 

festival alle super enthousiaste deelnemers ontmoeten en bedolven 

worden onder de verhalen.

Actieplatform
Omdat we geloven in de kracht van samenwerken, investeren we veel 

in de ondersteuning van onze 64 actiegroepen. Dit jaar deden we dit 

onder andere door de lancering van het actieplatform. Uiteindelijk 

moet het grootste bedrag van de inkomsten bij elkaar gebracht worden 

door onze deelnemers. We zijn erin geslaagd een prachtig hulpmiddel 

te ontwikkelen dat het veel makkelijker maakt om per groep of per 

deelnemer te sponsoren en supporters te werven. Het actieplatform 

van World Servants is een stuk vakmanschap geworden dat we in eigen 

huis hebben kunnen ontwikkelen. 

jan bosman

1. verslag van de 
bestuurder
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Fondsenwerving
Zowel van onze supporters als van fondsen en stichtingen mochten we 

dit jaar weer meer geld ontvangen. Super om te zien hoe we ons hierin 

ontwikkelen. Geweldig dat mensen het belang van World Servants 

blijven zien (een langetermijninvestering in ‘veranderende jongeren’) 

terwijl er  tegelijk zoveel dagelijkse urgente nood is die om aandacht 

vraagt in deze wereld.

Strategisch Plan 2017 - 2020
Ook dit jaar hebben we geprobeerd vooruit te kijken naar de komende 

jaren. Gezien de snelle ontwikkelingen in de wereld, is dat een lastige 

opgave.  We hebben geconstateerd dat we met z’n allen ervaren dat we 

terug zijn in onze kracht door ons volledig te richten op jongeren. Dat 

zullen we de komende jaren dan ook blijven doen. Ons plan is om  richting 

2020 stap voor stap te groeien naar 1.000 deelnemers en de organisatie 

zodanig vorm te geven dat we dit met de bestaande menskracht en 

middelen kunnen. Dit is een ambitie die ons de voortdurende uitdaging 

geeft om ons te vragen we of we de juiste dingen op de juiste manier 

aan het doen zijn. Een spannend maar mooi onderdeel hiervan vormen 

de veranderingen op het gebied van projectmanagement. Geleidelijk 

zetten we in op het vervroegen en intensiveren van het contact  tussen 

de leidersteams van onze groepen en de lokale gemeenschappen. 

Omdat het onderlinge contact veelal de grootste indruk achterlaat, 

willen we op deze manier de impact verder vergroten.

Twee keer zelf op reis
Door het uitvallen van een van onze setupmedewerkers 

mocht ik in februari 2016 zelf op reis naar Zimbabwe 

en Zuid Afrika om de projecten daar voor te bereiden. 

Geweldig om de voor ons nieuwe partner te ontmoeten 

en te zien hoe goed zij begrijpen wat de impact is van de 

ontmoeting tussen jongeren uit verschillende culturen. 

Vervolgens ben ik in de zomer als hoofdleider mee naar 

Ghana geweest om lerarenwoningen te bouwen. In alle 

jaren dat ik bij World Servants betrokken ben, was het 

er nog nooit van gekomen om zelf op project te gaan. Dit 

jaar heb ik als hoofdleider drie weken lang opgetrokken 

met jongeren en lokale mensen uit Ghana. Dit leverde 

gesprekken op om nooit te vergeten. Om mensen te zien 

veranderen en daar een bijdrage aan te mogen leveren was 

een ervaring om nooit te vergeten. Het zijn ervaringen die 

mij nog meer overtuigen van het werk dat wij mogen doen 

om impact te bereiken bij zowel de Nederlandse jongeren 

als in de lokale gemeenschappen in de projectlanden.

Jan Bosman

bestuurder
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2. samenvatting 
resultaten 2016
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World Servants
                           2016

556
actievoerders op het 
nieuwe actieplatform

jaarlijks

11934
uur meer vrijwilligerswerk 
door deelnemers van 2016

2391
nieuwe facebook likes

8.7
Tevredenheidscijfer 

deelnemers

237
nieuwe supporters

318
vrijwilligers

21
bouwprojecten voor 

verbetering onderwijs

3
projecten voor 
verbetering van 

(gezondheids-) zorg en 
hygiene

6
projecten voor 

maatschappelijke 
doelen

169
leiders getraind

en op project

financieel resultaat

€27.306
765

deelnemers

al

703
deelnemers voor 2017

64
actiegroepen 

waarvan

10
nieuw

29
projecten 

in

13
landen
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18 februari en 8 maart 2016: introductieavonden voor 
nieuwe leiders 
Voor het eerst als leider mee met World Servants? Dan kreeg je deze 

avonden de ‘blauwdruk’ mee van wat een World Servants project 

inhoudt als leider. De opkomst van deze avonden was meer dan 100%, 

doordat ook een aantal ervaren leiders er graag bij wilde zijn. Zo 

werden 89 leiders op deze twee avonden ingewijd in de World Servants 

uitgangspunten rond leiderschap.

Tot en met maart 2016 - de projectlocaties worden bezocht
Van november tot en met de eerste drie maanden van het jaar zijn de 

projectlocaties bezocht die in de planning staan voor het lopende jaar. 

Ook worden de locaties van voorgaande jaren bezocht om samen met 

de partnerorganisatie te evalueren en de voortgang te monitoren en 

toekomstige projectmogelijkheden onderzocht.  

Er waren tijdens de set-up periode een aantal wijzigingen op het laatste 

moment. Zo was er een set-up koppel dat vlak voor de uitvoering van 

de set-ups afscheid nam, waardoor er op korte termijn een nieuw 

team samengesteld moest worden om de projecten in Zuid-Afrika 

en Zimbabwe voor te bereiden. Dit werd een team bestaande uit een 

ervaren hoofdleider en de directeur van World Servants. 

Ook is er een lid van de Raad van Toezicht mee gegaan op set-up 

naar Zambia om zo meer inzicht te krijgen in het veldwerk van World 

Servants. De set-up naar Haïti werd geannuleerd door de onrusten in 

het land.  

Maart tot mei 2016 - Voorbereiding van de leiders en 
deelnemers & jaarthema
Het nieuwe World Servants jaarthema ‘Switch #No filter’ van 2016 

wordt nader uitgelegd in het kader op de volgende bladzijde met het 

bijpassende logo van het jaarthema.

Leidersweekend
Op vrijdag 1 tot en met zondag 3 april werd het leiderstrainingsweekend 

georganiseerd. Een ontzettend belangrijk onderdeel in de voorbereiding 

van onze leiders en daarmee van de projecten. Een sterk leidersweekend 

zorgt voor sterke leidersteams en heeft daardoor direct een positieve 

invloed op de impact van onze projecten op de deelnemers. 

Uit de enquête van het leidersweekend die de aanwezigen invullen, blijkt 

dat het weekend bijzonder goed gewaardeerd wordt. Op een schaal van 

1 tot 5 scoort het weekend gemiddeld een 4,41. Dat is precies dezelfde 

score als in 2015. Twee waarderingen waren dit jaar significant hoger 

dan vorig jaar. Dat waren die voor de sessie over gespreksvaardigheden 

die dit jaar in een nieuw jasje gegoten was en die voor de spectaculaire 

outdoor teambuilding, waarbij de teams in een beperkte tijd moesten 

ontsnappen uit twaalf oldtimer bussen. 

Zoals altijd worden ook de veiligheidstraining, de set up-overdrachten, 

de geestelijke teambuilding, de informatievoorziening vooraf en de 

algemene organisatie hoog gewaardeerd. Die laatste bleek dit jaar met 

een 4,89 zelfs nog hoger te kunnen dan de score van vorig jaar (4,88). 

2016

3. het jaar in 
vogelvlucht

2016 in vogelvlucht
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Voorbereidingsweekend van de deelnemers 
In het weekend van 30 april en 1 mei 2016 werd het 

voorbereidingsweekend gehouden, waar 582 enthousiaste deelnemers, 

waaronder 123 leiders, van de zomerprojecten werden klaargestoomd 

voor hun projecten. 

Een goede voorbereiding en training van deelnemers vergroot het 

positieve effect van een project op de deelnemers en de lokale 

gemeenschappen die zij bezoeken. Naast kennismaking en teambuilding, 

wordt er 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;

• Introductie van de thema’s ontwikkelingssamenwerking en 

armoedebestrijding, met daarbij aandacht voor de houding van 

gelijkwaardigheid die we van deelnemer verwachten;

• Gezamenlijk verwachtingen en leerdoelen formuleren en 

uitspreken;

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

gezondheid.

Pinksteren 2016 – projecten 2017 gaan online!
Tijdens Pinksteren 2016 gaan de projecten van 2017 online. Dit 

gebeurt niet alleen online, ook tijdens Opwekking 2016 staat er een 

World Servants stand om de nieuwe projecten van 2017 te promoten. 

Daarnaast is er een nieuw Verander Magazine met de projecten 

van 2017. Het Verander Magazine is zowel online als bij de stand te 

verkrijgen.

 Jaarthema SWITCH #No filter
Klik. Een foto. Zo gemaakt. Honderden miljoenen per dag. 

Alleen al op Instagram worden dagelijks 70 miljoen foto’s 

geplaatst. Stuk voor stuk herinneringen van momenten 

die het herinneren blijkbaar waard zijn. Soms groots en be-

langrijk, soms simpel en oppervlakkig. En elke keer vraagt 

Instagram: ‘Zal ik de herinnering mooier maken? Filtertje 

eroverheen?’

Gaaf dat je meebouwt aan verandering. Met jouw keuze om 

met World Servants mee te gaan stap je in een beweging 

van zeker 20.000 mensen die het verschil willen maken. Die 

een knop omgezet hebben. In het land waar ze geweest zijn 

èn bij zichzelf. Ze hebben ontdekt dat dienen alles verand-

ert, te beginnen bij hun eigen blik op de wereld. 

Jouw dienstbaarheid gaat datzelfde doen. Misschien heb je 

dat al gemerkt tijdens de acties die je voor je project voert 

en anders gaat dat straks gebeuren als je op de bouwplaats 

staat. Als je ervoor kiest het belang van de ander voorop te 

zetten, gaat alles er anders uitzien. Alles? Ja! Alles. 

Je keus om te dienen zet een kettingreactie in gang. Een 

switch met oneindig gevolg. Je zet een knop om, die alles 

mooier maakt. Niet met een filtertje, maar echt. De wereld 

lijkt niet mooier, maar is mooier als je dient. Als het moment 

zelf mooi genoeg was en de foto geen filter nodig heeft, ge-

bruik je de hashtag #nofilter. Eigenlijk zeg je: ‘Deze foto laat 

echt zien hoe het was.’

Jij stapt straks in een andere wereld. Hoe? Met of zonder 

filter? We dagen je uit. Zet de Switch om en durf jouw fil-

ter uit te schakelen. Maak het verschil en kijk door de ogen 

van een dienaar. En laat zien wat jij te bieden hebt. Geef al je 

talent, alles wat jou gegeven is. Dan bouw je herinneringen 

die zonder filter gezien mogen worden. Je bouwt blijvende 

verandering.

feb - mrt
introductieavonden

nieuwe leiders

jan - mrt
projectlocaties 

bezocht

mrt - mei
voorbereidingen 

en
jaarthema
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Juni 2016 - visa aanvragen  en laatste voorbereidingen op 
projecten
Dit jaar hebben we ervaren dat je ook twee weken voor aanvang van 

een project nog de benodigde visa en inentingen kunt regelen voor een 

groep! Normaliter doen we al dit regelwerk rustig en geconcentreerd 

voor en tijdens het voorbereidingsweekend in mei, waarna we in juni de 

aanvragen inleveren bij de ambassades, om in juli en augustus iedereen 

voorzien van een visum op pad te kunnen sturen. Dit jaar kwam op het 

laatste moment de annulering van het project naar Bangladesh door. 

Onze partnerorganisatie in Ghana had een project waarvoor ze graag 

nog een groep zouden inzetten. Met de nodige adrenaline in het lijf is 

het, dankzij de positieve motivatie van de betreffende deelnemers en 

de onmisbare inzet van vrijwilligers die op korte termijn ritjes naar de 

ambassade konden en wilden doen, gelukt om de paspoorten met visa 

twee dagen voor vertrek op zak te hebben. Je leest meer over deze 

projectwijziging in hoofdstuk 4 – Projecten 2016. 

Juli en augustus 2016 - de projectenperiode 
Na alle hectiek rond de voorbereidingen, is het in juli dan eindelijk zo ver 

dat de eerste zomergroepen vertrekken. 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. Tijdens de 

projecten is het kantoor van World Servants altijd vierentwintig uur per 

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

blijven we nauw betrokken bij hoe alles loopt en via de website wordt 

de achterban hiervan op de hoogte gehouden via nieuwsberichten. 

Een aantal bijzonderheden van de zomerperiode dit jaar, leest u in het 

hoofdstuk ‘Projecten 2016’ in dit jaarverslag. 

Wanneer de groepen terugkomen, worden zij behalve door de ouders  

en andere betrokkenen, ook door iemand van kantoor opgewacht op  

Schiphol (of de verzamelplaats van de bus). De leiders van de projecten 

kunnen op deze manier hun eerste verhalen vast delen, ouders kunnen 

eventueel hun vragen of opmerkingen kwijt aan iemand van kantoor en 

natuurlijk kan de leiding van de groep de groepsbagage meteen weer 

inleveren. 

De projectenperiode is 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!

Na afloop van het project ontvangen deelnemers een enquête waarin ze 

scores voor de afzonderlijke onderdelen van het project kunnen geven 

en ook hun mening over de leiders van het project wordt gevraagd. De 

uitslagen van de deelnemersenquête dit jaar was bijzonder positief! 

Hieronder de resultaten, naast die van de voorgaande twee jaren:

September 2016 - Het World Servants Festival
Samen terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitkijken naar de 

toekomst, dat is ieder jaar de focus van het World Servants Festival. Dit 

jaar vond dit op 17 en 18 september plaats. Op het festival zetten we 

een breed scala aan programmaonderdelen in om de ervaringen in het 

zuiden om te zetten in concrete actie in het noorden. Er zijn evaluaties 

in de projectgroepen en plenaire bijeenkomsten in de grote zaal, maar er 

zijn ook workshops, stands, een sportprogramma en andere verdiepende 

activiteiten. Alle onderdelen hebben terug- en vooruitblikken als focus. 

Voorafgaand aan het weekend, op vrijdagavond, evalueren we de 

projecten met alle leiders en vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor 

hun toerusting.

Op het festival willen we graag samenwerken met andere organisaties, 

om zo deelnemers de kans te geven om in contact te komen met 

april
leidersweekend

mei
voorbereidingsweekend

pinksteren
start 

deelnemerswerving 
2017
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2014 2015 2016

Aantal ingevulde enquêtes 257 238 283

Gemiddelde cijfer project 8.3 8.4 8.7

Gemiddelde cijfer project 8.2 8.2 8.6

organisaties die hen op een andere manier dienstbaar willen laten 

zijn. Dit jaar hadden we een intensieve samenwerking met Athletes in 

Action en Operatie Mobilisatie. Ook Interserve, CAMA, Young & Fair, 

IJM, YWAM en IBB waren betrokken. Dat die samenwerkingen de 

deelnemers bevallen blijkt wel uit de beoordelingen van het weekend: 

op een schaal van 1 tot 5 werden de workshops door de deelnemers 

beoordeeld met een 4,26. Op dezelfde schaal beoordeelden bezoekers 

de organisatie in het algemeen met een 4,3, de informatievoorziening 

met een 3,96 en de programma’s op zaterdagochtend en –avond met 

respectievelijk een 3,89 en een 3,4. 

De workshop voor nieuwe deelnemers werd beoordeeld met een 3,55. 

Het was dit jaar voor het eerst dat deze bijeenkomst op deze schaal 

werd georganiseerd: er waren ongeveer 60 deelnemers die in 2017 

voor het eerst op project gaan. Het organiseren van deze bijeenkomst 

past in onze visie om van het festival dè plek te maken voor iedereen die 

onderdeel is van World Servants. Ook supporters, vrijwilligers, ouders 

en oud-deelnemers worden uitgenodigd. Dit willen we door blijven 

ontwikkelen bij de komende edities. 

Bij de organisatie van het World Servants Festival waren dit jaar 124 

vrijwilligers betrokken.   

December 2016 – Dive2Change
Voor de tweede keer hebben we in samenwerking met actiegroep 

Voorthuizen de Dive2Change georganiseerd: een evenement dat 

we aan alle deelnemers van World Servants aanbieden bij wijze van 

gezamenlijke actie in de strijd om de deelnemersbijdragen bij elkaar te 

krijgen. Tegelijkertijd is het een mooie kans om in de sfeer van World 

Servants in actie te zijn voor de missie. De duik vond plaats op 24 

december. 150 mensen namen een duik en op de dag zelf kwam een 

bedrag van € 18.234 binnen.

pinksteren
verander magazine

december
dive2change

juni 
visa aanvraag en

laatste voorbereidingen

juli - aug
projectperiode

september
het world servants 

festival
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Voorjaarsprojecten
Door het besluit om ons alleen nog actief te richten op projecten 

voor jongeren, is er een sterke daling gekomen in het aantal voor- en 

najaarsprojecten. Zo stonden er nog maar twee voorjaarsprojecten op 

de planning in 2016.

GH316 – Lifeline Centrum in Accra, Ghana

Op initiatief van een aantal individuele dames, hebben we in april nog 

een Ladies Only project in Ghana uitgevoerd. De groep, bestaande uit 

zeven dames, heeft in Ghana, Accra in het Lifeline Center van AGREDS 

twee weken intensief samengewerkt en –geleefd met de vrouwen in 

het Lifeline Centrum. Zij zijn uit vaak uitzichtloze situaties gekomen 

en worden in dit centrum opgeleid om op menswaardige wijze in hun 

levensonderhoud te gaan voorzien.

HA216 geannuleerd

Het was de bedoeling om in het voorjaar van 2016 het geannuleerde 

najaarsproject in Haïti (HA115) alsnog uit te voeren met de zeven 

deelnemers van die reis die hadden aangegeven hiervoor in de 

gelegenheid te zijn. Helaas verschenen er een maand voor vertrek in 

de media berichten over onrust rond uitgestelde verkiezingen. Bij de 

eerdere annulering was het onze partner uit Haïti die ons op de onrusten 

wees en was er in de media niets over te vinden. We belden daarom 

onze lokale partner om te informeren naar de werkelijke situatie. De 

situatie bleek opnieuw onvoorspelbaar. Hoewel een groep van zeven 

deelnemers een minder groot risico vormt dan de groep van twintig of 

meer die eind vorig jaar naar Haïti zou gaan, hebben we na zorgvuldige  

afweging samen met de partner besloten dat we het laten doorgaan van 

deze reis toch niet konden verantwoorden. 

Module reis CO116

Naast haar eigen voorjaarsprojecten, heeft World Servants in het 

voorjaar van 2016 een groep van veertien personen praktische 

ondersteuning gegeven bij hun reis naar de Democratische Republiek 

Congo. Doel van deze reis was om te bouwen aan een opvangtehuis 

voor weeskinderen in Muanda, een project van WEM Nederland. Ook 

reisde een aantal donateurs van de stichting WEM mee om het werk in 

Congo met eigen ogen te kunnen zien. Deze reis vond plaats van 22 april 

tot en met 4 mei.

4. projecten 2016
In totaal hebben we dit jaar 29 World Servants projecten uitgevoerd met 765 

deelnemers in 13 verschillende landen. Daarnaast hebben we praktische 

ondersteuning geboden aan een zelfstandige groep die met veertien 

deelnemers naar Congo zijn geweest.
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Code Land, plaats Bijzonderheden Dln Gebouwd aan:

HA216 Haïti, Marot Geannuleerd 0 N.v.t.

GH316 Ghana, Accra Ladies Only 7 Lifeline centrum

Totaal deelnemers voorjaar: 7

Code Land, plaats Bijzonderheden Dln Gebouwd aan:

BA116 Bangladesh, Notkhana Project uitgevoerd zonder groep i.v.m. 

veiligheid

0 Ziekenhuis

BO116 Bolivia, El Torno Andere projectlocatie dan gepland 33 Klaslokalen

EC116 Ecuador, La Compuerta Andere projectlocatie dan gepland 31 Cacaoverwerkingscentrum

ET116 Ethiopië, Debel Kajima Besloten groep – VBG De Wijngaard, 

Leeuwarden

28 Klaslokalen

ET216 Ethiopië, Wonji Shewa 31 Klaslokalen

GH116 Ghana, Namasim 32 Latrines en schoonwateropslag bij een school

GH216 Ghana, Nakpanduri 15 Lerarenwoningen

GH416 Ghana, Accra i.p.v. BA116 29 Bibliotheek Lifeline centrum

GU116 Guatemala, Quetzaltenango Besloten groep - Rijnsburg 34 Naschoolse opvang

GU216 Guatemala, Cubulco 15 Renovatie woningen voor artsen

HA116 Haïti, Marot In de zomer uitgevoerd i.p.v. in het 

voorjaar

29 Klaslokalen

KE116 Kenia, Olchore Onyore Besloten groep – Baptistengemeente 

De Rank Utrecht i.s.m. TAK

32 Lerarenwoningen

MA116 Malawi, Kakwale Besloten groep – PKN Ede i.s.m. Hulp 

aan Malawi

31 Afbouw kliniek

MA216 Malawi, Kapirimtiwa Besloten groep – VBG De Bethel, 

Drachten

28 Lerarenwoningen

MA316 Malawi, Perete 38 Lerarenwoningen

MA416 Malawi, Kapirimtiwa 27 Klaslokalen en latrines

MA516 Malawi, Deweya Besloten groep - GZB 33 Klaslokalen en leraren woning

MY116 Myanmar, Chaungsone 16 Huisvesting voor scholieren met een beperking

SA116 Zuid-Afrika, Khayelitsha Besloten groep – Woord en Daad 23 Renovatie van een vakschool

TA116 Tanzania, Dar Es Salaam Besloten groep – Leger des Heils 24 School voor kinderen met een beperking

ZA116 Zambia, Mtelwe Besloten groep – PKN Voorthuizen 31 Lerarenwoningen

ZA216 Zambia, Miloso 27 Slaapzaal meisjes bij middelbare school en toiletten

ZA316 Zambia, Mzululwa 33 Lerarenwoningen

ZA416 Zambia, Miloso Besloten groep – gezinnen van Bin-

nenvaartschippers

36 Slaapzaal jongens bij middelbare school

ZA516 Zambia, Champhanji 23 Klaslokalen en latrines

ZW216 Zimbabwe, Bulawayo In dit project waren  ook 23 Zimbab-

waanse deelnemers.

21 Vakschool

Totaal deelnemers zomer: 700

Voorjaar

Zomer
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Bijzonderheden in de projecten van 2016
BA116 – GH416

Het project in Bangladesh is op het laatste moment geannuleerd door 

onrusten in het land. De plaatselijke autoriteiten gaven op het laatste 

moment aan dat ze de veiligheid van de groep Nederlanders niet zouden 

kunnen garanderen. Dat is voor ons een onaanvaardbaar risico en dan 

rest ons niets anders dan het project te annuleren. Gelukkig konden we 

de gedupeerde deelnemers een alternatief project aanbieden in Ghana. 

Daar heeft deze groep mee gebouwd aan de bibliotheek van het Life 

Line project in de sloppenwijken van Accra.

BO116

Dit project werd gewijzigd, doordat de Boliviaanse overheid onverwacht 

besloot de school te bouwen op de geplande locatie. Daarom werd 

uitgeweken naar de uitbreiding van het centrum in El Torno, waar World 

Servants in 2014 ook aan had meegebouwd.

EC116

Door de aardbevingen in april 2016 die de kustprovincies Manabí 

en Esmeraldas hard troffen, was het niet mogelijk om op de geplande 

projectlocatie het project uit te voeren. Daarom werd uitgeweken 

naar een project in een andere provincie, Guayas. Door de jarenlange 

ervaring van partnerorganisatie MCCH en een ervaren leidersteam van 

WS was het mogelijk om dit project uit te voeren.

GH116 

Tijdens dit project is aandacht besteed aan Football for Water, waarbij 

er voorlichting werd gegeven over het belang van persoonlijke hygiëne 

en het gebruik van water. Deze voorlichting werd gegeven rondom de 

organisatie van voetbalwedstrijden waar veel jeugd op af kwam. Er 

werd daarnaast gewerkt op drie verschillende locaties waar de groep op 

de fiets heen reed. Hierdoor zijn veel mensen bereikt.

ZW116 en ZW216

Beide projecten waren tweeculturenprojecten, waarbij ongeveer 

de helft Nederlandse deelnemers waren en de andere helft bestond 

uit Zimbabwaanse deelnemers. Gezamenlijk is er gewerkt aan het 

herstellen van een vakschool, maar er is ook veel tijd besteed aan  

het uitdiepen van beide culturen en gewoonten. Het samenleven  

op de projectlocatie zorgde voor diepgaande gesprekken, leerzame 

momenten, maar ook hilariteit door bijvoorbeeld het aanleren van 

elkaars tradities of manier van dansen. 

Tijdens de projecten zelf deden zich dit jaar weinig bijzonderheden voor. 

Dat er toch een aantal deelnemers koos voor vroegtijdig huiswaarts 

keren, had dit jaar te maken met omstandigheden in Nederland, zoals 

onverwachte overlijdens in de familie.

Najaar

Code Land, plaats Bijzonderheden Dln Gebouwd aan:

ZA616 Zambia, Kachele Besloten groep Hoogeveen 22 Lerarenwoningen

KE216 Kenia, Nairobi Besloten groep CHE 25 Studiereis – geen bouwproject

ZW116 Zimbabwe, Bulawayo In dit project waren ook 11 Zimbab-

waanse deelnemers. 

11 Vakschool

Totaal deelnemers najaar: 58

“Als ik drie maaltijden heb per dag 

heb, noem ik mezelf niet arm. Ik ga 

niet wachten totdat ik miljonair ben 

om iemand te helpen.”

mussa, project coördinator in 

zambia
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World Servants projecten duren zeven jaar
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. 

Lees het hele verhaal op worldservants.nl/zeven-jaar

“Als je een samenleving wilt 

veranderen, is verandering in 

het onderwijs essentieel. Door 

klaslokalen te bouwen werk je 

daaraan.”

linde van heteren sl117
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Impact in de projectlanden
De werkwijze van World Servants (zie World Servants projecten duren 

zeven jaar in het hoofdstuk over onze projecten) is erop gericht om een 

maximale, duurzame impact te bereiken zowel bij de deelnemers als 

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

projectlanden:

BO116 - Klaslokalen in El Torno

De school voor speciaal onderwijs in El Torno telde 25 leerlingen met 

een beperking toen we er voor het eerst kwamen. Na de bouw van 

de klaslokalen afgelopen zomer telt deze school al 80 leerlingen! 

Daarnaast is inmiddels het nieuwe schooljaar begonnen en zijn er nog 

30 aanmeldingen binnengekomen voor het nieuwe schooljaar dat in 

Bolivia in februari is begonnen. Vanaf februari 2017 heeft deze school 

dus sowieso 110 leerlingen en de verwachting is dat er nog meer nieuwe 

leerlingen bij gaan komen.

GH216 - Lerarenwoningen in Nakpanduri

De nieuwe lerarenwoningen zijn al in gebruik: er wonen vier 

leerkrachten in die nu lesgeven op de school. Deze leerkrachten komen 

allemaal uit zuidelijk Ghana. Zonder de aanwezigheid van de kwalitatief 

goede woningen in Nakpanduri, was het uiterst onwaarschijnlijk dat 

deze leraren in dit rurale gebied waren komen lesgeven. De kwaliteit 

van het onderwijs is hierdoor enorm gestegen.

ZA316 - Klaslokaal en lerarenwoning in Mzululwa

De huizen zijn compleet afgebouwd en al in gebruik genomen. Dat is eenn 

knappe prestatie van onze partnerorganisatie CCAP in samenwerking 

met de gemeenschap. Het zal de school helpen om gekwalificeerde 

leraren aan te trekken. De kwaliteit van onderwijs verbetert hierdoor 

enorm, wat voor de komende generaties die hier les gaan krijgen van 

grote toegevoegde waarde is!

Elio Galileo Cantos – Ecuador: Uitbreiding van het cacaocentrum in Piedra 

de Plata 

Wat voor Elio een eyeopener was bij de komst van de Nederlandse 

jongeren, was dat deze jonge mensen helemaal niet zo rijk waren als hij 

dacht. Ze hadden het hele jaar gewerkt om hen te kunnen komen helpen 

in Piedra de Plata. Bovendien maakten ze hun kleren vies tijdens het 

werk. Ze waren daarmee een groot voorbeeld voor de hele gemeenschap 

die hierdoor gemotiveerd werd. Men zag dat het niet uitmaakte tot 

welke klasse je behoort, van welke sociale afkomst je bent.  Iedereen 

kan zijn handen uit de mouwen steken. Zelfs als je blank bent of een rijke 

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

onderdelen niet van elkaar los 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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Ecuadoriaan, kan je iets betekenen voor de arme boeren.

Inmiddels heeft de cacaocoöperatie de eerste oogst verwerkt in het 

nieuwe gebouw. Door de grote ruimte kan er meer geproduceerd 

worden en kunnen meer boeren aansluiten bij de coöperatie. Elio 

vertelde dat de gemeenschap ook in sociaal opzicht vooruit is gegaan, 

doordat de opslagruimte ook als ontmoetingsruimte wordt gebruikt.  

Er worden trainingen gegeven, vergaderingen gehouden en feesten 

gevierd. Elio is ontzettend dankbaar dat hij dit mee heeft mogen maken. 

Het project bracht een grote verandering, een grote vooruitgang voor 

zijn dorp, wat ook zijn kinderen een beter toekomstperspectief geeft.

Aberra (leerling) – Ethiopië: Bouw van klaslokalen in Debel Kajima    

Aberra wilde graag Engels leren en had daarom zijn oudere broer 

gevraagd hem wat woorden te leren. Dat er een groep Nederlanders 

kwam die graag Engels met hem wilde spreken, hielp hem enorm. 

Daardoor verbeterde zijn Engels en durfde hij meer Engels te spreken. 

Hij is nu erg gemotiveerd om naar school te blijven gaan waar hij onder 

andere zijn Engels verder kan verbeteren. Ook durft hij nu te dromen 

over zijn toekomst. De groep Nederlanders vergeet hij nooit meer. Hij 

kent nog steeds alle namen uit zijn hoofd en heeft mooie herinneringen 

aan hun komst. Natuurlijk heeft hij ook wat Nederlands geleerd, dus 

vraag hem hoe het gaat en hij zal in perfect Nederlands antwoorden: 

“Het gaat goed.”

Martina Rosalez de Mendez – Guatemala: Naschoolse opvang in San Juan 

Ostuncalco (Quetzaltenango) 

Mijn naam is Martina en ik ben getrouwd met Felix die 37 jaar is. Samen 

hebben we drie kinderen van 17, 15 en 9 jaar. Ons jongste kind zit hier 

op school. Daardoor ben ik in aanraking gekomen met het werk van 

AMG. Toen Felix en ik pas getrouwd waren, woonden we samen met 

mijn schoonfamilie want we hadden zelf geen huis. Eten koken deed 

ik gewoon buiten op de grond. Om geld te verdienen waste ik kleding, 

vervoerde ik kippen naar de markt en probeerde ik tortillas, zeep en 

suiker op de markt te verkopen. Het leven is moeilijk hier. Mijn man is 

constructiemedewerker en was een tijdje geleden van het dak gevallen 

tijdens het werk. Hij viel op zijn arm en kon daardoor drie maanden 

niet werken. Zelf heb ik mijn gezicht verbrand doordat er tijdens het 

koken hete olie over me heen viel. Ik was blind geworden aan één oog, 

waardoor het moeilijk was om te werken. We hebben veel tot God 

gebeden en Hij heeft mij genezen! 

De groepen van World Servants hebben grote indruk op mij gemaakt. 

Hoe ze voor ons werkten aan deze school, soms al ’s ochtends vroeg als 

het nog heel koud was terwijl wij nog warm in ons bed lagen. De groepen 

gingen erg respectvol met ons om en wilden veel van onze cultuur weten. 

Een hoogtepunt was dat twee vrouwelijke deelnemers onze traditionele 

kleding wilden passen. Dit was echt een eerbetoon aan ons, omdat wij 

als Maya vrouwen ook veel gediscrimineerd worden.

Als gemeenschap hebben we echt de liefde gevoeld van de World 

Servants groepen! En dat terwijl we geen familie of landgenoten zijn! Ik 

dank God daarvoor. 

Door de bouw van de nieuwe school, is er ook ruimte gekomen voor 

AMG om cursussen voor vrouwen te organiseren. Ik krijg samen met 

60 andere vrouwen uit onze gemeenschap nu de kans om na schooltijd 

cursussen te volgen in banketbakken, naaien, borduren, haken en het 

schilderen van tafelkleden. Drie keer per week ga ik naar de cursus. 

De dingen die ik maak kan ik voor het dubbele bedrag verkopen als de 

investering die ik ervoor moet doen. Ons leven is beter geworden door 

dit nieuwe gebouw. Inmiddels wonen we ook in een eigen huis en zijn we 

gezond. Alles wat ik leer probeer ik in praktijk te brengen en daarmee 

geld te verdienen. Ik kan nu meer, maar ook kwalitatief beter eten kopen 

voor mijn gezin. Door Gods genade zitten we hier en ik ben Hem en jullie 

dankbaar voor dit project!
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Impact op de Nederlandse deelnemers
Door een uitgebreid en zorgvuldig samengesteld voorbereidingstraject 

voor leiders en deelnemers van de World Servants groepen, beogen 

we een maximale positieve impact op de deelnemers. Deelnemers 

worden sinds 2015 zowel voor hun project als na hun reis  bevraagd 

over bepaalde onderwerpen, met als doel om het effect van een 

projectdeelname te ‘meten’. 

Uit de vergelijking van hun antwoorden voor en na de reis kwamen de 

volgende zaken naar voren: 

Vrijwilligerswerk

• Deelnemers doen na hun eerste project 25% meer vrijwilligerswerk 

in de kerk: gemiddeld 24 minuten per week meer dan voordat ze op 

project gingen.

Duurzame consumptie

• Jongeren vinden na hun project duurzaam geproduceerde 

kleding belangrijker. Dit geldt met name voor jongeren in de 

leeftijdscategorie 20-24. 

• Jongeren vinden na hun project duurzaam geproduceerd eten 

belangrijker.

• Jongeren beantwoorden de stelling ‘over het algemeen ga ik zuinig 

om met water en energie’ significant positiever. De score is 10% 

hoger nadat ze op project zijn geweest. Ook zeggen ze vaker 

plastic tasjes her te gebruiken.

Geloof 

• Jongeren die op project zijn geweest geven vaker aan dat het 

geloof betekenis voor hen heeft. Jongeren met projectervaring 

beantwoorden de stelling ‘het geloof speelt in mijn dagelijks leven 

een belangrijke rol’ 16% hoger.

Geefgedrag

• Tieners geven na hun eerste project aan meer geld te geven aan 

goede doelen. Ze beantwoorden de stelling ‘Ik geef regelmatig geld 

aan goede doelen’ 18% hoger. 

Zelfvertrouwen & maatschappij

• Jongeren met projectervaring geven aan meer zelfvertrouwen te 

hebben dan jongeren die nog geen World Servants-project hebben 

meegemaakt.

• Jongeren geven na hun project aan vaker te spreken over wat er 

speelt in de samenleving.

• Tieners geven na hun project aan dat ze meer in staat denken te 

zijn een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de 

samenleving.

Wereldbeeld & andere culturen

• Tieners die voor het eerst op project zijn geweest, zeggen na hun 

project vaker dat Nederlanders zouden kunnen leren van mensen 

in ontwikkelingslanden.

• Jongeren voelen zich na hun project sterker betrokken bij mensen 

in ontwikkelingslanden.

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

uitkomsten. Wat we vanaf het begin van de organisatie geloofden, is 

met dit onderzoek meetbaar en concreet geworden. Door structureel 

onderzoek te blijven doen, kunnen we meten of de effecten van onze 

projecten veranderen in de loop van de tijd. 

Een greep uit de vele voorbeelden van impact op de Nederlandse  

deelnemers:

Deelnemer Marijke, over haar project in Haïti (HA116):

“Mijn mooiste moment van dit hele project is toch echt het overnachten bij 

de lokale bevolking geweest. Toen we bij hen aankwamen, stond er buiten al 

een hele groep familie ons op te wachten om ons welkom te heten. Dit hadden 

we niet verwacht omdat ons was verteld dat de bevolking erg wantrouwend 

naar ons kon zijn. Nadat we onze spullen hadden weggelegd gingen we buiten 

zitten. Omdat we elkaars taal niet spraken was er aan het begin een stilte. 

Wat was dit een bijzonder gevoel. Ondanks een taalbarrière konden we het 

toch gezellig met elkaar hebben via dans, muziek en het spelen van spelletjes. 

Dit vond ik erg mooi en zal ik absoluut niet vergeten.

Deze paar weken hebben mij opnieuw veranderd. Tijdens dit project is mijn 

geloof sterker geworden en het heeft ervoor gezorgd dat ik dankbaarder ben 

voor alles wat ik kan en wat ik heb. Ook hoop ik dat ik na dit project mensen 

kan gaan inspireren om ook een reis als deze te gaan maken.”

Deelnemer Ruben na zijn project in Guatemala (GU116):

“Dit jaar ben ik voor het eerst met World Servants mee op project geweest 

naar Guatemala. Het was een bijzondere reis waar ik veel ‘switch’ ervaringen 

heb mogen meemaken, die ik niet zo snel zal vergeten. We kwamen bij een 

vrouw thuis die de moeder is van twee dochters. Toen we bij haar huisje 

aankwamen schrok ik behoorlijk, het huisje niet veel groter dan 5 bij 2 meter 

was ontzettend klein, donker en vervallen. Bij mij kroop het gevoel al snel naar 

binnen dat ik bij het openluchtmuseum Archeon de prehistorische afdeling 

binnenliep, maar dit is echt van iemand die hier elke dag woont… We kropen 

bij elkaar in het huisje en raakten in gesprek met de vrouw en ze vertelde over 

haar leven. 

Twaalf jaar geleden is haar man weg gegaan. Doordat zij alleen kwam te 

staan had ze geen huis meer, gelukkig kon ze doordat ze bij een aannemer 

werkte samen met hem een klein huisje bouwen waar ze tot nu toe gelukkig 

leeft. Dit liet mij beseffen dat het eigenlijk een kostbare schat voor dit gezin 
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is, en dat het zeker geen huisje uit het Archeon is, ook al ziet het er wel zo uit. 

Waardoor ik me eigenlijk schuldig begon te voelen.”

Deelnemer Hendrika na haar project in Bolivia (BO116): 

“Het was op een woensdag rond 11 uur. Toen vond mijn switch plaats. Er 

kwam een meisje naast me staan. Ze hield de hand van een peuter vast en op 

haar arm zat een baby. In mijn gebrekkig Spaans zei ik: ‘Hermanos, hermana.’ 

Toen de tolk haar antwoord vertaalde, stond ik weer met beide benen op de 

grond. Ze was niet de zus van deze twee kindjes maar de moeder. 18 jaar was 

ze, precies mijn leeftijd. Toen ze haar eerste kind kreeg, was ze 15, net zo oud 

als mijn zusje. Ze woont in een klein huisje, waar ze elk moment uit gezet kon 

worden, met een man die niet haar man is. Ze legde het kind in mijn armen en 

ik kon mijn tranen niet meer binnenhouden. Ze vroeg waarom ik huilde. Maar 

hoe leg je uit  dat wat voor haar zo normaal is, jou zo erg raakt. En hoe leg je 

haar zo gunt wat voor jou normaal is: een opleiding, een baan, stabiliteit en 

echt kind kunnen zijn. We hebben dezelfde leeftijd maar zo’n ander leven…”

Twee deelnemers na hun project in Ghana (GH216): 

“Mensen gaan heel anders om met spullen. Ze zijn zo creatief! Alles is van 

waarde. Als iets kapot is, kan het nog lang gebruikt worden, want waarom 

weggooien als je er nog iets mee kunt? We waren vergeten een afvalzak mee 

te nemen bij het kinderprogramma. Achteraf bleek dat helemaal niet nodig. 

Kinderen namen de snippers ook gewoon mee! Dat papiertje is nog van 

waarde. In Nederland gooien we eigenlijk zoveel weg!”

Deelnemer Frances na haar project in Zambia (ZA516):

“Waarom zoveel twijfelen? Tijdens mijn project in Champhanje werd ik vaak 

geconfronteerd met de werkelijkheid en mezelf. Waarom wordt er zoveel 

getwijfeld en waarom is er zoveel onzekerheid? In Champhanje was dat er 

niet… Gedurende het project werd mij steeds duidelijker hoe gelukkig en 

gezegend de lokale mensen zijn. Ze genieten van alle kleine dingen en vooral 

dat wij daar waren om met elkaar te bouwen aan de toekomst. Tijdens het 

project heb ik me laten inspireren door alles wat ik ben tegen gekomen. 

De mensen in Champhanje durven te dromen. De grote droom van de 

gemeenschap in Champhanje was dat er nieuwe klaslokalen bij zouden 

komen. Hoe dankbaar was de gemeenschap daarom ook dat we hun verzoek 

hadden gehoord. Hand in hand werken, een glimlach op beide gezichten. Een 

ervaring die mijn leven richting heeft gegeven.”

Deelnemer Joni na haar project in Zimbabwe (ZW216): 

“Het besef kwam later, toen we alweer terug waren bij het kamp. Kinderen met 

kapotte kleren en schoenen, kinderen die elke dag een uur of langer moeten 

lopen naar school, zelfs een kind met hiv die er slecht uit zag, kinderen die te 

weinig te eten krijgen en ga zo maar door. Toch zo vrolijk en dankbaar, het 

raakte ons diep. Hoe mooi is het dan dat er jongeren zijn, die elkaar troosten 

en helpen, die mooie woorden spreken en samen met elkaar bidden. Dan 

verdwijnen alle verschillen tussen ons: cultuur, ras, leeftijd, meningen, etc.”

Zie voor achtergronden worldservants.nl/impact.
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Veiligheid en gezondheid 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 Bangladesh 

dit jaar, bleek op het laatste moment dat de extra politiebeveiliging die 

vanwege recente plaatselijke onrusten aangevraagd was door onze 

lokale partnerorganisatie, niet gerealiseerd kon worden. De lokale 

autoriteiten konden de veiligheid van de groep niet garanderen. Dit 

benadrukt maar weer het belang van de nauwe 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 en de specifieke onderwerpen met 

betrekking tot de projectlocatie worden tijdens de voorbereidingsreis 

met de lokale partner nagelopen. Zo wordt er per project een specifieke 

veiligheidsscan uitgevoerd. Met de lokale partner wordt overlegd  

en 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 2016 is dit dan ook niet 

voorgevallen.

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 

6. risico’s
Om te borgen 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 moeten - voor zover mogelijk - worden 

afgedekt met preventief beleid om de continuïteit van de organisatie te 

waarborgen. World Servants onderscheidt de volgende, voor haar specifieke 

risicofactoren:

jaarverslag 2016 28



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

Zo moest dit jaar op het allerlaatste moment een project in Bangladesh 

worden 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. 

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.

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?

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 vormt dit geregeld een 

dusdanige scheve verhouding dat dit niet alleen negatieve gevolgen 

heeft voor de balans binnen de groep, maar ook voor de veiligheid. 

Een groep bestaande uit vrijwel alleen maar jonge vrouwen wordt in 

bepaalde culturen toch anders bekeken dan een ‘gemengde’ groep.

In 2015 is onderzoek gedaan naar het verloop en de mogelijke oorzaken 

van de scheefgroei. Enerzijds blijkt overal een tendens dat meisjes meer 

betrokken zijn bij vrijwilligerswerk en actiever in de kerk zijn. Het is 

dus niet verbazingwekkend dat World Servants gemakkelijker meisjes 

bereikt dan jongens. 

Het onderzoek van 2015 wijst uit dat de avontuurlijke kant van de 

World Servants-projecten voor jongens de belangrijkste reden zijn 

om mee te gaan. Voor meisjes ligt het accent op anderen helpen en 

levenservaring opdoen. Om meer jongens te interesseren geven we in al 

onze uitingen extra aandacht aan het avontuurlijke aspect. In 2016 had 

dit nog geen zichtbaar effect (het percentage vrouwen bleef nagenoeg 

gelijk op 63%). 

Fondsen werven voor belangrijk werk in plaats van urgent 
werk
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 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 over brengen 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.

Stijging van kosten buiten de invloedsfeer gedurende een 
seizoen
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 per 

dag verschillen. Wanneer er om veiligheidsredenen een project op het 

laatste moment moet worden geannuleerd (zoals dit jaar het project in 

Bangladesh), zijn o.a. de ticketkosten al gemaakt.

jaarverslag  201629



Fondsenwerving door deelnemers
De belangrijkste financieringsbron voor het werk van World Servants 

zijn de acties en bijdragen van deelnemers, al dan niet als onderdeel 

van een actiegroep. In 2016 is de begeleiding flink geïntensiveerd 

(zie hoofdstuk 8 – Onze betrokkenen). Via het actieplatform geef.

ws kunnen alle deelnemers op een eigentijdse manier online fondsen 

werven. Naast de offline crowdfunding (die World Servants al bedreef 

voor het woord was uitgevonden) kunnen actiegroepen nu ook online 

crowdfunding doen. Behalve een meer eigentijdse omgeving om 

fondsen te werven, betere begeleiding, actuelere overzichten en lagere 

fondsenwervingskosten is het doel van geef.ws ook om het bedrag dat 

deelnemers extra ophalen geleidelijk hoger te laten worden. Omdat 

het platform nog geen compleet seizoen actief is, kunnen we in dit 

jaarverslag nog geen conclusies trekken over de effectiviteit. 

Fondsenwerving onder particulieren - supporters
VAN DONATEUR NAAR SUPPORTER

Als het werk van World Servants grotendeels wordt gedragen door 

particuliere vaste donateurs, dan is zo’n donateur voor ons 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’. 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).

Fondsenwerving - 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. We laten ons hierbij inspireren door de visie op 

fondsenwerving van Henri Nouwen, waarbij 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 daarbij het primaire doel, maar  anderen willen betrekken bij 

je missie en waar overlap in missie en visie bestaat, elkaar versterken. 

In 2016 hebben we de “fondsaanvragen” in een nieuw formaat, namelijk 

een gevouwen A3, gepresenteerd. Naast de informatie over het doel en 

de achtergrond van het project is in deze aanvraag ook de begroting en 

de financiering opgenomen.

Uitgangspunt voor de begroting van een project is dat World Servants 

zich naar de partner toe garant stelt voor de bouwkosten van de te 

bouwen faciliteit (de school, de woningen, de kliniek en/of de latrines). 

7. fondsenwerving & 
communicatie

De in 2015 ingevoerde nieuwe marketing- en communicatiestrategie is in 2016 verder doorgevoerd. De 

meest ingrijpende keuze die in 2015 werd gemaakt, World Servants weer compleet als jongerenorganisatie 

positioneren, kreeg in 2016 volledig vorm. Na de re-styling van de huisstijl in 2015 werd in 2016 ook overal 

het taalgebruik toegespitst op de basisfilosofie van ‘geloven in de kracht van jongeren’. World Servants is 

weer de jongerenbeweging die het was toen ze startte: een beweging voor en door jongeren, aangevuurd door 

honderden volwassenen die op allerlei manieren investeren in jongeren. 
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Dit noemen we het “A” deel.  Daarnaast werft World Servants fondsen 

voor aanvullende bestedingen (denk bijvoorbeeld aan trainingen, 

meubilair, leermiddelen, een watertank of –pomp) die de impact van het 

bouwproject versterken. Deze aanvullende onderdelen noemen we de 

B, C en D’s. Wanneer het lukt om deze onderdelen ook gefinancierd te 

krijgen, helpt dit de lokale partner om sneller de gestelde doelstelling 

van hun ontwikkelingsprogramma te bereiken, waar het World Servants 

bouwproject onderdeel van uitmaakt. Ze zijn aanvullend omdat World 

Servants zich er niet vooraf garant voor stelt en omdat er ook gekeken 

wordt of deze onderdelen door een lokale instantie beschikbaar gesteld 

kunnen worden.

In ons softwarepakket Pluriform hebben we 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 om het fonds te voorzien van volledige en passende informatie 

over de resultaten van het project.

Fondsenwerving - lokale partnerorganisaties
World Servants werkt vanuit het principe van gelijkwaardigheid. 

We betrekken onze lokale partnerorganisaties daarom 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, vanaf 2015 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. 

Tijdens de set-ups en gedurende het jaar zijn er gesprekken gevoerd 

met de partners over de financiering van de projecten en in hoeverre 

er lokaal nog meer kon worden bijgedragen. Veel gemeenschappen 

droegen al bij in materialen als zand en stenen, of door arbeidsuren te 

investeren. Daarnaast hebben een aantal partners goede contacten 

met lokale overheden, die op hun beurt een deel bijdragen aan de bouw. 

Bijvoorbeeld in Bolivia bouwt World Servants twee lokalen, waarop 

de lokale overheid vervolgens ook een of twee lokale bouwt. Er liggen 

echter op het gebied van fondsenwerving nog voldoende uitdagingen 

voor de partners om hun budgetten aan te kunnen vullen in de toekomst.

Communicatie
Social media

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. Dit liep gelijk op met de landelijke trend. 

Het aantal likes op Facebook groeide in 2016 van 4.823 naar 7.214. 

Het gemiddelde onbetaalde bereik per dag groeide met 27% naar 

4.461 mensen. Het totale (niet-unieke en onbetaalde) bereik van World 

Servants op Facebook lag in 2016 op 1.632.726.

Op ons YouTube-kanaal werd in totaal 43.957 minuten video bekeken 

(26.707 weergaven), een stijging van 2.574 ten opzichte van 2015. 

Behalve 600 eigen video’s ontsluiten we 335 video’s van anderen over 

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

geïndexeerd. 

In 2016 hebben we flink extra ingezet op zoekmachinemarketing. Dit 

leverde bijna een verdubbeling van het aantal unieke bezoekers dat 

worldservants.nl bezocht op (195.831 versus 99.480). Het is nog te 

vroeg om de effectiviteit van een aantal nieuwe landingspagina’s en 

campagnes afzonderlijk te beoordelen.  
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Deelnemers
Deelnemers aan onze projecten vormen samen met de plaatselijke 

bevolking op onze projectlocaties onze primaire doelgroep. Vanuit onze 

visie dat een project meer is en meer biedt 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 ook 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. 

8. onze betrokkenen
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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Actiegroepen
Het overgrote deel van de deelnemers is onderdeel van een actiegroep. 

Dit zijn deelnemers die zich in groepsverband inzetten om met acties 

het benodigde geld in te zamelen voor hun project. Deze groepen zorgen 

niet alleen voor meer zichtbaarheid en draagvlak voor het werk van 

World Servants, maar maken ook het veranderproces dat de deelnemer 

doormaakt intensiever en effectiever. In 2016 waren 64 actiegroepen 

actief, waaronder 11 nieuwe groepen (2015: 59/8).

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 ‘ik’ en dat is 

een belangrijke voorwaarde voor ieder mens om te willen en te kunnen 

dienen in deze wereld. Actiegroepen werken bij hun acties vaak samen 

met hun kerk en leren hierdoor ‘de kerk’ op een nieuwe manier kennen. 

Het is niet meer alleen een plaats waar een preek geluisterd wordt en 

liedjes gezongen wordt, maar ook een gemeenschap waar meegeleefd 

en bijgedragen wordt om hun avontuur mogelijk te maken. Vandaar 

ook dat we ons als organisatie bijzonder inspannen om plaatselijke 

groepen te begeleiden waar dat mogelijk, nodig en / of gewenst is. 

Met ingang van projectseizoen 2016 is de begeleiding van de groepen 

geïntensiveerd, door de inzet van een team van ervaren groepsleiders, 

trainingsavonden en verbeterde online ondersteuning. 

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 

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. 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. 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 

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

project;

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 
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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.

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

structureel bijdragen aan de plaatselijke levensomstandigheden, werkt 

World Servants in haar projectlanden 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 onder het kopje ‘World 

Servants projecten duren zeven jaar’ deze werkwijze verder beschreven. 

Vanuit de partnerorganisaties wordt tijdens het verblijf van de groep 

deelnemers gezorgd voor een zogenaamde ‘coördinator’ die gedurende 

het project de leiders (en daarmee de groep als geheel) de benodigde 

praktische begeleiding biedt. Zij 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.

World Servants werkt samen met de volgende partnerorganisaties in de 

projectlanden:

Bolivia – For Vidas

De partnerorganisatie For Vidas (voorheen POM) 

is een landelijk werkende organisatie op het gebied 

van burgerschapsontwikkeling. For Vidas maakt 

lesmateriaal en verzorgt trainingen voor leerkrachten 

en ouders om christelijke normen en waarden in het 

dagelijks leven te bevorderen, om maatschappelijke 

problemen aan te pakken. Doel van het programma dat 

World Servants ondersteunt, is het verbeteren van het 

onderwijs in tien gemeenschappen in het zuidwestelijk 

deel van de provincie Santa Cruz.

Ecuador – MCCH

MCCH streeft naar betere levensomstandigheden 

voor de armste mensen in Ecuador. De programma’s, 

die onder andere bestaan uit het bieden van trainingen, 

zijn gericht op de verbetering van de kwaliteit van de 

oogst van kleine boerenbedrijven. Daarnaast biedt 

MCCH ondersteuning bij de verkoop van producten 

tegen een goede prijs.

Ghana – AGREDS

Onze partnerorganisatie AGREDS werkt aan onderwijs 

en (basis)gezondheidszorg voor moeder en kind. 

Belangrijke doelstellingen zijn het verhogen van de 

kwaliteit van het onderwijs, het verbeteren van de 

sanitaire en medische voorzieningen, voorlichting, hiv/

aids preventie en het promoten van de rechten van 

vrouwen en kinderen. Voor de periode 2016-2020 

werkt World Servants met AGREDS samen aan het 

programma voor onderwijsverbetering in het Noorden 

van Ghana. In drie districten werkt AGREDS samen 

met de lokale overheid en andere partners aan het 

verbeteren van de kwaliteit en de toegang van het 

onderwijs.

Guatemala – AMG

AMG International is een christelijke 

zendingsorganisatie, die in 30 landen over de wereld 

actief is, waaronder Guatemala. AMG Guatemala is 

gericht op het aanraken van de levens en harten van 

mensen in nood door zowel in hun geestelijke als in 

hun materiële noden te voorzien. Dit doen zij vooral 

door voor- en naschoolse opvang te realiseren om zo 

de armste kinderen een hoopvolle toekomst te geven.

Haiti – BHM

World Servants zal een bijdrage leveren aan het 

programma van de christelijke partnerorganisatie 

BHM, the Baptist Haiti Mission. Meer dan vijftig 

jaar geleden begon deze organisatie haar werk dat 

voornamelijk gericht is op het bieden van onderwijs. 

BHM ondersteunt een groeiend netwerk van ongeveer 

driehonderdvijftig scholen.  De meeste scholen bieden 

onderwijs aan in gemeenschappen waar geen andere 

scholen zijn. Andere activiteiten zijn het runnen van 

een ziekenhuis in Fermathe, een uur rijden van Port 

au Prince. Daarnaast helpt BHM kleine boeren bij 

het verbeteren van hun oogst en het planten van 

bomen op de hellingen waar zijn hun akkers hebben. 
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AGREDS – GHANA

De projecten die World Servants in Ghana uitvoert, 

zijn onderdeel van de ontwikkelingsprogramma’s 

die AGREDS (Assemblies of God Relief & 

Development Services) in Ghana uitvoert. Tijdens het 

voorbereidingsweekend van 30 april en 1 mei dit jaar, 

was de directeur van AGREDS, Joseph K. Wumbee, 

aanwezig. Ik sprak met hem over het ontstaan van de 

organisatie AGREDS en het hart van waaruit zij hun 

werk ooit zijn begonnen te doen. Joseph vertelt:

“De aanleiding voor de oprichting van AGREDS ligt in de 

grote menselijke nood in het noorden van Ghana waarmee 

de kerken van de Assemblies of God geconfronteerd 

werden. Zij beseften dat het organiseren van kerkdiensten 

en het onderlinge contact als gemeenteleden van die 

kerken niet voldoende was om structureel te werken aan 

de grote problemen van de bevolking. De kliniek in Saboba 

verkeerde in 1981 bijvoorbeeld in zwaar weer. Er waren 

gekwalificeerde verpleegkundigen, maar het ontbrak aan 

management. Een zendeling, John Goodwin, ontfermde 

zich over deze zaak en Joseph hielp hem hierbij op vrijwillige 

basis. Uitgangspunt was om de kliniek weer op de been te 

helpen. Omdat dit soort activiteiten geen primaire taak van 

de kerk is, werd in 1983 de organisatie ‘Assemblies of God 

Health Services’ in het leven geroepen. Twee jaar later brak 

er hongersnood uit in het noorden van Ghana als gevolg van 

uit de hand gelopen bosbranden. Opnieuw zagen de kerken 

van de Assemblies of God de noodzaak van structurele 

hulp. De Assemblies of God Health Services werd gevraagd 

te helpen, maar noodhulp viel niet onder de scope van de 

AG Health Services. Daarop is AGREDS, de Assemblies 

of God Relief and Development Services opgericht. Deze 

kon als koepelorganisatie functioneren om een veelheid 

van soorten hulpverlening te faciliteren. De missie van 

AGREDS is breed, namelijk om tegemoet te komen aan de 

materiële en sociale noden van de armen en achtergestelde 

groepen binnen de samenleving. Deze brede missie gaf  

AGREDS de benodigde ruimte om gehoor te geven aan de 

brede Bijbelse opdracht om zorg te bieden aan armen, het 

lijden in de wereld te verlichten en om zo te werken aan 

sociale gerechtigheid en rentmeesterschap. 

Een belangrijke waarde binnen AGREDS is dat ‘de armen’ 

in staat moeten worden gesteld om zich te ontwikkelen en 

hun potentieel te bereiken. Ik sprak verder met Joseph over 

de valkuilen van het ‘helpen van de armen’. We zijn snel 

geneigd te voorzien in de direct zichtbare noden, terwijl de 

oorzaken daarvan veel dieper liggen. Wanneer mensen gaan 

ervaren dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op hun situatie, 

ontstaat eigenwaarde en een gezond eergevoel. Van daaruit 

ontstaat een nieuwe manier van denken, die het begin is van 

een nieuwe manier van spreken en handelen.  

Op mijn vraag waarin World Servants nog zou kunnen 

verbeteren in het benadrukken van deze houding tegenover 

‘de armen’ gaf hij aan dat hij persoonlijk de voorkeur zou geven 

aan de woordkeus ‘faciliteren van verandering’ in plaats van 

‘bouwen aan verandering’. Wat er verandert kan je namelijk 

niet zelf bouwen. Je bouwt enkel aan omstandigheden die 

de gewenste verandering teweeg kunnen brengen. Maar de 

verandering moet vanuit de mensen zelf komen.

Als World Servants zijn we dankbaar en trots dat we kunnen 

samenwerken met plaatselijke organisaties die midden in de 

lokale samenleving staan. Zij zorgen ervoor dat de inzet van 

onze deelnemers, die in het land ‘maar’ drie weken duurt, een 

duurzaam effect heeft op de ontwikkeling van de plaatselijke 

gemeenschap.”

een van onze partnerorganisaties in beeld
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Na de aardbeving van januari 2010, en ook na orkaan 

Mattew in 2016 heeft BHM veel eerste hulp kunnen 

verlenen aan de slachtoffers en hebben ze geholpen 

bij de wederopbouw van scholen. Partnerorganisatie 

BHM heeft bij World Servants aangegeven dat er een 

enorme behoefte is aan faciliteiten. In veel plaatsen 

zijn schoolgebouwen, watervoorzieningen en sanitair 

nodig. Het is de bedoeling dat World Servants en BHM 

nog veel jaren samenwerken om hieraan bij te dragen.

Malawi – CCAP

De Church of Central Africa Presyterian (CCAP), 

Synod of Livingstonia, is de partner waar World 

Servants mee samenwerkt. Deze kerk is ontstaan uit 

het werk van de Scottish Missions in de negentiende 

eeuw. Het onderwijsdepartement van de CCAP is 

verantwoordelijk voor ruim vijfhonderd basis- en 

enkele middelbare scholen in het genoemde gebied. 

Het hoofdkantoor is gevestigd in Mzuzu. CCAP werkt 

nauw samen met het Ministerie van Onderwijs. CCAP 

heeft een programma opgezet dat tot doel heeft 

het onderwijs te verbeteren. De uitvoering hiervan 

wordt gedaan door het Education Department. 

Daarnaast is er begeleiding door het Ministerie van 

Onderwijs (District Education Office). Het Ministerie 

is verantwoordelijk voor leerkrachten (aanstelling en 

salaris) en het lesmateriaal. Bovendien bezoekt de staf 

van het Education Department de scholen om met de 

leerkrachten, de ouders (die zich hebben verenigd in 

een zogenaamde Parents Teacher Association – PTA) 

en kerkleiders te spreken. Samen werken ze aan het 

zogenaamde School Improvement Plan (SIP). Er is met 

name aandacht voor onderwerpen als: de kwaliteit van 

het onderwijs, onderwijs voor meisjes, mensenrechten 

en hiv/aids. CCAP organiseert ook trainingen voor 

leerkrachten, schoolhoofden en PTA’s. Het programma 

bestaat uit het activeren van de bevolking om zelf hun 

situatie te verbeteren. Daarnaast worden er scholen, 

woningen voor leerkrachten, een verschoningsruimte 

voor de oudere meisjes en latrines gebouwd.

Myanmar – TLM

The Leprosy Mission Myanmar is gericht op het 

verlenen van hulp aan mensen die lijden aan de gevolgen 

van lepra, maar ook op het verschaffen en verspreiden 

van de juiste informatie over de ziekte. Het doel van de 

organisatie is het terugdringen van lepra door middel 

van medische zorg, gehandicapte zorg en sociaal-

economische zorg. De droom is dat mensen met lepra 

weer opgenomen zullen worden in de maatschappij; 

met dezelfde rechten en mogelijkheden als ieder ander, 

waardoor de menselijke waardigheid herstelt wordt.

Sierra Leone – Cotton Tree Foundation

Cotton Tree Foundation is de partnerorganisatie waar 

World Servants in Sierra Leone mee samenwerkt sinds 

2007. In de periode 2011-2015 zijn er 6 projecten 

uitgevoerd binnen het programma van CTF, waarin 

met name klaslokalen zijn gebouwd voor basis scholen 

in het Kambia district. Voor de periode 2016-2020 

ondersteunt World Servants een programma gericht 

op het verbeteren van de levensomstandigheden en 

het onderwijs in 2 districten in het noorden van Sierra 

Leone, namelijk het Kambia en Port Loko district.

Tanzania – Leger des Heils

De lokale afdeling van het Leger des Heils in Tanzania is 

de uitvoerende organisatie in dit project.  

Zambia – MCC en CCAP Zambia

World Servants werkt in Zambia met twee organisaties. 

In het Lundazi District, in het oosten van Zambia 

aan de grens met Malawi, wordt er gewerkt met de 

onderwijsafdeling van CCAP Synod of Zambia. CCAP 

Zambia, een zusterorganisatie van CCAP Synod of 

Livingstonia in Malawi, voert een onderwijsprogramma 

uit. Hierbij worden, in samenwerking met het ministerie 

van onderwijs, lokalen gemeenschappen ondersteund 

met klaslokalen, lerarenwoningen, trainingen van 

leerkrachten en materialen voor zowel leraren als 

leerlingen. 

De partnerorganisatie in het Mkushi District, in centraal 

Zambia aan de grens met de Democratische Republiek 

Congo, is Mkushi Christian Community (MCC). De 

projecten met MCC zijn gericht op het verbeteren van 

de voorzieningen voor onderwijs en gezondheidszorg.

Zimbabwe – Youth for Christ Zimbabwe

Het doel van Youth for Christ Zimbabwe (YfC Zim) is 

het bereiken van alle jongeren in Zimbabwe met het 

evangelie van Jezus Christus en dat zij een overwogen 

keuze maken om Jezus te volgen. Zij wil dit doen door 

een generatie jongeren te trainen en begeleiden die 

een passie hebben voor sociale initiatieven,  goed 

leiderschap  en die onbevangen en moedig het evangelie 

willen verkondigen. Door de samenwerking met World 
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Servants kunnen beide organisaties hun doelstellingen 

realiseren en versterken zij elkaar. Het geeft zelfs extra 

diepgang doordat er met jongeren vanuit 2 totaal 

verschillende culturen intensief wordt samengewerkt.  

De afgelopen jaren waren de projecten georganiseerd 

in samenwerking met Youth for Christ South Africa 

en Southern Region en werden de projecten in Zuid 

Afrika en Lesotho uitgevoerd. Vanaf 2016 werkt World 

Servants rechtstreeks samen met YfC Zim omdat er 

ten minste 3 projecten zullen worden uitgevoerd in 

Zimbabwe.

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.

In 2016 hebben we veel projecten uitgevoerd in samenwerking met 

Nederlandse partners en/of lokale initiatieven. Deze staan op een rij in 

hoofdstuk 4 – Projecten 2016, onder de bijzonderheden in de projecten.

Woord en Daad

Met behulp van de lokale partnerorganisatie van Woord 

en Daad hebben we twee projecten in Guatemala 

uitgevoerd. Daarnaast organiseerden we voor de 

achterban van Woord en daad een project in Zuid-

Afrika, samen met Mfesane, een partnerorganisatie 

van Woord en Daad. 

Leger des Heils

In Tanzania hebben we een project (TA216) uitgevoerd 

in samenwerking met een lokale partnerorganisatie 

van het Leger des Heils. De groep deelnemers kwam uit 

de achterban van het Leger des Heils. 

Stichting WEM 

We ondersteunden stichting WEM bij de organisatie 

van een achterbanreis naar Congo (CO116).

Stichting Hulp aan Malawi

De stichting Hulp aan Malawi reisde met een groep van 

de Beatrixkerk in Ede af naar Malawi voor een project 

georganiseerd door World Servants (MA116). 

Lepra Zending

Samen met Lepra Zending organiseerden we projecten 

in Myanmar (MY116) en Bangladesh (BA116), waarvan 

de laatste helaas kwam te vervallen door de onrustige 

situatie in het land. 

GZB

Op initiatief van een zendingsechtpaar van de GZB in 

Malawi organiseerden we een project voor jongeren 

uit de kerken die deze zendelingen ondersteunen 

(MA516). 

Christelijke Hogeschool Ede en Tear

We hebben een studiereis georganiseerd naar Kenia 

(KE216) voor een groep studenten van de CHE. 

PKN Voorthuizen

Uit de PKN in Voorthuizen ging een groep deelnemers 

op reis naar Zambia (ZA116).

PKN Rijnsburg

De PKN Rijnsburg vulde een projectgroep die een 

project in Guatemala hebben uitgevoerd (GU116).

“Hoe ouder ik word, hoe meer ik 

mij begin te beseffen dat de wereld 

niet gelijk verdeeld is. Overal om 

ons heen leven mensen die minder 

bedeeld zijn dan wij. Als christen 

geloof ik dat God ons op de wereld 

heeft gezet om juist aan anderen te 

denken en om samen aan de slag te 

gaan.”

neline bos za217
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PKN Ede

De PKN Ede vulde een projectgroep die een project in 

Malawi hebben uitgevoerd (MA116).

Baptistengemeente de Rank uit Utrecht

In Kenia hebben we in samenwerking met 

Baptistengemeente De Rank uit Utrecht een project 

(KE116) georganiseerd  in samenwerking met de 

Keniaanse organisatie van één van de zendingswerkers 

uit de Rank.

Vrije Baptistengemeente Bethel

De Vrije Baptistengemeente Bethel uit Drachten is met 

een groep naar Malawi (MA216) geweest.

Vrije Baptistengemeente De Wijngaard

De Vrije Baptistengemeente de Wijngaard uit 

Leeuwarden vulde een projectgroep die naar Ethiopië 

is afgereisd (ET116).

Daarnaast vulde een aantal schippersfamilies een project naar Zambia 

(ZA416) en ging een groep volwassenen uit Hoogeveen en omstreken 

naar Zambia (ZA616). 

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

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor het werk van World 

Servants. Hierboven staan de teams van vrijwilligers die we als 

organisatie rijk zijn, met daarachter samengevat wat zij voor World 

Servants doen.

Ook buiten de onderstaande teams zijn er vrijwilligers actief op diverse 

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

een 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 elders 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. 

Naam team Wat zij doen Leden

Automatiseringsteam Helpen de hardware en software op kantoor te beheren en uit te breiden 3

Createam Inhoudelijk betrokken bij de voorbereiding van het programma van het jaarlijkse voor-

bereidingsweekend en het festival.

8

Cultuurteam Ondersteunen de cultuurleiders van de projecten. 5

Evenemententeam Helpen ons op allerlei gebied bij grote evenementen. 6

Groepsleidersteam Ondersteunen de leiders van plaatselijke groepen. 11

Hoofdleidersteam Ondersteunen de hoofdleiders van de projecten. 7

Kinderwerkteam Ondersteunen de kinderwerkleiders van de projecten. 6

Lifeskillsteam Ontwikkelen de deelnemerstrainingen op het gebied van lifeskills. 3

Medisch team Ondersteunen de medisch leiders van de projecten en adviseren World Servants over me-

dische bijzonderheden bij deelnemers. Zijn tijdens de projecten bereikbaar voor medisch 

advies.

8

Productieteam Bieden technische ondersteuning bij grote evenementen. 24

Promoteam          Bemannen de World Servants stand op evenementen en geven presentaties over World 

Servants door heel Nederland.

20

Redactieteam Doen redactiewerk op geschreven uitgaven van World Servants. 7

Setupteam Reizen namens World Servants jaarlijks naar de projectlanden om de projecten praktisch 

voor te bereiden, te evalueren met de lokale partnerorganisatie en projecten van voor-

gaande jaren te monitoren.

29

Technisch team Ondersteunen de technisch leiders van de projecten. 9

Toerustingsteam Ondersteunen de toerustingsleiders van de projecten. 6

Trainersteam Trainen de leidersteams tijdens de training- en voorbereidings-weekenden. 22

Vormgeversteam Ondersteunen bij de vormgeving van World Servants uitgaven. 2

Webteam Zorgen voor de online presentatie van World Servants. 3
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Supporters
Sinds 2015 noemen we onze vaste donateurs ‘Supporters’. Het zijn 

namelijk deze mensen die we het hardst nodig 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’. Op 31 

december 2016 waren er 1.482 supporters. 

Stichtingen en fondsen
Stichtingen en fondsen met een doelstelling die overlapt met de visie en 

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

belangrijke doelgroep binnen onze fondsenwerving. In 2016 bouwden 

we de samenwerking met deze fondsen opnieuw uit. Van de 44 fondsen 

die we om een bijdrage vroegen, kenden 28 deze aanvraag (gedeeltelijk) 

toe. Onder deze 28 fondsen waren er vier die niet eerder een World 

Servants-project hadden ondersteund. Vanzelfsprekend wordt ook 

deze doelgroep uitgenodigd om op VBW en festival aanwezig te zijn. Zo 

onderstrepen we het gezamenlijke belang. 

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

wanneer we jaarlijkse 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. We doen 

dat middels ouderbijeenkomsten tijdens het voorbereidingsweekend 

en het festival, mailalerts, een speciaal gedeelte van onze website 

(worldservants.nl/ouders) en (bij minderjarige deelnemers) kopieën van 

alle correspondentie met deelnemers. 

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 van harte welkom op het festival. Ook organiseren we jaarlijks een  

evenement waarmee niet alleen deelnemers, maar ook hun achterban 

in de breedste zin van het woord, kunnen bijdragen aan het bij elkaar 

krijgen van het benodigde geld. 

Personeel
Het personeel is binnen World Servants een relatief kleine groep 

mensen. Met dertien man (in totaal 10,5 fte) personeel en de bestuurder 

(0,2 fte), organiseren en faciliteren zij vanuit het kantoor in Wolvega de  

activiteiten van de organisatie. Met honderden vrijwilligers wordt daar 

in Nederland en in de projectlanden verder gestalte aan gegeven. In 

het hoofdstuk ‘Bestuur en organisatie’ staat beschreven hoe de interne 

organisatie verder is gestructureerd.

  

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. 

Aantal aanvragen 44 = 100%

Aantal toezeggingen 28 = 64%

Aantal afwijzingen 16 = 36%

5 grootste gevers totaal ca. €125.000,-

Totaal ontvangen ca. €250.000,-

Nieuwe fondsen aangeschreven 

in 2016

8

Toegekend aantal 4 = 50%
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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. 

De setupmedewerkers zijn niet alleen aanwezig bij de projectevaluatie, 

maar ook op het Festival. (Dit zijn de vrijwilligers die jaarlijks de 

projectlocaties bezoeken om de projecten voor te bereiden, te evalueren 

en te monitoren samen met de lokale 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 stuk van het werk van 

World Servants in zijn werk gaan 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 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 is er een nieuwe erkenningsregeling voor goede doelen, die het 

CBF keurmerk vervangt. Het CBF is aangewezen als toezichthouder 

op deze erkenningsregeling. In 2016 heeft World Servants daarom 

het keurmerk ‘Erkend Goed Doel’ ontvangen van het CBF. Naast het 

CBF Keurmerk wordt het kwaliteitsmanagementsysteem van World 

Servants jaarlijks getoetst volgens de eisen van NEN-EN-ISO 9001.

Informatieverstrekking

World Servants geeft algemene informatie op haar website, via 

het jaarverslag, de jaarrekening en nieuwsberichten op de website 

en op social media. In 2016 verstuurde World Servants twee keer 

een magazine aan de achterban, waarvan één gevuld was met 

ervaringsverhalen van deelnemers. Ook is de wekelijkse publicatie van 

een voorbeeld van ‘bouwen aan verandering’ op Facebook, onder de 

titel #verandervrijdag voortgezet. De module ‘projectupdates’ op de 

website is voor alle landen structureel in gebruik genomen. Hiermee 

wordt de achterban van World Servants direct op de hoogte gehouden 

van hoe het na afloop van een project verder loopt.  

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 2016 zijn er acht officiële klachten ingediend. Drie klachten hadden 

betrekking op acties van actiegroepen. Twee klachten betroffen 

instellingen op het actieplatform waardoor niet duidelijk (genoeg) 

was dat sponsors voor een maandelijkse gift kozen in plaats van een 

eenmalige gift. Twee klachten gingen over de financiële gevolgen van 

een afmelding voor een project en één klacht betrof het niet ontvangen 

van nieuwsupdates over een project, waarvoor de betreffende persoon 

zich wel had opgegeven. 

Alle klachten zijn in behandeling genomen en volgens de afgesproken 

procedure voor klachten binnen World Servants be- en afgehandeld. 
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We hebben de laatste maanden van 2016 gebruikt om een nieuw 

strategisch plan te maken. Een stevige klus, maar ook een belangrijke 

taak om de hele organisatie nog eens goed tegen het licht te houden 

en opnieuw onszelf af te vragen: Waar zijn we goed in? Wat doen we 

minder goed? Wat zien we als kansen en wat als bedreiging? Hoe kunnen 

we zoveel mogelijk mensen onderdeel laten zijn van onze missie? Het 

resultaat van dit denkwerk staat op worldservants.nl/strategie .

Een belangrijke conclusie was dat we op de goede weg zijn en dat we de 

ingeslagen weg vervolgen. Dat betekent dat we een organisatie willen 

zijn die focust op jongeren en op groepsreizen naar ontwikkelende 

landen.  We hebben een groeipad gedefinieerd om in 2020 naar 1000 

deelnemers te groeien en we willen dat doen met hetzelfde aantal 

(betaalde) mensen. Met andere woorden: nog efficiënter nog meer 

mensen bereiken vanuit onze missie, waardoor we de prijs relatief laag 

kunnen houden. 

Daarnaast gaan we de komende jaren actief aan de slag met de inhoud 

van de projecten. Zowel in de voorbereiding als met de projecten zelf. 

Wat betekent dit concreet voor 2017? 

Deelnemersgroei
In 2016 mochten we een groei van ruim 25% doormaken in het aantal 

deelnemers. We gingen van 593 deelnemers in 2015 naar 765 in 2016. 

Deze groei gaan we in 2017 naar verwachting niet herhalen, maar we 

zijn dankbaar dat in 2017 minimaal hetzelfde aantal mensen weer met 

ons op pad gaat. Op het moment dat we dit schrijven zijn we alweer volop 

bezig de werving voor 2018. Onze doelstelling is om in dat jaar verder 

te groeien naar 866 deelnemers, waarvan we het grootste gedeelte al 

in 2017 in de boeken willen hebben. Onze droom is dat iedere jongere 

rond zijn/haar 18e levensjaar onze reizen mag ervaren als een levens-

veranderende gebeurtenis.

Projecten
In 2017 gaan we van start om de communicatie tussen leiders van 

projecten en de lokale initiatiefnemers anders vorm te geven. We gaan 

in de voorbereiding al proberen leidersteams te koppelen aan een lokaal 

team, zodat de gezamenlijkheid en het eigenaarschap van het project 

nog meer gedeeld wordt. Hoe dit in de praktijk gaat lopen, zal in de 

loop van 2017 duidelijk worden. Ook gaan we met onze partners in 

de projectlanden op zoek naar meer mogelijkheden om de impact van 

de projecten te vergroten en de interactie met de lokale bevolking te 

maximaliseren. Een blijvend resultaat neerzetten is een onderdeel van 

het project dat sowieso blijft als onmisbaar onderdeel om een blijvende 

verandering te realiseren in zowel Noord en Zuid.

Partnerconferentie
Omdat we al enkele jaren behoorlijke veranderingen doorvoeren in 

de projecten, zou het geweldig zijn als we in 2018 al onze partners 

uit het Zuiden bij elkaar konden halen voor een partnerconsultatie. 

Dit is inmiddels alweer een aantal jaren geleden. Als we de benodigde 

fondsen kunnen werven, willen we in het voorjaar van 2018 (rond het 

voorbereidingsweekend) een week lang optrekken met onze Zuidelijke 

partners om van elkaar en met elkaar te leren.

9. vooruitblik 
2017
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Automatisering
Om deze verandering in de aanpak van de projecten beter te 

ondersteunen, zal op de afdeling projectmanagement 2017 in het 

teken staan van de implementatie van de Project Connect module. 

Deze nieuwe software vormt een belangrijke stap om al onze project 

management processen en procedures in één geautomatiseerd systeem 

met elkaar te verbinden. Project Connect biedt ons de gelegenheid 

om alle informatie over de projecten voor de nauw betrokken 

partijen toegankelijk te maken. Zo kunnen de lokale partners hiermee 

bijvoorbeeld zelf hun informatie in het systeem zetten.

Het in 2016 geïntroduceerde Actieplatform zal in 2017 nog de nodige 

aandacht vragen. We hebben vele positieve reacties ontvangen op de 

introductie. Stap voor stap maken we het steeds makkelijker voor onze 

deelnemers om hun eigen budget en het budget van de actiegroep te 

overzien. 

Nieuwe markt - scholen
We schreven vorig jaar: “Daarnaast zijn we aan het onderzoeken of we 

scholen als doelgroep voor World Servants kunnen benaderen.” We 

kunnen nu zeggen dat het eerste project met een school, namelijk de 

Kalsbeek uit Woerden, voor het verschijnen van dit jaarverslag heeft 

plaatsgevonden. U leest hier te zijner tijd meer over in het jaarverslag 

over 2017.

Samenwerking met kerken versterken
Uit ons onderzoek naar de impact van projecten blijkt dat jongeren 

die met World Servants op pad zijn geweest, daarna vaak 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. In 2017 zullen we 

met ons nieuwe kerkenmagazine kerken benaderen om hen de impact 

van onze projecten op jongeren te laten zien. Dit natuurlijk in de hoop 

dat we nog meer deelnemers vanuit de kerken mee mogen nemen. Een 

geweldige kans voor de kerken, waarbij zij na terugkomst een veilige 

plek kunnen zijn waar jongeren met hun verhalen terecht kunnen.

Impact meten
Het wordt steeds belangrijker om aan te kunnen tonen waarom je je 

werk doet en wat je toegevoegde waarde is voor de maatschappij. Begin 

2017 publiceerden we de cijfers van ons jaarlijkse onderzoek naar de 

impact van ons werk. Dit werd door diverse media opgepikt. In 2017 

gaan we verder onderzoeken hoe we onze impact nog beter kunnen 

onderbouwen.

Stichtingen en fondsen
In 2015 zijn we stichtingen en fondsen vanuit een sterkere structuur  

gaan benaderen. De stijgende lijn in deze opbrengsten van 2015 op 

2016 geeft goede hoop dat we ook in 2017 op een hogere bijdrage 

mogen rekenen van deze doelgroep. Geweldig om te zien hoe ook hier 

vele raderen ineengrijpen: Een gestructureerde aanpak door Jan van der 

Leest, die we hiervoor vrij hebben gemaakt; een betere ondersteuning 

door de automatisering waardoor informatie gemakkelijker 

beschikbaar is en begrip binnen de hele organisatie voor dit belangrijke 

fondswervingskanaal waardoor iedereen klaar staat om zijn/haar 

steentje bij te dragen als daarom gevraagd wordt. We verwachten een 

stijging van 32 % in 2017.

Achterban - supporters
Vele honderden mensen die onze reizen zelf hebben meegemaakt of 

hun (klein)kinderen hebben zien veranderen gunnen zo’n verandering 

ook aan anderen. We zijn dankbaar dat we momenteel 1468 supporters 

hebben. Daarvan zijn er dit jaar 237 nieuw bij gekomen. We streven 

voor 2017 naar een stijging tot 1625. 
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Hulpreis verandert jongeren
 ▶ Wolvega

Jongeren die zijn meegeweest op 

een vrijwilligersreis zijn na afloop 

actiever in de kerk en hebben een 

levendiger geloof dan voorheen. 

Die conclusie trekt World Servants 

uit eigen onderzoek. 

De organisatie, die vrijwilligersreizen 

aanbiedt voor christelijke jongeren 

naar Azië, Latijns-Amerika en Afrika, 

deed onderzoek onder 1062 jongeren 

tussen de 15 en 25 jaar. Voorafgaand 

aan de reis vulden ze een vragenlijst 

in over hoeveel vrijwilligerswerk ze 

doen, hoe actief ze zijn in de kerk, hoe 

ze denken over andere culturen en 

wat het geloof voor hen betekent. Een 

jaar na de reis vulden degenen die dat 

wilden de vragenlijst opnieuw in, met 

zichtbaar verschil. 

Het meest opvallende resultaat is dat 

de jongeren na hun reis zo’n 25 pro-

cent meer vrijwilligerswerk in de 

kerk doen. Dat komt volgens be-

leidsmedewerker en socioloog 

 Theunis Sjoerd Elzinga van World 

Servants doordat ze een andere kant 

van de kerk te zien krijgen. ‘Aan een 

project gaat een jaar van voorberei-

ding vooraf. De jongeren gaan plan-

nen maken om geld in te zamelen, 

waarbij de hele kerk meeleeft. Er 

worden collectes gehouden, acties 

georganiseerd of er is bijvoorbeeld 

een lunch na de dienst. Op die manier 

zien ze dat de kerk meer is dan een 

saaie plek waar oude liederen worden 

gezongen.’
Wat voor taken de jongeren na hun 

reis oppakken, verschilt per gemeen-

te. Elzinga: ‘Als de kerk het goed doet, 

kunnen de jongeren iets doen wat bij 

hen past. Laat ze inhoudelijk betrok-

ken zijn bij de dienst, de muziek en 

zet ze niet alleen in bij de crèche of de 

beamer.’ 
Uit het onderzoek blijkt ook dat ge-

loof meer voor de jongeren betekent 

nadat ze een vrijwilligersreis hebben 

gemaakt. Het contact met de lokale 

bevolking heeft daarop veel invloed, 

zegt Elzinga. ‘Ze komen in contact 

met de geloofsbeleving van de men-

sen in Afrika of Zuid-Amerika. Dat is 

vaak een heel pure manier van gelo-

ven, waarbij veel vertrouwen komt 

kijken. De mensen daar hebben in 

materialistisch opzicht veel minder, 

maar toch hebben ze een rotsvast ge-

loof. Dat zet je aan het denken.’

nieuwe perspectieven

Het onderzoek is volgens Elzinga 

geen reactie op de kritiek die er de 

laatste tijd is op vrijwilligersreizen. 

Die zouden weinig goeds doen voor 

de lokale economie en bovendien 

veel ecologische schade aanrichten. 

‘Wij zijn erg overtuigd van het nut 

van ons werk. Vanuit de lokale ge-

meenschap horen we dat ze nieuwe 

perspectieven krijgen door de jonge-

ren. Ze worden bijvoorbeeld geïnspi-

reerd om zelf iets te doen aan hun le-

vensomstandigheden. En we wisselen 

culturele waarden uit, bijvoorbeeld 

op het gebied van de rolverdeling tus-

sen mannen en vrouwen. Als in onze 

groep een man in de keuken pannen-

koeken staat te bakken en een vrouw 

meewerkt op de bouwplaats, heeft 

dat effect.’
Die positieve effecten wegen wat El-

zinga betreft op tegen de milieuscha-

de die de vliegreizen veroorzaken. De 

organisatie heeft overwogen om die 

te compenseren, bijvoorbeeld met de 

aanplant van bomen. ‘Dat zou finan-

cieel erg ingrijpend zijn, op jaarbasis 

kost dat zo’n 25.000 euro. Maar het is 

onderwerp van gesprek.’ Zorg voor 

het milieu is namelijk wel een pijler 

van World Servants. Uit hun onder-

zoek blijkt dat de jongeren na hun 

reis meer aandacht hebben voor 

duurzaam geproduceerd eten en zui-

niger omgaan met water en energie. 

‘Dat kun je natuurlijk niet verrekenen 

met het effect van een vliegreis, maar 

het is wel positief dat de houding van 

de jongeren verandert.’ <

Het contact met de lokale bevolking heeft veel invloed op het geloof van jonge vrijwilligers.

naam: Myriam Jaarsma

leeftijd: 25
plaats: Bolivia en Malawi

op pad met: World Servants

Myriam ging in 2008 met World Servants naar 

Bolivia en in 2009 naar Malawi.

‘Ik heb van de reizen veel geleerd over mezelf, 

door de gesprekken in groepjes en de vragen 

die er gesteld werden. Op zo’n reis zie je voor 

het eerst armoede. Ik ben deels in Afrika 

opgegroeid en had dus al wel armoede gezien, 

maar in Zuid-Amerika was dat toch anders. Als 

je thuiskomt, krijg je een enorme cul-

tuurshock. Je eerste warme douche is hemels. 

Je gaat met andere ogen kijken naar wat je 

hebt, wat je doet en wat je rol is in de wereld. 

Tijdens de reis hadden we iedere morgen 

gesprekken in kleine groepjes. Dat stimuleert 

om meer over het geloof te praten. En op 

zondagen gingen we naar de lokale kerk. Dat 

was een enorme beleving. Je verstaat er niets 

van, maar je ziet hoe ze daar hun geloof 

beleven. Dat is heel anders dan in Nederland, 

meer vanuit het gevoel. Die gevoelskant van 

het geloof ben ik bij mezelf meer gaan 

ontdekken. Ik ben daarna ook meer gaan 

doen in de kerk, maar dat heeft ook met 

leeftijd te maken. Ik was altijd al een actief 

lid. Duurzaamheid is een belangrijk aspect in 

mijn leven. Ik heb bijvoorbeeld geen auto en 

ik eet geen vlees. World Servants heeft daarop 

wel invloed gehad, omdat ik de gevolgen zag 

van droogte en armoede. Tegenwoordig vlieg 

ik niet meer als het niet nodig is. Zelf ben ik 

twee keer met zo’n reis mee geweest en dat 

vind ik genoeg. Er zijn ook mensen die tien 

keer gaan, dat vind ik soms lastig. De kracht 

zit juist in het laten zien van armoede. Als je 

een of twee keer gaat, is zo’n vliegreis dat 

waard. Nu denk ik dat ik beter op een andere 

manier kan bijdragen aan de wereld.’

naam: Jorn Rietveld

leeftijd: 20
plaats: Kosovo

op pad met: stichting De Brug

Jorn ging afgelopen zomer met zijn jeugdver-

eniging naar Kosovo. 

‘We hebben de arme mensen in Kosovo op een 

praktische manier geholpen, door op te 

ruimen en huizen op te knappen. De reis was 

georganiseerd door de commissie van de 

jeugdvereniging, in overleg met stichting De 

Brug die daar mensen helpt. Het was er vooral 

heel arm. We waren bij de zigeuners, die 

mensen hebben praktisch niks. Veel gebou-

wen zijn niet helemaal af, wegen zijn van lage 

kwaliteit. Ik vond het bijzonder om er te zijn. 

Dat land is lang onderdrukt en komt net uit 

een oorlog. Maar het is niet zo dat ik emotio-

neel geraakt werd of zo. Toen ik thuis kwam 

vond ik het vooral fijn om weer even rust te 

hebben, want we zaten twee weken met 

veertig man bij elkaar. Het was heel leuk om 

met de jeugdvereniging samen te gaan en 

vooraf het geld in te zamelen. Je leert elkaar 

beter kennen. De reis heeft mijn rol in de kerk 

niet veranderd, want ik was daar al erg actief. 

Wel heeft het bijgedragen aan het besef dat je 

als christen je geloof moet uitdragen. Eerder 

had ik dat ook wel, maar de reis was daar wel 

positief voor. We hebben in Kosovo een aantal 

Bijbelstudies gedaan en zijn daar ook naar de 

kerk gegaan. Dat heeft mijn geloof niet veran-

derd. 
Het was soms demotiverend om te zien dat de 

zigeuners zelf niets deden. De jongeren 

hielpen wel, maar de oudere mannen deden 

niks. Ik vond het heel interessant om met de 

tolken te praten. Die spraken met veel passie 

over hun land, terwijl het er een puinhoop 

was. Ze geloofden dat er een goede toekomst 

voor Kosovo is.’

‘je gaat met andere ogen kijken naar wie je bent’ ‘als christen moet je je geloof uitdragen’
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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. 

Verslag van de 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 evalueert de RvT in de vergadering van juni het eigen 

functioneren. Uitkomsten van deze evaluatie in 2016 zijn:

• dat de keuze voor Jan Bosman als bestuurder de juiste is gebleken. 

De resultaten op het gebied van deelnemers en financiën laten een 

positief keerpunt zien en de spirit is terug in het team;

• dat de balans tussen de afstand enerzijds en betrokkenheid 

anderzijds tussen de RvT en de directie en het MT nu goed is;

• dat ten aanzien van de expertisegebieden binnen de RvT, financiële 

kennis breed vertegenwoordigd is. Voor toekomstige uitbreiding is 

het goed dat er meer kennis bij komt op het gebied van marketing, 

ontwikkelingssamenwerking en/of goede doelen.

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 2016 heeft de auditcommissie na onderzoek 

adviezen gegeven waarmee het vier-ogenprincipe bij betalingen nog 

verder geoptimaliseerd kan worden. Daarnaast heeft de commissie 

geadviseerd om de eigenaarspas, waarmee betaalautorisaties binnen 

de organisatie kunnen worden aangepast, naar de bestuurder te laten 

10. bestuur en 
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gaan in plaats van bij een MT-lid. Dit advies is door de RvB en het MT 

overgenomen en inmiddels geïmplementeerd. 

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 wanneer er 

relevante ontwikkelingen zijn.

In 2016 hebben er vier vergaderingen van de RvT plaatsgevonden. 

Wanneer inhoudelijk noodzakelijk, zijn tijdens de vergaderingen behalve 

de RvB ook één of meer leden van het MT aanwezig om agendapunten 

toe te lichten. 

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 2016 niemand gebruik van gemaakt.

Zittingsduur en huidige leden Raad van Toezicht

In april 2016 hebben er geen wisselingen in de samenstelling van de RvT 

plaatsgevonden. Bij het afsluiten van het boekjaar, bestond de RvT dan 

ook uit de onderstaande personen:

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 2016 was drs. J. Bosman als bestuurder 

belast met het besturen van de organisatie. De bestuurder draagt 

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. 

Naam Functie Zittingsduur Beroep / nevenfunctie(s)

A.P. Tack Voorzitter Sinds september 2012; in de vergadering van 

oktober 2015 voor drie jaar herbenoemd.

Predikant PKN 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; in 2016 voor drie jaar 

herbenoemd.

Directeur Kindcentrum ‘Het Kompas’ te Vollenhove.

Bram van  

Mannekes

Algemeen lid Sinds juni 2015; in 2016 voor twee jaar 

herbenoemd.

Voorzitter Verantwoordingsorgaan Pensioenen Hexion 

en bestuurslid wijkvereniging Oud Voorburg.

Lizbeth Pombo Algemeen lid Sinds juni 2015; in 2016 voor twee jaar 

herbenoemd.

Auditor bij de overheid, belast met audits van subsidies.
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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 norm van de Regeling beloning 

directeuren van goede doelen van brancheorganisatie Goede Doelen 

Nederland die in 2015 voor het laatst is bijgesteld. Op basis van de 

omvang, complexiteit, de organisatorische context en het directiemodel, 

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 Goede Doelen Nederland geadviseerde maximale jaarinkomen 

op € 77.929.

In 2016 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 2016 is het functioneren 

van de RvB in de vergadering van april positief beoordeeld. De RvT 

heeft de wens uitgesproken dat Jan ook in 2017 als bestuurder aan 

World Servants verbonden blijft. Er is vervolgens een doorlopende 

modelovereenkomst met de heer Bosman afgesloten die vanuit de 

RvT per dag opzegbaar is. Wanneer de heer Bosman zelf zijn taak als 

bestuurder zou willen beëindigen, zal een opzegtermijn van een half 

jaar gelden, om daarmee de RvT in de gelegenheid te stellen een nieuwe 

bestuurder aan te trekken.

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 2016 opnieuw niet geïndexeerd.

Personeel
Het jaar 2016 sloot World Servants af met 13 personeelsleden (10,5 fte) 

en de bestuurder (0,2 fte). 

Het personeel is onderverdeeld in drie afdelingen: Afdeling Support, 

Marketing & Training en Project Management. Project Management 

is verantwoordelijk voor de organisatie van de projecten in de 

projectlanden in samenwerking met de lokale partner; Marketing 

& Training is verantwoordelijk voor de werving van fondsen, 

deelnemers en leiders; Afdeling Support voert alle ondersteunende 

processen uit (financiële administratie, deelnemersadministratie, 

ICT en secretariaat). Iedere afdeling heeft een eigen coördinator 

die de afdeling vertegenwoordigt in het managementteam. Het 

managementteam adviseert de bestuurder 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 ‘MT-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.

Gedurende 2016 heeft er een aantal wijzigingen plaatsgevonden in het 

kantoorpersoneel. Met het vertrek van Janno Kamphorst met ingang 

van 1 januari 2016, moest er uitgekeken worden naar een nieuwe 

fondsenwerver voor de particuliere fondsenwerving. Per 1 maart is 

Jelmer Krist hiervoor aangenomen bij afdeling Marketing en Training. 

Voor de periode van het zwangerschapsverlof van Christina van der 

Leest van de afdeling Support, is Susanna van Zijverden aangenomen 

voor 0,8 fte. Vanwege het vertrek van Brenda de Graaff bij Support 

tijdens deze verlofperiode, is Susanna gevraagd haar werkzaamheden 

voor de afdeling Support op parttime basis (0,4 fte) voort te zetten na 

de periode van het zwangerschapsverlof. Daarnaast is Susanna vanaf 

augustus voor 0,4 fte ingezet ter versterking van de afdeling Project 

Management. 

Vanaf november 2016 is Henk-Jan Bouwsema voor 50 % gedetacheerd 

aan onze softwareleverancier Matthat om te helpen bij de ontwikkeling 

en implementatie van Project Connect, een module waarmee het 

partnerportaal wordt ontwikkeld en geïntegreerd in Pluriform.  

Het boekjaar werd afgesloten met de betaalde medewerkers in hun 

respectievelijke functies zoals op de pagina hiernaast opgesomd.

Criterium Score

Omvang 120

Complexiteit 70

Context 145

Totaal 335
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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

Jelmer Krist Marketing & Training Fondsenwerver 1,0

Jan Willem Westerhof Marketing & Training Webmarketeer 0,6

Theunis-Sjoerd Elzinga Marketing & Training Actiegroepen, Vorming & Trainingen 1,0

Totale fte afdeling Marketing & Training 4,6

Elise Elzinga Support Coördinator Support 0,8

Christina van der Leest Support Deelnemerssupport 0,6

Susanna van Zijverden Support Deelnemerssupport 0,4

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 4,1

Linda Augustinus Project Management Coördinator Project Management 0,6

Henri Plas Project Management Project Manager 0,8

Susanna van Zijverden Project Management Project Manager 0,4

Totale fte afdeling Project Management 1,8

Totale fte World Servants 10,7
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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

cultuurteam

redactieteamwebteam
evenemententeam

toerustingsteam

technisch team

medisch team

createam

hoofdleidersteam

trainersteamproductieteam

groepsleidersteam

kinderwerkteam

promoteam vormgeversteam

marketing
&

training

support
      

  management

project
management

raad
van toezicht

automatiseringsteam
kantoorvrijwilligers

     setupteam

    raad van bestuur

Elise Elzinga

Christina van der Leest

Linda Augustinus

Jan Bosman

Willem-Jan van der ven

Jan van der Leest

Bram Tack Bettie van Noorloos Bram van Mannekes

Lizbeth PomboGert van Ramhorst

lifeskillsteam

Thea van der Meer

Henri Plas

Henk-Jan BouwsemaSusanna van Zijverden Carin Bult

Susanna van Zijverden

Jan Willem WesterhofTheunis Sjoerd Elzinga Jelmer Krist
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11. financiële 
verantwoording
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Balans per 31 december

Alle bedragen in €

31-12-2016 31-12-2015

Activa

1 Materiële vaste activa 29.730 39.256

2 Immateriële vaste activa 18.500 957

3 Financiële vaste activa 15.800 61.193

64.030 101.406

3 Voorraden 12.543 4.386

4 Vorderingen en overlopende activa 293.535 157.828

5 Liquide middelen 749.987 822.597

1.056.065 984.811

Totaal 1.120.095 1.086.217

Passiva

6 Reserves en fondsen

• Reserves

Continuïteitsreserve 313.088 291.938

• Fondsen

Bestemmingsfonds 6.156 0

Subtotaal 319.244 291.938

7 • Voorzieningen 66.300 50.300

8 • Kortlopende schulden 734.551 743.979

Totaal 1.120.095 1.086.217

Kengetallen

Vermogensratio 12,3 % 12,6 %

Solvabiliteit 28,5 % 26,9 %
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Alle bedragen in € Werkelijk Begroot Werkelijk

2016 2016 2015

Baten
9 -   Baten uit eigen fondsenwerving 2.329.646 2.261.771 1.851.945

10 -   Baten uit acties van derden 261.328 156.527 190.325

11 -   Subsidies van overheden 0 0 253.225

12 -   Rentebaten 1.775 2.500 2.895

13 -   Overige baten 2.449 18.000 25.833

Som der baten 2.595.198 2.438.798 2.324.223

Lasten
Besteed aan doelstellingen

14      - Bouwprojecten WS deelnemers 592.913 605.947 616.326

15      - Extra gift Project Partners 189.353 0 26.387

16      - Projecten Programma Partners 0 0 120.099

17      - Deelnemerskosten 1.400.373 1.423.807 1.155.048

Totaal 2.182.639 2.029.754 1.917.861

Werving baten
18 -   Kosten eigen fondswerving 173.181 188.489 181.123

18 -   Kosten acties van derden 21.430 21.358 21.502

18 -   Kosten verkrijging subsidies 7.857 8.340 12.033

Totaal 202.468 218.187 214.658

Beheer en administratie
18 - Kosten beheer en administratie 182.784 190.257 181.100

Som der lasten 2.567.892 2.438.198 2.313.619

Resultaat 27.306 600 10.604

Resultaatbestemming:

- continuïteitsreserve 21.150 600 13.453

- bestemmingsreserve: Projectreserve 0 0 -2.849

- bestemmingsfonds 6.156 0 0

Totaal 27.306 600 10.604

Kengetallen
Bestedingsratio baten % 84,1 83,2 82,5

Bestedingsratio lasten % 85,0 83,2 82,9

Kosten eigen fondswerving % 7,4 8,3 9,8

Kosten Beheer en Administratie % 7,1 7,8 7,8

Staat van Baten en Lasten
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Toelichting resultaat 2016

Algemeen:

Voor het tweede achtereenvolgende jaar sluiten we het boekjaar af met een positief resultaat. Het aantal deelnemers dat in 2016 op project 

ging, kwam uiteindelijk exact uit op het begrote aantal deelnemers.

De belangrijkste verschillen in de cijfers ten opzichte van de begroting worden onderstaand toegelicht:

Uitgaven

• Aan (af)bouwkosten is € 16.000,- minder uitgegeven en de kosten voor de coördinatie ter plaatse vielen ook € 10.000,-- mee.

• Op uitvoeringskosten is € 20.000,- bespaard doordat niet alle budgetten voor fondswerving volledig zijn besteed.

• In 2016 hebben we de calamiteitenvoorziening op het gewenste peil kunnen brengen door een toevoeging van € 8.000,--

• Met alle veranderingen in onze aanpak op de afdeling Project Management willen we graag een partnerconferentie organiseren.Hier 

hebben we ook in 2016 een bedrag voor gereserveerd.

Inkomsten

• De deelnemers hebben gezamenlijk € 125.000,- aan extra deelnemersbijdragen bijeengebracht. Dat is € 40.000,-- meer dan gebudgetteerd. 

• Door de wisseling van de wacht en de daarbij horende veranderingen in processen en procedures blijkt de post giften en donaties enkele 

duizenden euro’s tegen te vallen.

• De post ‘overige resultaten’ komt op een negatief bedrag uit door een eindafrekening van de SBOS subsidie die in voorgaande jaren was 

ontvangen.

• Vanaf november detacheren we onze IT medewerker gedeeltelijk aan onze leverancier van ons softwarepakket Pluriform, tegen een 

financiële vergoeding die ons weer helpt te investeren in verbeteringen van de software.
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Het kasstroomoverzicht geeft de feitelijke geldstromen weer binnen het kalenderjaar.

Ondanks een positief resultaat over 2016 is de kasstroom toch enigszins negatief. Met name een hoger bedrag aan Vooruitbetaalde kosten € 

125.000,-- is hiervan de oorzaak.

Het terugontvangen van de deelname aan Co-Prisma ad. € 44.000,-- compenseerde dit slechts gedeeltelijk.

Op basis van de geringe geplande investeringen en het kritisch kijken naar de kasstroom en positieve resultaat prognose is de verwachting de 

liquide middelen op peil te kunnen houden voor 2017.

Alle bedragen in €

Kasstroomoverzicht 2016 2015

Stand per 1 januari 822.597 353.200

Saldo baten en lasten 27.306 10.604

Afschrijvingen in resultaat 13.721 21.300

Mutatie in voorzieningen 16.000 42.300

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Mutaties werkkapitaal:

Financiële vaste activa 45.393 11.168

Voorraden -8.157 -519

Vorderingen -135.707 81.531

Schulden op korte termijn -9.428 305.567

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële en immateriële vaste activa -21.738 -2.554

Stand per 31 december 749.987 822.597

Mutatie: -66.454 469.397
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Jaarrekening
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening 2016 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 en immateriële 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 betrof in totaal 

€ 44.204,-- In 2016 is de deelname in Co-Prisma beëindigd en het 

volledige bedrag aan World Servants uitgekeerd.

• Tijdens de verbouwing van het Pand Industrieweg 14 in Wolvega, 

is een lening door WS verstrekt aan de verhuurder. In 2016 is deze 

geheel afbetaald.

Voorraden

De voorraden bestaan uit artikelen bestemd 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 het resultaat aan deze 

reserve toe te voegen totdat de bovengrens van ca. € 650.000 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 2016 wordt grotendeels ten gunste 

geboekt van de continuiteitsreserve.

Bestemmingsreserves

De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is 

door het bestuur bepaald, en betreft geen verplichting. Het bestuur kan 

deze beperking zelf opheffen.

 

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfondsen betreffen middelen die zijn verkregen 

met een door derden aangegeven specifieke bestemming. Het 

bestemmingsfonds bestaat uit geworven baten t.b.v. het autofonds. In 

2016 € 7.500,-- ontvangen en € 1.344,-- uitgegeven voor onderhoud van 

de auto in Sierra Leone.

Voorzieningen

• Om de contacten met de partners te onderhouden en te versterken 

is de wens om in 2017 een Partnerconferentie te organiseren.

Daarom is in 2016 € 8.000,-- toegevoegd aan deze voorziening tot 

een bedrag van € 16.000,--

• 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 aan deze voorziening in 2016 € 8.000,-- 

toegevoegd tot een bedrag van € 50.300,--

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Opbrengsten en kosten worden zoveel mogelijk verantwoord in het jaar 

waaraan zij kunnen worden toegerekend.

Daarnaast wordt rekening gehouden met de richlijnen vlgs RJ650 om 

de ontvangen gelden uit fondswerving te verantwoorden in het jaar van 

ontvangst.

Normpercentages

Volgens de richtlijnen van het CBF mag het bedrag aan kosten van eigen 

fondsenwerving niet hoger zijn dan 25% over een periode van drie jaar 

van de totale baten uit fondsenwerving.

World Servants voldoet ruimschoots aan deze norm en blijft met een 

percentage van 7,6 % ( 2015 9,8 %) 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 
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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. 

In 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.

Ook de bijdrage van EO Metterdaad is op deze manier verantwoord.

Controleverklaring

De controleverklaring is hierna afzonderlijk opgenomen.
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Alle bedragen in € 2016 2015

1 Materiële vaste activa

Aanschafwaarde per 1 januari 302.416 300.887

bij: Investeringen 3.794 1.529

af: desinvesteringen -55.521

Aanschafwaarde per 31 december 250.689 302.416

Afschrijvingen t/m vorig boekjaar 263.160 241.928

bij: afschrijving ten laste van dit jaar 13.320 21.232

af: desinvesteringen -55.521 0

Afschrijvingen t/m boekjaar 220.959 263.160

Boekwaarde per 31 december 29.730 39.256

Specificatie activa

Gebouw / Inrichting 15.248 22.110

Kantoorapparatuur 2.266 3.876

Computerapparatuur 12.216 12.502

Auto’s Projectlandcoördinatoren 0 768

Totaal 29.730 39.256

2 Immateriële vaste activa

Aanschafwaarde per 1 januari 1.025 0

bij: Investeringen 17.944 1.025

Aanschafwaarde per 31 december 18.969 1.025

Afschrijvingen t/m vorig boekjaar 68 0

bij: afschrijving ten laste van dit jaar 401 68

Afschrijvingen t/m boekjaar 469 68

Boekwaarde per 31 december 18.500 957

Specificatie immateriële activa

Computer Software 18.500 957

Totaal 18.500 957

In 2016 is de verplichting aangegaan met Software leverancier Matthat voor upgrading van Pluriform m.b.t tot 

Project Connect voor een bedrag ad. € 60.000,-- .

Dit wordt grotendeels gefinancieerd via detachering van een WS medewerker bij Matthat.

Toelichting op de Balans
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In Zambia loopt de eerste lening voor 

een auto. Boekwaarde 3.800 euro.  

Hierop wordt ieder jaar afgelost. Deze 

lening loopt nog 1 jaar, rente 0%.

In Bolivia loopt de tweede lening voor 

een auto. Boekwaarde 6.500,-- euro.

Hierop wordt ieder jaar 1.300 euro 

afgelost. Deze lening loopt nog 5 jaar, 

rente 0%.

Aan de CCAP in Malawi is in 2016 een 

lening van 5.500 euro versterkt t.b.v. 

groot onderhoud voor de bus. Lening 

zal in 3 jaar worden terugbetaald, rente 

0%.

De voorbereidingen van de projecten 

voor 2017 beginnen vanaf juni 2016 

waardoor de post vooruitbetaalde kos-

ten aanzienlijk is. Dit betreft met name 

vooruitbetaalde deelnemersreiskosten 

voor een bedrag van € 90.346,--. Het 

overige deel heeft voornamelijk be-

trekking op vooruitbetaalde project-

kosten € 83.000,-- en vooruitbetaalde 

deelnemersvoorzieningen € 46.490,--.

Alle bedragen in € 2016 2015

3 Financiële vaste activa

Deelneming Co-Prisma 0 44.204

Lening verbouwing u/g 0 1.589

Lening auto buitenland 15.800 15.400

Totaal 15.800 61.193

4 Voorraden

Verkoopmaterialen 12.543 4.386

Totaal 12.543 4.386

5 Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 0 0

Omzetbelasting 19.421 9.248

Rente 1.274 1.770

Subsidies 13.134 16.367

Deelnemersbijdragen 0 1.690

Giften Projecten 5.969 17.256

Vooruitbetaalde kosten 229.641 103.792

Overige 24.096 7.705

Totaal 293.535 157.828

6 Liquide middelen

Spaarrekeningen 600.000 700.000

Bank - girorekeningen 147.147 120.069

Kas 2.840 2.528

749.987 822.597

Wijziging liquide middelen -72.610 469.397

De middelen op de spaarrekening zijn op korte termijn opvraagbaar

De rentevergoeding op de spaarrekening bedraagt per balansdatum 0,05 %

7 Reserves en fondsen

- Reserves

- Continuïteitsreserve 313.088 291.938

- Bestemmingsfondsen 6.156 0

Totaal 319.244 291.938
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Alle bedragen in € 2016 2015

Verloopoverzicht Reserves en Fondsen

Continuiteits reserve

Stand per 1 januari 291.938 278.481

Toevoeging resultaat 21.150 13.453

Stand per 31 december 313.088 291.938

Autofonds

Stand per 1 januari 0 0

Toevoeging resultaat 6.156 0

Stand per 31 december 6.156 0

8 Voorzieningen

Partnerconferentie 16.000 8.000

Calamiteitenfonds 50.300 42.300

Totaal 66.300 50.300

9 Kortlopende schulden

Crediteuren 54.277 20.752

Vooruitontvangen Deelnemersbijdragen 629.772 617.309

Vooruitontvangen Projectgiften/Subsidies 51.938 48.064

Extra projectgiften 3.726 22.160

Loonheffing 8.722 9.701

Sociale Lasten 2.403 2.228

Reservering Vakantietoeslag 14.349 12.724

Uitvoeringskosten 8.750 7.669

Projectkosten 7.000 3.999

Deelnemerskosten 773 3.016

Kruisposten -47.159 -3.643

Totaal 734.551 743.979

De werving van deelnemers voor projecten in 2017 start vanaf juli 2016.

Voor de projecten voor 2017 is € 629.772,-- (33,5 %) reeds ontvangen t.o.v. het begrote jaarbedrag.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huur Onroerend Goed

De gebouwen en terreinen zijn gehuurd. De huurovereenkomst is ingegaan op 1 mei 2016 en loopt

tot 1 mei 2021. De huurprijs bedraagt op jaarbasis vanaf 1 mei 2016 € 28.776,--

Aanvullende kosten voor levering diensten en service op jaarbasis € 10.200,--
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Baten Werkelijk Begroot Werkelijk

Alle bedragen in € 2016 2016 2015

9 Deelnemersbijdragen

 - Deelnemersbijdragen Projecten 1.858.736 1.839.176 1.395.530

 - Extra deelnemersbijdragen 125.707 83.000 73.000

 - Correcties acties derden -70.021 -78.405 -90.910

Totaal 1.914.422 1.843.771 1.377.620

9 Projectmatige giften en donaties

 - Extra bijdragen POM projecten 0 0 34.629

 - Institutionele fondsen 0 0 8.500

 - Campagnes 0 0 68.445

 - Aanvullende Projectbestedingen 12.250 0 23.005

Totaal 12.250 0 134.579

9 Algemene Giften en Donaties

 - Supporters 97.860 108.000 81.478

 - Lead Supporters 5.654 40.000 5.750

 - Mailingacties 16.904 12.000 14.958

 - Giften Particulieren 43.509 45.000 46.962

 - Giften Kerken 14.377 25.000 25.705

 - Giften scholen 1.750 0 3.086

 - Giften bedrijven en sponsors 3.179 0 16.155

 - Giften stichtingen en fondsen 176.436 180.000 129.743

 - Algemene schenkingen en legaten 12.480 8.000 15.910

- Crowdfunding tbv Project GH416 30.825 0 0

Totaal 402.974 418.000 339.746

9 Baten uit eigen Fondsenwerving 2.329.646 2.261.771 1.851.945

10 Baten uit acties van derden

 - Premie Wilde Ganzen 35.010 43.122 52.500

 - EO Metterdaad 34.689 35.000 46.915

 - Actieopbrengst t.b.v. Wilde Ganzen 70.021 78.405 90.910

- Aanvullende Projectbestedingen 23.360 0 0

- Extra Projectgiften 98.248 0 0

Totaal 261.328 156.527 190.325

11 Subsidies van overheden

 - MFS via ICCO/Prisma WS Projecten 0 0 132.489

 - MFS via ICCO/Prisma Programmapartners 0 0 100.659

 - AKV via MFS 0 0 20.077

Totaal 0 0 253.225

12 Rente baten

 - Rente banksaldi 1.378 1.300 1.703

 - Rente vorderingen 397 1.200 1.192

Totaal 1.775 2.500 2.895

13 Overige Baten

 - Provisie giften 714 0 417

 - Projecten Eigen Beheer 1.926 2.500 11.779

 - Materiaalverkoop 3.998 2.500 4.045

 - AKV via EO metterdaad 964 0 986

 - Overige -5.153 13.000 8.606

Totaal 2.449 18.000 25.833

Totaal som der baten 2.595.198 2.438.798 2.324.223

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten
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Lasten Werkelijk Begroot Werkelijk

Alle bedragen in € 2016 2016 2015

14 Bouwprojecten deelnemers

 - Vaste Bouwkosten 370.740 380.200 367.943

 - Variabele bouwkosten 40.100 46.569 57.330

 - Inzet landcoördinator 67.845 66.800 82.256

 - Set-up kosten 26.731 38.623 29.804

- Additionele kosten Project GH416 22.347 0

 - Aandeel Uitvoeringskosten 65.150 73.755 78.993

Totaal 592.913 605.947 616.326

15 Extra giften Projectpartners

- Acties Derden 132.937 0 23.005

- Eigen Fondswerving 35.610 0 0

 - Aandeel Uitvoeringskosten 20.806 0 3.382

Totaal 189.353 0 26.387

16 Projecten Programma Partners

- Projectkosten 0 0 104.706

 - Aandeel Uitvoeringskosten 0 0 15.393

Totaal 0 0 120.099

17 Deelnemerskosten

 - Reiskosten 847.244 852.495 689.724

 - Verblijfskosten 195.443 191.100 163.204

 - Deelnemersvoorzieningen 87.622 91.501 57.073

 - Vorming en Training 102.704 115.406 97.007

- Additionele kosten Project GH416 13.485 0 0

 - Aandeel Uitvoeringskosten 153.875 173.305 148.040

Totaal 1.400.373 1.423.807 1.155.048
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Lasten Werkelijk Begroot Werkelijk

Alle bedragen in € 2016 2016 2015

18 Uitvoeringskosten

 - Lonen en Salarissen 349.353 340.303 345.092

 - Sociale Lasten 58.583 56.700 56.137

 - Pensioenlasten 11.248 11.000 11.041

 - Ziekteuitkeringen -7.171 0 0

 - Overige personeelskosten 18.317 19.501 26.700

Totaal Personeelskosten 430.330 427.504 438.970

 - Reis- en verblijfkosten 20.144 19.800 16.693

 - Bestuur, comm. en vrijwilligers 5.413 5.500 4.355

 - Huisvestingskosten 45.029 41.650 41.576

 - Kantoorkosten 15.007 18.750 12.618

 - Automatiseringskosten 40.237 45.000 40.316

 - Publiciteit en communicatie 49.350 71.400 63.602

 - Algemene Kosten 17.074 22.900 16.780

 - Kosten verkrijging subsidies 2.500 3.000 6.657

Subtotaal 625.084 655.504 641.567

 - Aandeel uitvoeringskosten tbv Doelstellingen -239.831 -247.060 -245.809

Totaal Uitvoeringskosten: 385.253 408.444 395.758

 - tbv Werving baten 202.468 218.187 214.658

 - tbv Beheer en Administratie 182.784 190.257 181.100

Totaal som der lasten 2.567.892 2.438.198 2.313.619

Kengetallen

Aantal FTE 10,51 10,21 10,27

Gemiddelde loonkosten per FTE 40.945 41.871 42.743

Gemiddelde opbrengst per FTE 246.927 238.864 226.312
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Alle bedragen in € Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk

2017 2016 2016 2015

Aantal deelnemers Projecten: 791 765 765 593

Aantal WS Bouwprojecten 27 30 29 25

Baten
9 -   Baten uit eigen fondsenwerving 2.374.563 2.329.646 2.261.771 1.851.945

10 -   Baten uit acties van derden 80.000 261.328 156.527 190.325

11 -   Subsidies van overheden 0 0 0 253.225

12 -   Rentebaten 1.000 1.775 2.500 2.895

13 -   Overige baten 60.350 2.449 18.000 25.833

Som der baten 2.515.913 2.595.198 2.438.798 2.324.223

Lasten
Besteed aan doelstellingen

14      - Bouwprojecten WS deelnemers 605.820 592.913 605.947 616.326

15      - Extra giften Project Partners 0 189.353 0 26.387

16      - Projecten Programma Partners 0 0 0 120.099

17      - Deelnemerskosten 1.479.156 1.400.373 1.423.807 1.155.048

Totaal 2.084.976 2.182.639 2.029.754 1.917.861

Werving baten

18 -   Kosten eigen fondswerving 197.143 173.181 188.489 181.123

18 -   Kosten acties van derden 28.519 21.430 21.358 21.502

18 -   Kosten verkrijging subsidies 0 7.857 8.340 12.033

Totaal 225.661 202.468 218.187 214.658

Beheer en administratie
18 - Kosten beheer en administratie 201.276 182.784 190.257 181.100

Som der lasten 2.511.913 2.567.892 2.438.198 2.313.619

Resultaat 4.000 27.306 600 10.604

Kengetallen
Bestedingsratio baten 82,9 % 84,1 % 83,2 % 82,5

Bestedingsratio lasten 83 % 85,0 % 83,2 % 82,9

Kosten eigen fondswerving 8,3 % 7,4 % 8,3 % 9,8

Kosten Beheer en Administratie 8,0 % 7,1 % 7,8 % 7,8

Begroting 2017
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Toelichting op de begroting 2017

1. Omdat we strakker sturen op efficiency willen we een stijgend 

aantal deelnemers op een iets lager aantal projecten inzetten. 

De deelnemersbijdrage aan de bouwkosten wordt dan hoger. Dit 

begrote aantal deelnemers is een extrapolatie van het aantal mensen 

wat zich nu heeft ingeschreven gebaseerd op ervaringen uit het 

verleden. Per saldo willen we de Lokale kosten nog eens met 20.000,- 

laten dalen;

2. Gezien de stijging van de prijzen in diverse landen, is het niet reëel 

nog verder te snijden op de deelnemerskosten. Natuurlijk is de post 

reiskosten nog een grote variabele. Een aantal tickets lijkt mee en 

een aantal tegen te vallen. Dit is zoals we de reiskosten nu inschatten 

op basis van de prijzen van vorig jaar in combinatie met de eerste 

offertes van dit jaar;

3. In de personeelskosten zit € 15.000,- aan aanpassingen van salarissen 

en een stukje ruimte om op projectmanagement en support (tijdelijk) 

extra capaciteit in te zetten die nodig is om veranderingen op te 

vangen (implementatie Project Connect bijvoorbeeld);

4. In de automatiseringskosten zit een stuk afschrijving van Project 

Connect en nog een aantal noodzakelijke investeringen. Verderop 

zit de opbrengst detachering die hier tegenover staat;

5. Gezien het resultaat dit jaar en de ingezette acties durven we ook voor 

2017 te rekenen op forse bedragen aan extra deelnemersbijdragen;

6. Giften en donaties zijn voorzichtiger ingeschat dan vorig jaar. Het 

blijkt lastig, zoals eerder vermeld, om supporters te vinden die niet 

een op een bij een deelnemer betrokken zijn. Daarom meer ambitie 

op de post uit het vorige punt en minder op dit onderdeel;

7. Bij stichtingen en fondsen hebben we de stijgende lijn voortgezet 

omdat we zien dat hier nog meer mogelijkheden liggen. In het 

verlengde van vorige punten zien we ook hier dat de stichtingen en 

fondsen vaak project gerelateerd (lees bouwkosten) zijn;

8. De post van € 25.000,- partnerconferentie staat zowel aan de 

inkomsten- als aan de uitgavenkant geboekt. We willen erg graag 

onze partners uitnodigen om een week met elkaar op te trekken, 

van elkaar te leren en ons feedback te geven op onze wijzigingen aan 

de Project Management kant. Dit bedrag gaan we alleen uitgeven 

als het ook echt binnenkomt. We kunnen daar tegen de zomer over 

besluiten;

9. De post detachering personeel is een belangrijke post om het geheel 

sluitend te krijgen. Het lijkt een goede mogelijkheid om Project 

Connect voor onze organisatie mogelijk te maken.
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2016 2015

Naam J. Bosman J. Bosman

Functie Directeur Directeur

Dienstverband

Aard ( looptijd ) onbepaalde tijd jaarlijks

uren 8 p. week 8 p. week

parttime  percentage 20% 20%

periode 1-1-2016 t/m 

31-12-2016

1-1-2015  t/m 

31-12-2015

Bezoldiging (EUR)

Jaarinkomen

      Bruto Beloning J. Bosman 12.000 12.000

      Vakantiegeld 0 0

      Eindejaarsuitkering, 13/14e  mnd 0 0

     Variabel jaarinkomen 0 0

Totaal 12.000 12.000

SV lasten ( wg deel ) 0 0

Belastbare vergoedingen/bijtellingen 0 0

Pensioenlasten ( wg deel ) 0 0

Overige beloningen op termijn 0 0

Uitkering beëindiging dienstverband 0 0

Totaal bezoldiging   12.000 12.000

Totaal bezoldiging   2016 12.000

Totaal bezoldiging   2015 12.000

Bezoldiging directie
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ET216

begroot werkelijk

Aantal deelnemers 30 31

Lokale kosten

Projectbudget 20.551 21.104

Aanvullende bestedingen 9.500

Organisatiekosten

Training leiders 1.170 1.099

Projectmanagement kosten 11.627 11.627

Overige kosten 1.405 1.413

Kosten 44.253 35.243

Bijdragen deelnemers 16.448 16.996

Extra bijdragen deeln.

Premie Wilde Ganzen 6.850 7.035

Fondsen en stichtingen 10.150

Supporters 3.500 1.062

Opbrengsten 26.798 35.243

Resultaat -17.455 0

GH216 MA316

begroot werkelijk begroot werkelijk

Aantal deelnemers 20 15 Aantal deelnemers 40 38

Lokale kosten Lokale kosten

Projectbudget 22.471 22.230 Projectbudget 18.281 18.342

Aanvullende bestedingen 6.000 Aanvullende bestedingen 5.250 4.000

Organisatiekosten Organisatiekosten

Training leiders 1.170 532 Training leiders 1.170 1.347

Projectmanagement kosten 11.627 11.627 Projectmanagement kosten 11.627 11.627

Overige kosten 887 1.095 Overige kosten 617 718

Kosten 42.155 35.484 Kosten 36.945 36.034

Bijdragen deelnemers 8.429 6.322 Bijdragen deelnemers 17.591 16.711

Extra bijdragen deeln. 11.752 Extra bijdragen deeln. 3.637

Premie Wilde Ganzen 7.490 7.410 Premie Wilde Ganzen 7.031 7.447

Fondsen en stichtingen 4.000 Fondsen en stichtingen 5.330

Supporters 8.000 6.000 Supporters 3.500 2.909

Opbrengsten 23.919 35.484 Opbrengsten 28.122 36.034

Resultaat -18.236 0 Resultaat -8.823 0

Wilde Ganzen
Onderstaand het overzicht 

van de projectbudgetten, 

actie-opbrengsten en premies.

Bouwbudget diverse projecten 

in 2016:

• € 70.021,--

Benodigde actie-opbrengst (0,645161% van projectbudget)

• € 35.010,--

Premie 50% van de actie-opbrengst
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MA416 ZA516

begroot werkelijk begroot werkelijk

Aantal deelnemers 27 27 Aantal deelnemers 20 23

Lokale kosten Lokale kosten

Projectbudget 18.173 18.189 Projectbudget 21.243 20.370

Aanvullende bestedingen 1.500 Aanvullende bestedingen 5.000

Organisatiekosten Organisatiekosten

Training leiders 1.170 957 Training leiders 1.170 815

Projectmanagement kosten 11.627 11.627 Projectmanagement kosten 5.814 5.815

Overige kosten 617 791 Overige kosten 1.333 2.798

Kosten 33.087 31.564 Kosten 34.560 29.798

Bijdragen deelnemers 11.388 11.388 Bijdragen deelnemers 6.454 7.422

Extra bijdragen deeln. 7.345 Extra bijdragen deeln. 24

Premie Wilde Ganzen 6.462 6.063 Premie Wilde Ganzen 7.177 6.790

Fondsen en stichtingen 3.719 Fondsen en stichtingen 10.000

Supporters 2.650 3.049 Supporters 4.500 5.562

Opbrengsten 20.500 31.564 Opbrengsten 18.131 29.798

Resultaat -12.587 0 Resultaat -16.429 0

EO Metterdaad
P16.20 schoolmaaltijden programma in het kader van de Oost Afrika – droogte actie. 

Bijdrage: € 34.689,--

 

Het Education Department van de CCAP Synod of Livingstonia in Malawi verstrekte dagelijks in samenwerking met de gemeenschap een 

voedzame warme pap maaltijd aan 4.133 leerlingen van 10 basisscholen (Primary Schools) in het Kasungu North en Mzimba South District.

 

Vanwege de slechte oogsten in 2016 hebben zij met hulp van EO Metterdaad zeven scholen extra kunnen helpen. Als het land minder oplevert, 

wordt het inkomen lager en als de oogst erg slecht is, is er niet voldoende eten. Het voorjaar, tot de nieuwe oogst in mei zijn dan de honger-

maanden. Bij te weinig inkomen wordt er bezuinigd en houden ouders hun kinderen thuis.

De voornaamste doelstelling van dit noodhulpprogramma was om de kinderen op school te houden. Naar school gaan betekende voor thuis dat 

er een maaltijd minder verzorgd hoefde te worden. Bij deze scholen lukte dat. Het aantal kinderen nam toe van 2.686 naar 2.924 een toename 

van 238 (8,9%). Daarnaast was er zaaigoed (mais en soja) en kunstmest beschikbaar voor het inzaaien van de schoolvelden zodat er na de oogst 

ook nog pap gemaakt kan worden voor de kinderen.
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EC116 ET116

begroot werkelijk begroot werkelijk

Aantal deelnemers 31 31 Aantal deelnemers 27 28

Lokale kosten Lokale kosten

Projectbudget 20.763 20.539 Projectbudget 20.553 20.329

Aanvullende bestedingen Aanvullende bestedingen 9.450

Organisatiekosten Organisatiekosten

Training leiders 1.170 1.099 Training leiders 1.170 993

Projectmanagement kosten 11.627 11.627 Projectmanagement kosten 11.627 11.627

Overige kosten 4.900 2.883 Overige kosten 1.405 1.382

Kosten 38.460 36.148 Kosten 44.205 34.330

Bijdragen deelnemers 7.072 7.072 Bijdragen deelnemers 23.708 24.586

Extra bijdragen deeln. 23.616 Extra bijdragen deeln. 503

Fondsen en stichtingen 460 Fondsen en stichtingen 2.500

Supporters 5.000 5.000 Supporters 6.500 6.741

Opbrengsten 12.072 36.148 Opbrengsten 30.208 34.330

Resultaat -26.388 0 Resultaat -13.997 0

BA116 BO116

begroot werkelijk begroot werkelijk

Aantal deelnemers 30 0 Aantal deelnemers 33 33

Lokale kosten Lokale kosten

Projectbudget 19.979 19.754 Projectbudget 29.174 30.837

Aanvullende bestedingen 8.247 Aanvullende bestedingen 3.662 4.000

Organisatiekosten Organisatiekosten

Training leiders 1.171 0 Training leiders 1.158 1.170

Projectmanagement kosten 11.627 0 Projectmanagement kosten 9.789 11.627

Overige kosten 3.949 1.731 Overige kosten 2.700 3.992

Kosten 44.973 21.485 Kosten 46.483 51.626

Bijdragen deelnemers 14.658 6.340 Bijdragen deelnemers 10.815 10.816

Extra bijdragen deeln. 0 Extra bijdragen deeln. 11.709

Fondsen en stichtingen 4.530 Fondsen en stichtingen 21.101

Supporters 5.000 10.615 Supporters 8.000 8.000

Opbrengsten 19.658 21.485 Opbrengsten 18.815 51.626

Resultaat -25.315 0 Resultaat -27.668 0
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GH416 * GU116

begroot werkelijk begroot werkelijk

Aantal deelnemers 0 29 Aantal deelnemers 30 34

Lokale kosten Lokale kosten

Projectbudget 0 22.347 Projectbudget 19.731 19.500

Aanvullende bestedingen 0 Aanvullende bestedingen 1.500

Organisatiekosten Organisatiekosten

Training leiders 0 1.028 Training leiders 1.170 1.205

Projectmanagement kosten 0 11.627 Projectmanagement kosten 11.627 11.627

Overige kosten 0 303 Overige kosten 950 1.297

Kosten 0 35.305 Kosten 34.978 33.629

Bijdragen deelnemers 0 0 Bijdragen deelnemers 5.038 5.710

Extra bijdragen deeln. 0 Extra bijdragen deeln. 19.169

Fondsen en stichtingen 30.895 Fondsen en stichtingen 250

Supporters 0 4.410 Supporters 7.500 8.500

Opbrengsten 0 35.305 Opbrengsten 12.538 33.629

Resultaat 0 0 Resultaat -22.440 0

GH116 GH316

begroot werkelijk begroot werkelijk

Aantal deelnemers 35 32 Aantal deelnemers 12 7

Lokale kosten Lokale kosten

Projectbudget 22.651 22.347 Projectbudget 5.808 3.627

Aanvullende bestedingen 4.650 2.900 Aanvullende bestedingen

Organisatiekosten Organisatiekosten

Training leiders 1.170 1.134 Training leiders 1.170 248

Projectmanagement kosten 11.627 11.627 Projectmanagement kosten 1.163 1.163

Overige kosten 887 889 Overige kosten 887 1.012

Kosten 40.985 38.897 Kosten 9.028 6.050

Bijdragen deelnemers 16.587 15.165 Bijdragen deelnemers 3.226 1.882

Extra bijdragen deeln. 1.560 Extra bijdragen deeln. 178

Fondsen en stichtingen 17.600 Fondsen en stichtingen 1.708

Supporters 5.000 4.572 Supporters 5.000 2.282

Opbrengsten 21.587 38.897 Opbrengsten 8.226 6.050

Resultaat -19.398 0 Resultaat -802 0

* extra project i.v.m. annulering BA116
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MA116 MA216

begroot werkelijk begroot werkelijk

Aantal deelnemers 31 31 Aantal deelnemers 29 28

Lokale kosten Lokale kosten

Projectbudget 38.000 37.584 Projectbudget 18.190 18.001

Aanvullende bestedingen 4.612 Aanvullende bestedingen 1.500

Organisatiekosten Organisatiekosten

Training leiders 1.099 Training leiders 1.170 993

Projectmanagement kosten 2.500 4.500 Projectmanagement kosten 11.627 11.627

Overige kosten 750 634 Overige kosten 617 708

Kosten 41.250 48.429 Kosten 33.104 31.328

Bijdragen deelnemers 28.250 28.250 Bijdragen deelnemers 13.265 12.808

Extra bijdragen deeln. 14.430 Extra bijdragen deeln. 25

Fondsen en stichtingen 16.000 Fondsen en stichtingen 13.186

Supporters 13.000 0 Supporters 5.500 5.309

Opbrengsten 41.250 58.680 Opbrengsten 18.765 31.328

Resultaat 0 10.251 Resultaat -14.339 0

GU216 HA116

begroot werkelijk begroot werkelijk

Aantal deelnemers 15 15 Aantal deelnemers 30 29

Lokale kosten Lokale kosten

Projectbudget 19.660 19.440 Projectbudget 5.739 *

Aanvullende bestedingen 1.000 Aanvullende bestedingen

Organisatiekosten Organisatiekosten

Training leiders 1.170 532 Training leiders 1.170 1.028

Projectmanagement kosten 11.627 11.627 Projectmanagement kosten 11.627 11.627

Overige kosten 950 1.054 Overige kosten 4.900 293

Kosten 34.407 32.653 Kosten 23.436 12.948

Bijdragen deelnemers 6.915 6.915 Bijdragen deelnemers 7.069 6.833

Extra bijdragen deeln. 1.746 Extra bijdragen deeln. 865

Fondsen en stichtingen 15.492 Fondsen en stichtingen 471

Supporters 8.500 8.500 Supporters 5.000 4.833

Opbrengsten 15.415 32.653 Opbrengsten 12.069 12.948

Resultaat -18.992 0 Resultaat -11.367 0

* bouwbudget in 2015 uitgegeven en in 2016 mee gebouwd i.v.m. annulering 

project wegens veiligheid op laatste moment in 2015
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ZA116 ZA216

begroot werkelijk begroot werkelijk

Aantal deelnemers 32 31 Aantal deelnemers 27 27

Lokale kosten Lokale kosten

Projectbudget 21.379 19.900 Projectbudget 18.967 16.754

Aanvullende bestedingen 5.000 4.850 Aanvullende bestedingen 4.500 3.160

Organisatiekosten Organisatiekosten

Training leiders 1.170 1.099 Training leiders 1.170 957

Projectmanagement kosten 11.627 11.627 Projectmanagement kosten 11.627 11.627

Overige kosten 1.333 2.881 Overige kosten 2.550 1.433

Kosten 40.509 40.357 Kosten 38.814 35.931

Bijdragen deelnemers 16.092 15.589 Bijdragen deelnemers 11.655 11.655

Extra bijdragen deeln. 22.422 Extra bijdragen deeln. 5.776

Fondsen en stichtingen 1.582 Fondsen en stichtingen 8.000

Supporters 764 Supporters 10.500 10.500

Opbrengsten 16.092 40.357 Opbrengsten 22.155 35.931

Resultaat -24.417 0 Resultaat -16.659 0

MA516 MY116

begroot werkelijk begroot werkelijk

Aantal deelnemers 36 33 Aantal deelnemers 17 16

Lokale kosten Lokale kosten

Projectbudget 18.927 18.576 Projectbudget 17.444 19.684

Aanvullende bestedingen 4.750 4.750 Aanvullende bestedingen 2.500

Organisatiekosten Organisatiekosten

Training leiders 1.170 1.170 Training leiders 1.170 567

Projectmanagement kosten 10.218 11.627 Projectmanagement kosten 11.627 11.627

Overige kosten 740 748 Overige kosten 1.205 1.788

Kosten 35.805 36.871 Kosten 33.946 33.666

Bijdragen deelnemers 18.006 16.826 Bijdragen deelnemers 7.277 6.849

Extra bijdragen deeln. Extra bijdragen deeln. 16.540

Fondsen en stichtingen 20.045 Fondsen en stichtingen 395

Supporters 0 Supporters 10.500 9.882

Opbrengsten 18.006 36.871 Opbrengsten 17.777 33.666

Resultaat -17.799 0 Resultaat -16.169 0
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ZA616 ZW116

begroot werkelijk begroot werkelijk

Aantal deelnemers 0 22 Aantal deelnemers 13 11

Lokale kosten Lokale kosten

Projectbudget 0 19.701 Projectbudget 9.476 8.462

Aanvullende bestedingen 0 Aanvullende bestedingen 4.500 3.500

Organisatiekosten Organisatiekosten

Training leiders 0 780 Training leiders 1.170 390

Projectmanagement kosten 0 0 Projectmanagement kosten 11.627 11.627

Overige kosten 0 230 Overige kosten 1.635 1.655

Kosten 0 20.711 Kosten 28.408 25.634

Bijdragen deelnemers 0 20.711 Bijdragen deelnemers 5.785 4.895

Extra bijdragen deeln. 0 Extra bijdragen deeln. 4.366

Fondsen en stichtingen 0 0 Fondsen en stichtingen 9.500

Supporters 0 0 Supporters 8.123 6.873

Opbrengsten 0 20.711 Opbrengsten 13.908 25.634

Resultaat 0 0 Resultaat -14.500 0

ZA316 ZA416

begroot werkelijk begroot werkelijk

Aantal deelnemers 35 33 Aantal deelnemers 36 36

Lokale kosten Lokale kosten

Projectbudget 21.395 19.902 Projectbudget 19.071 18.847

Aanvullende bestedingen 8.000 Aanvullende bestedingen 5.000 3.500

Organisatiekosten Organisatiekosten

Training leiders 1.170 1.170 Training leiders 1.158 1.276

Projectmanagement kosten 11.627 11.627 Projectmanagement kosten 9.789 11.627

Overige kosten 1.333 2.902 Overige kosten 1.275 1.527

Kosten 43.525 35.601 Kosten 36.293 36.778

Bijdragen deelnemers 9.712 9.157 Bijdragen deelnemers 7.435 7.435

Extra bijdragen deeln. 1.433 Extra bijdragen deeln. 19.843

Fondsen en stichtingen 25.010 Fondsen en stichtingen 0

Supporters 0 Supporters 9.500 9.500

Opbrengsten 9.712 35.600 Opbrengsten 16.935 36.778

Resultaat -33.813 0 Resultaat -19.358 0
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ZW216

begroot werkelijk

Aantal deelnemers 20 21

Lokale kosten

Projectbudget 10.610 9.546

Aanvullende bestedingen 3.500 3.500

Organisatiekosten

Training leiders 1.170 744

Projectmanagement kosten 11.627 11.627

Overige kosten 1.635 63

Kosten 28.542 25.480

Bijdragen deelnemers 13.029 12.674

Extra bijdragen deeln. 307

Fondsen en stichtingen 6.000

Supporters 5.600 6.500

Opbrengsten 18.629 25.481

Resultaat -9.913 0
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Alphen aan den Rijn, 04-01-2016
Kenmerk: Fake tekst

Geachte heer/mevouw, 

Soluptat quo magnat faccae. Itatiatemped milles pa qui demporest etur? Sitiatem num iume 
volorro illupie ndant, es et eos dolorum as int la corro errunt.

Us dolendae et et incte solorectus estium fugiatque pore nonsequ atetur mos dipiste mporum 
harchil ipsam exere optaspelest est, il inullitem etur aut eum evenit quia sin nos doluptatem ipsus 
a eos sum sum re nos et aspe pro verumet rem quia alissimet, cus volut aut ame de nim et etur 
maximus, quiatur magnim que modiciam eum am esedis res re magnis volecea vendi des doluptat 
volorer .

cipsunt mintiis invel erum re la sinietur, non rem re occulparumet ilignatur? Atus aditae laborest 
quis si doluptatur molende stionseque optatquam si doluptiatior am, cus, aut exeItatur rem auda 
que poribus et etur cus con rerchil intorpore comnis iuntiore experiatur mo cum id magnit quo be-
ratus simint volupie ndipsunt eni odit as pos et eaquat accat la sunti cullupi endipsa nietur sequis 
ma seque expero cusdae. Ute naturis acea nobis aut ipsus.

Evellore sum et aute et maximinvel ium cuscimusciet ad miliqui accusapedit, simint am qui ten-
derc iliquat enihillabo. Ugiasped quiassit recum qui delendem eum faccabo rerfero excea sam, 
solorest vollor solorrovidenime pliam, vitatiur sollaborem. Aqueniae reic te oditat.
Ma incitius dolupidem non nectatibus sitatur moluptint idemporro eum nonesto torent, eos ut 
aperi antotat inulpa sit porecae porere volorem alisqui delent utectota nobis seque accumenis 
etur autatur maximen totation cullam et volore sint as eos evellatemo doluptat.

Udae. Ut ipictatur rem res est aut atur acerro et aut mo quod quis dolo initis pratque pre et que 
verunt que nis uteceribero evel magnimu sciatiur, corro molupit quis quidit aut ex et volorrorum 
rem haritem cum quia quam di con re sus in pliquam voluptata delique nihilla boratur sunt quae. 
Elecest, siminctota pa corum dolupta quis il ipsam quia plation porum faceperatur sinia numet. 
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Stichting World Servants Nederland 
Industrieweg 12c 
8471 AD  WOLVEGA 
 
 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
 
Aan: het bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting World Servants Nederland  
 
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting World Servants Nederland te Wolvega gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting World Servants Nederland per 31 december 2016 en van het resultaat over 
2016 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
 
1. de balans per 31 december 2016 (met een balanstotaal van € 1.120.095); 
2. de staat van baten en lasten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 (met een resultaat van € 27.306 

positief); en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden 
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting World Servants Nederland zoals vereist in de Verordening inzake de Onafhankelijkheid 
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
 
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit: 
 
 het bestuursverslag; 
 de overige gegevens. 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening 
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van 
onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in 
overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. 
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Controleverklaring
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Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met 
de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk 
voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te 
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in 
continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op 
basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de 
activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en 
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan 
voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
 
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van 
de stichting. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en 
geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge 
mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële 
fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang 
van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
 
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze 
controleverklaring. 
 
Was getekend te Sliedrecht, 18 mei 2017. 
WITh accountants B.V. 
P. Alblas RA 
 
 
 
Bijlage.  
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2016 van Stichting World Servants Nederland 
 
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor 
de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt. 
 
Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening 
vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere uit: 
 
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het 
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico 
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet 
als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van 
de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op 
basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor 
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen 
er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; 
 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. 
 
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de 
significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen 
in de interne beheersing. 
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Bouwen aan verandering

Ga naar  worldservants.nl/jaarverslag


