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Voorwoord

Een toename van secularisatie in de wereld. Meer en meer christenvervolgingen. Steeds verder

toenemende aandacht voor andere godsdiensten. Als je alle dingen zo hoort en leest dan zijn het

moeilijke tijden voor het christendom. Maar gelukkig mogen we ook meer en meer zien dat ondanks

alle zaken, die ons kunnen beangstigen God zelf zorgt voor Zijn Kerk en Zijn Kinderen. Ook

persoonlijk mogen we dat ervaren als bestuur van onze stichting. Werken op de akker, die de wereld

heet. Dat mogen onze zendingswerkers doen. Dat mogen we als bestuur doen. Dat mag iedere

christen doen. Dat kunnen we doen. Niet uit eigen kracht, maar uit genade en door genade.

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem

gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Joh. 3:16). De hele wereld is de akker van God.

Overal waar mensen wonen, zijn mensen die God lief heeft. Om die boodschap van heil te

verkondigen is misschien een moeilijke, maar zeker dankbare taak.

Samen met de twee echtparen in het veld, mogen we als bestuur, maar zeker ook als

thuisfrontcommissie en alle mensen die ons steunen hier aan mee helpen.

Als stichting ligt een mooie periode van samenwerking met de zendingscommissie van de Nederlands

Hervormde Gemeente Wijk West en Oostendorp achter ons. In 2008 mogen we nog met hen en

daarbij de Gereformeerde ZendingsBond (GZB) samenwerken in de uitzending van Willem en Mee

Hyae Westerink naar Kenia. Eind 2008 zal vanwege beëindiging van de afgesproken opdracht, de

uitzending als buitengewoon zendingsarbeiders van de Gereformeerde ZendingsBond stoppen. Het is

niet te verwachten dat we een nieuwe gezamenlijke periode van samenwerking tegemoet gaan

vanwege het beleid wat de Gereformeerde ZendingsBond hanteert. Een verlenging van de

samenwerking is alleen mogelijk met een compleet nieuwe opdracht. Wij zijn met Willem en Mee

Hyae Westerink van mening dat de huidige werkzaamheden gecontinueerd moeten worden. Het

betekent naar alle waarschijnlijkheid ook een overgang naar een periode waar we weer ten volle

verantwoordelijk zijn voor de uitzending van hen.

Ook het andere zendingsechtpaar hopen we de komende tijd te kunnen blijven ondersteunen.

Vanwege de moeilijke post en het mogelijke gevaar als de betreffende overheid achter hun

activiteiten komt zullen we noch hun namen, noch hun verblijfplaats op publieke documenten bekend

kunnen maken.

Met behulp van giften acties en andere inkomstenbronnen willen we de komende jaren beide

zendingsechtparen blijven ondersteunen. Daarnaast willen we door middel van specifieke projecten

een bijdrage leveren aan de landen waar ze werkzaam zijn.

Juist hier in Nederland hopen we ook steeds meer bekendheid te kunnen geven aan de doelstellingen

van onze stichting om zodoende meer mensen te kunnen betrekken bij dit mooie werk.

Uiteraard past het ons om bij dit alles te zeggen: Deo Volente.

Bestuur Stichting “De Akker is de Wereld”.

J. Visch voorzitter

J. van ’t Hof secretaris

B. Bosman penningmeester
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1. Doelstelling stichting

Conform de statuten van de stichting, zoals vastgelegd bij notariële akte de datum 4-2-1994, heeft de

stichting ten doel: “Het bevorderen van zendings-, evangelisatie- en ontwikkelingswerk, en voorts al

hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,

alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door

het verwerven van fondsen door middel van het houden van akties, het geven van voorlichting en het

opzetten van een vriendenkring.”.

1.1 Strategische uitgangspunten

Alhoewel de doelstelling van de stichting de mogelijkheid biedt om in binnen-en buitenland actief te

zijn met haar werkzaamheden is de stichting vooral actief in het buitenland. In Nederland zelf wordt

niet actief gewerkt, buiten de activiteiten, die gericht zijn op het geven van voorlichting, het verwerven

van fondsen en het organiseren van acties.

Momenteel ondersteunen we twee echtparen, die actief zijn in het zendings-, evangelisatie- en

ontwikkelingswerk. Het is niet de bedoeling van de stichting het aantal werkers en de daarbij

behorende ondersteuning actief uit te breiden. In voorkomende gevallen zal het bestuur wel kijken

naar eventuele mogelijkheden.

Als stichting zijn we de afgelopen jaren door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen nut

beogende instelling). Vanwege een veranderende werkwijze bij de Belastingdienst moeten we dit

opnieuw aanvragen (voor de jaren 2008 en verder). Als stichting willen we door de Belastingdienst

aangemerkt blijven worden als ANBI. Hierdoor blijft het mogelijk om giften aan onze stichting fiscaal

aftrekbaar te laten zijn.

Alhoewel voor de werkzaamheden van de stichting het noodzakelijk is om de benodigde financiën

bijeen te brengen is het juist de geestelijke ondersteuning van ons werk wat we als allerbelangrijkste

zien. Het (ondersteunen door middel van) gebed is het krachtigste middel wat wij als bestuur kennen.

Zonder Zijn Hulp en Zijn Zegen levert het werk niets op. Met Zijn Zegen wel.

1.2 Ondersteuning van de stichting door thuisfrontcommissie

In haar doelen wordt de stichting ondersteund door een thuisfrontcommissie, die actief betrokken is

bij het verwerven van middelen en het geven van voorlichting. De activiteiten van de

thuisfrontcommissie vallen onder verantwoordelijkheid van de stichting. De leden van de

thuisfrontcommissie zijn echter geen bestuurslid van de stichting, tenzij zij in een andere

hoedanigheid benoemd zijn als lid van het bestuur van de stichting. Het bestuur van de stichting en

de thuisfrontcommissie vergaderen tenminste één keer per jaar samen en indien nodig vaker. Door

de leden van de thuisfrontcommissie wordt een aanspreekpunt voor het bestuur aangewezen.

1.3 Statuten stichting

Ter volledigheid zijn in bijlage 1 de complete statuten van de stichting opgenomen.
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2. Te verrichten werkzaamheden

2.1 Algemeen

Om de doelstellingen van de stichting te verwezenlijken zijn er een aantal activiteiten, die de stichting

ontplooit:

 actieve ondersteuning van zendings-, evangelisatie- en ontwikkelingswerkers in het buitenland;

 het opzetten en ondersteunen van projecten;

 het verwerven van fondsen;

 het geven van voorlichting en communicatie met verschillende doelgroepen;

 het betrekken van mensen bij de werkzaamheden.

2.2 Ondersteuning van zendings-, evangelisatie- en ontwikkelingswerkers

De werkzaamheden van de stichting richten zich concreet op het ondersteunen van een aantal

zendings-, evangelisatie- en ontwikkelingswerkers in het buitenland. Door hen te voorzien van

financiële middelen voor hun levensonderhoud zijn zij in staat om het Woord van God te verkondigen

en de daad bij het woord te voegen.

De ondersteuning vindt plaats op basis van vooraf besproken opdrachten en begrotingen. De stichting

toetst daarbij of de opdrachten in lijn zijn met de doelstellingen van de stichting. Tevens dient aan de

hand van jaarlijkse rapportages en evaluatiegesprekken getoetst te worden of de uitgevoerde

activiteiten en behaalde resultaten in lijn zijn met de opdracht en de doelstelling van de stichting.

Tussentijdse aanpassingen van de opdracht zijn mogelijk; deze dienen echter met de stichting

worden doorgesproken en worden goedgekeurd.

2.3 Opzetten en ondersteunen van projecten

De verschillende projecten, die in het verleden zijn gefinancierd dienen gezien te worden in het licht

van onze opdracht als christen om mensen, die het minder hebben dan onszelf, te ondersteunen. We

willen daarbij een structurele ondersteuning bieden. Dat betekent voor ons dat projecten uitgevoerd

worden door de lokale mensen met lokale materialen, zodat eventuele uitbreidingen, verbeteringen

en/of reparaties ook door henzelf kunnen worden uitgevoerd. Heel nadrukkelijk geldt daarbij dat er

een directe binding moet zijn met de ondersteunde werkers. Dit om er zeker van te zijn dat gelden

goed worden besteed. Uit te voeren projecten moeten onder hun supervisie staan.

Projecten dienen ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bestuur van de stichting. Hierbij is het

van belang dat helder is wat het doel van het project is, de opbrengsten en de kosten. Dit dient in een

projectplan te staan, waarin genoemde onderwerpen zijn uitgewerkt. Projecten dienen altijd een

bijdrage te leveren (al dan niet direct) aan de doelstelling van de stichting.

Voor de komende jaren zijn er al een aantal projecten, waar we in meer of mindere mate bij betrokken

zijn. De belangrijkste projecten willen we in dit beleidsplan onder de aandacht brengen.

Irrigatieproject Garissa (Kenia)

Als belangrijkste project is er een irrigatieproject in Garissa (Kenia). Dit project kent een aantal fasen,

waarbij de eerste fase in de afrondende fase zit. Begin 2008 zal de eerste fase helemaal afgerond

worden. Het totale budget van het irrigatieproject bedroeg bij de initiële begroting bijna $ 26.000,-.

Vanwege stijgende prijzen zal de eerste fase van het project uitgevoerd kunnen worden voor

ongeveer € 9.000,-. Dit betekent dat de twee volgende fasen bij elkaar in ieder geval € 18.000,- zullen

bedragen. In 2008 en de jaren erna zullen we op basis van vernieuwde begrotingen fondsen werven

voor de realisatie van de fasen twee en drie. Het uiteindelijke doel (na afronding van alle drie de

fasen) is om 500 families te voorzien van irrigatiemiddelen. Hierdoor kunnen duizenden mensen

geholpen worden. De eerste fase voorziet in het ondersteunen van een kleine 150 families.



Beleidsplan Stichting “De Akker is de Wereld” 2008-2012

Pagina 6 van 18

Project Tana Delta (Kenia)

Voor het project Tana Delta (Kenia) is het de bedoeling om een stuk grond te verwerven en daarop

een gebouw te zetten wat voor computertrainingen zal worden gebruikt. Het is de bedoeling om in

een aantal jaren tijd ook andere activiteiten te gaan ontwikkelen. Hierbij wordt momenteel nagedacht

over een kleuterschool en in de verdere toekomst vaktraining en seminars op diverse gebieden. Dit

project bevindt zich nog in de opstartfase.

2.4 Verwerven van fondsen

Het verwerven van fondsen is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de stichting.

Immers zonder voldoende financiële middelen is het niet mogelijk om de zendings-, evangelisatie- en

ontwikkelingswerkers en de verschillende projecten te ondersteunen. Hoofdstuk vijf behandelt de

wijze waarop financiële middelen worden verkregen. Het verwerven van fondsen staat niet los van het

geven van voorlichting. Laten zien wat we doen, waar gelden voor nodig zijn is noodzakelijk om

mensen te betrekken bij het werk van de stichting.

2.5 Geven van voorlichting en communicatie met verschillende doelgroepen

Voor het bereiken van de doelen van de stichting is het essentieel dat mensen betrokken worden bij

het werk van de stichting. Dit wordt gedaan door op verschillende manieren voorlichting te geven en

te communiceren met zowel de bestaande achterban als andere doelgroepen. Hierbij is het van

belang dat de verschillende doelgroepen van de stichting goed worden bediend.

De door de stichting ondersteunde Willem Westerink met een aantal boeren

bij de pomp.
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2.5.1 Doelgroepen

Op hoofdlijnen onderkent de stichting de volgende doelgroepen:

 bestaande donateurs voor de zendings-, evangelisatie- en ontwikkelingswerkers;

 familie en vrienden van de zendings-, evangelisatie- en ontwikkelingswerkers;

 potentiële donateurs voor de zendings-, evangelisatie- en ontwikkelingswerkers;

 (potentiële) donateurs voor de verschillende projecten;

 gemeenteleden en andere kerkelijke instanties van de gemeente van de zendings-,

evangelisatie- en ontwikkelingswerkers.

Bestaande donateurs voor de zendings-, evangelisatie- en ontwikkelingswerkers

De reeds bestaande donateurs zijn reeds betrokken bij het werk van de stichting en de werkers. Het

is van belang hen regelmatig te informeren over de bezigheden van de stichting en haar werkers.

Vanwege de reeds aanwezige band is het relatief gemakkelijk een extra beroep op hen te doen indien

dit nodig is. Het is van belang om deze groep te blijven bedienen aangezien zij al hebben laten zien

actief betrokken te willen zijn bij de stichting, haar werkers en projecten.

Familie en vrienden van de zendings-, evangelisatie- en ontwikkelingswerkers

Voor de immateriële ondersteuning is het van groot belang om de communicatie met familie en

vrienden te onderhouden. Juist ook deze groep kan snel gemobiliseerd worden als er iets rond de

betreffende werker speelt Vaak zijn dit ook donateurs, maar ze hebben, nog veel meer dan anderen,

een band met de werker.

Potentiële donateurs voor de zendings-, evangelisatie- en ontwikkelingswerkers

Om een stabiele financiële basis te hebben op basis waarvan de werkers ondersteund en

uitgezonden kunnen worden moet regelmatig gekeken worden naar de mogelijkheden om de

ondersteuning te versterken. Niet alleen worden kosten hoger, maar ook haken er donateurs om

verschillende redenen af. Belangrijk bij deze groep en de reeds bestaande groep donateurs is om te

zorgen voor regelmatige ondersteuning. Juist voor het werven van nieuwe donateurs is het van

belang dat de werkers zelf bij de werving betrokken zijn. Dat maakt het persoonlijk en betrekt

mensen.

(potentiële) Donateurs voor de verschillende projecten

Donateurs voor de verschillende projecten zullen geen homogene groep zijn, die steeds opnieuw een

ander project zullen ondersteunen. Het is van belang om bij elk project te onderkennen welke

doelgroep(en) qua donateurs het beste betrokken kunnen worden. Voorbeeld: voor een

irrigatieproject kunnen agrariërs, installatiebedrijven, andere stichtingen etc. goed worden benaderd,

terwijl voor het opzetten van een computerproject weer beter IT-georiënteerde kunnen worden

benaderd.

Gemeenteleden en andere kerkelijke instanties van de gemeente van de zendings-, evangelisatie- en

ontwikkelingswerkers

Het nauw betrekken bij de werkzaamheden van gemeenteleden van de gemeenten waaruit de

werkers komen en de bij de kerkelijke gemeente behorende kerkelijke instanties is van de uiterste

noodzaak. Juist ook de geestelijke ondersteuning van de gemeente, het thuis weten bij de kerkelijke

gemeente is voor onze werkers van groot belang.

Behalve het immateriële is de kerkelijke gemeente juist ook een plek waar mogelijke ondersteuning

op materieel gebied geworven kan worden.

Momenteel zijn qua kerkelijke gemeente met name de zendingscommissie van de Nederlands

Hervormde Gemeente Elburg, wijk West en Oostendorp en in wat mindere mate de Gereformeerde

ZendingsBond betrokken bij het werk van het zendingsechtpaar Willem en Mee Hyae Westerink.

De komende jaren willen we tevens nagaan wat de mogelijkheden zijn van adoptiegemeentes voor

het echtpaar Willem en Mee Hyae Westerink.
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2.5.2 Vormen van communicatie

Om de reeds bestaande donateurs en vrienden/familie van de werkers te bereiken is het van belang

om regelmatig inzicht te bieden in de werkzaamheden van zowel de stichting als de uitgezonden

werkers. Dit willen we doen door:

 Het versturen van papieren nieuwsbrieven naar de bestaande donateurs, sponsoren, familie

en vrienden. Daarnaast wordt een vereenvoudigde versie van de nieuwsbrief in de betrokken

kerkelijke gemeente uitgedeeld. De papieren nieuwsbrief blijft voor ons ondanks de steeds

verdere toename van digitale media een belangrijke manier van communicatie. Zeker onze

achterban heeft een behoefte aan informatie op papier.

 Nieuwsbrieven ook digitaal te versturen; hiermee kunnen we zonder extra kosten de

nieuwsbrieven voor een groter aantal potentieel geïnteresseerde mensen ter beschikking

stellen.

 Communicatie via de media van de betrokken kerkelijke gemeenten. De betrokken kerkelijke

gemeenten hebben elk hun eigen websites en andere communicatiemiddelen waar we in

voorkomende gevallen gebruik van kunnen maken.

 Ontwikkeling van ons eigen digitale kanaal. Veel belangrijker dan het digitaal versturen is de

ontwikkeling van een website (http://www.deakkerisdewereld.nl). Middels deze website willen

we de stichting en haar werkers dichterbij de doelgroepen brengen. In plaats van een aantal

keren per jaar iets te horen van de activiteiten van de stichting en haar werkers willen we veel

meer (kleinere) communicatiemomenten hebben. Hierdoor kan er op een veel regelmatigere

wijze contact plaatsvinden waardoor de band verder kan worden versterkt. Ook biedt een

website ons de mogelijkheid om meer gebruik te maken van foto’s, waardoor het

gemakkelijker wordt om een beeld te vormen bij de activiteiten. Ook andere media als

geluidsbestanden en videobestanden (bijvoorbeeld van ons jaarlijks te organiseren concert)

kunnen op deze wijze toegankelijk gemaakt worden.

Hierbij is het van belang dat de site regelmatig wordt voorzien van nieuws. Als er vele weken

of zelfs maanden geen informatie is toegevoegd, dan zal de aandacht voor de website naar

nul gaan.

 Voorlichting en communicatie middels presentaties, gemeenteavonden enzovoorts.

 Andere vormen van communicatie; voor diverse projecten, activiteiten, etc. zullen we ook de

lokale en eventueel de landelijke media benaderen om aandacht te vragen hiervoor.

Bovenstaande dient inclusief het wie, wat, waar en wanneer in een communicatieplan worden

uitgewerkt.

2.6 Betrekken van mensen bij de werkzaamheden

Voor het betrekken van mensen bij de werkzaamheden van de stichting en daaraan gekoppelde de

zendings-, evangelisatie- en ontwikkelingswerkers en de verschillende projecten komen als eerste de

mensen/organisaties in beeld, die hiervoor zijn onderkend bij het geven van voorlichting.

De werkzaamheden van de stichting bevatten naast de bestuurstaken ook tal van activiteiten, die

gericht zijn op het geven van voorlichting, organiseren van activiteiten om financiën binnen te krijgen,

enzovoorts.

Het betrekken van mensen is geen gemakkelijke taak. Vaak wordt op een kleine groep mensen een

groot beroep gedaan. Het bestuur van de stichting draagt zelf zorg voor de bemensing van het

bestuur. De thuisfrontcommissie die het merendeel van de operationele werkzaamheden uitvoert

draagt zorg voor het betrekken van mensen bij de verschillende andere werkzaamheden. Het is

echter wel de taak van het bestuur om er voor te zorgen dat de thuisfrontcommissie blijft bestaan.
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3. Materiële en immateriële ondersteuning

Het ondersteunen van werkers en projecten gebeurt door middel van financiële bijdragen, (hulp bij)

het opzetten van projecten, het geven van informatie (zowel aan de achterban als aan een bredere

groep) en het in gebed neerleggen bij God.

3.1 Materiële ondersteuning

In onze maatschappij is het noodzakelijk om een gezonde financiële basis te bieden voor de

zendings-, evangelisatie- en ontwikkelingswerkers. Dit betekent dat niet alleen gekeken mag worden

naar de directe reis-en verblijfskosten, maar dat juist ook gekeken wordt naar een gezonde financiële

basis op de langere termijn. Dit betekent voor ons als stichting dat we met de werkers in gesprek

gaan en hen aanmoedigen om ook de nodige verzekeringen te regelen en na te denken (en dat actief

te regelen) over de oudedagsvoorziening. Aangezien we als stichting echter geen langer lopende

verplichtingen op ons mogen nemen zullen we ons nooit verplichten tot het aangaan van afspraken

met een langdurig financieel karakter. Wel zullen we de intentie uit spreken tot ondersteuning. En die

intentie kan wel degelijk bedoeld zijn voor zaken met een langdurig financieel karakter.

3.2 Immateriële ondersteuning

Juist ook in het werkveld van onze stichting is de immateriële ondersteuning van de zendings-,

evangelisatie- en ontwikkelingswerkers en de verschillende projecten van belang. Ook op dit gebied

wil de stichting actief zijn in het ondersteunen. Immateriële ondersteuning kan vele vormen; enkele

van de belangrijkste willen we in dit beleidsplan nadrukkelijk aandacht geven:

 Ondersteuning middels gebed. Door de thuisfrontcommissie wordt regelmatig een bidstond

gehouden waarin het werk van de stichting en de werkers wordt opgedragen. Daarnaast

wordt af en toe de betrokken kerkelijke gemeenten gevraagd om specifieke onderwerpen in

haar voorbede mee te nemen.

 Ondersteuning door middel van bemoedigingen. Door middel van kaarten, brieven, emails en

allerlei andere contactvormen kunnen de werkers bemoedigd worden in het buitenland.

Hiervoor wordt af en toe bewust de achterban en de betrokken kerkelijke gemeenten

benaderd.
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4. Werving van financiële middelen

De stichting verwerft haar middelen voornamelijk door:

 het verkrijgen van giften vanuit een actieve vriendenkring;

 het organiseren van acties;

 ondersteuning door middel van sponsoring.

Alhoewel ook subsidies genoemd worden in de statuten als mogelijk middel ter verwerving van

fondsen, is dit in de praktijk nog niet voorgekomen en zijn we hier als stichting niet actief mee bezig.

Tevens is er (incidenteel) sprake van legaten, die we als stichting ontvangen. Dit komt minder dan

eens per jaar voor.

Voor de continuïteit van de uitzending is met name de balans tussen giften vanuit de vriendenkring en

de activiteiten van belang. Voor met name de zendings-, evangelisatie- en ontwikkelingswerkers in

Kenia is de balans niet conform wens. We streven er naar om een stabiele giftenstroom te

ontwikkelen waardoor de balans rond de 75%-25% (giften versus acties) ligt. Voor de andere werkers

ligt de balans goed (100% via giften).

Vanwege de beëindiging van de samenwerking met de GZB zal de stichting vanaf 2009 en verder

jaarlijks ruim € 5.000,- meer zelf moeten opbrengen. Dit betekent dat het (kleine) financiële overschot

bij gelijkblijvend inkomsten zal omslaan in een relatief groot tekort. Alhoewel de reserves dit voorlopig

kunnen opvangen is het van belang dat gedurende de beleidsperiode gezocht wordt naar een

verhoging van de inkomsten. Aan de uitgavenkant willen we de ondersteuning op peil houden.

4.1 Verkrijgen van giften vanuit een actieve vriendenkring

De giften, die ontvangen worden hebben veelal een speciaal doel. Men wil een zendings-,

evangelisatie- en ontwikkelingswerker of een speciaal project steunen. Er zijn slechts weinig giften

direct voor de stichting zelf bedoeld. Dit ligt ook in lijn met de doelstellingen van de stichting. Alle

giften dienen bestemd te worden voor een speciaal doel. Om de giftenstroom in stand te houden en

daar waar mogelijk uit te breiden is het van belang dat de werkers zelf actief zorgen voor uitbreiding

van de giftenstroom. Niets werkt zo goed als het directe persoonlijke contact.

Samen met de werkers zal een plan moeten worden opgesteld hoe dit te bereiken en te continueren.

4.2 Organiseren van acties

Een belangrijk deel van de financiële middelen komt uit het voeren van acties. Hiervoor staat met

name de thuisfrontcommissie opgesteld. Zij bepalen de soorten acties en de bemensing tijdens de

acties. Het bestuur van de stichting staat hierbij meer op de achtergrond. De acties worden echter

altijd uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de stichting.

Momenteel worden elk jaar in ieder geval de volgende acties uitgevoerd:

 verkoop van goederen op een aantal geselecteerde markten;

 organiseren van een zendingsmarkt in september;

 verkoop van paasbroden;

 organiseren van een concert in het voorjaar;

 verkoop van kerststerren eind november.

Het bestuur wil samen met de thuisfrontcommissie nadenken over verdere mogelijke acties.

4.3 Ondersteuning door middel van sponsoring

Sponsoring wordt met name gezocht voor de financiering van projecten. Zowel het bestuur, de

thuisfrontcommissie als de een zendings-, evangelisatie- en ontwikkelingswerkers zelf zullen hieraan

bijdragen. De uitgave van de papieren nieuwsbrief kan vrijwel geheel worden bekostigd uit inkomsten

van sponsorgelden. De sponsorende bedrijven krijgen als tegenprestatie een advertentieplek in de

nieuwsbrief.

Tevens willen we kijken naar ondersteuningsmogelijkheden door adoptiegemeentes.
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5. Beheer, besteding en verantwoording

Voor de verschillende activiteiten die we als stichting ondersteunen en de onkosten van de stichting

zelf is het noodzakelijk om op een verantwoorde manier met de aan de stichting toevertrouwde

middelen om te gaan.

5.1 Inzake zendings-, evangelisatie- en ontwikkelingswerkers

Door de zendings-, evangelisatie- en ontwikkelingswerkers moeten budgetten opgesteld worden voor

de ondersteuning. Het is daarbij van belang dat er zowel een helder beeld is van de te bereiken

doelen en te ondernemen activiteiten. Dit moet vastliggen in een plan (opdracht of beleidsplan).

Daarnaast dient over ieder kalenderjaar verantwoording te worden afgelegd aan het bestuur middels

een jaarrapportage. Dit dient binnen drie maanden na het aflopen van een kalenderjaar te gebeuren.

De rapportage dient in ieder geval een verantwoording te bevatten van de bereikte doelen en

uitgevoerde activiteiten versus de in de opdracht/het plan opgestelde doelstellingen en activiteiten.

5.2 Inzake projecten

Voor de projecten die opgezet worden geldt in principe dezelfde werkwijze. Aan een project dient een

plan met daarin een begroting ten grondslag te liggen. Een projectplan moet gekwantificeerde

doelstellingen bevatten, tijdlijnen en een begroting. Voor de beheersbaarheid van projecten is het van

belang om deze waar mogelijk in deelprojecten op te knippen. De stichting wil in ieder geval jaarlijks

een update hebben over de stand van zaken met betrekking tot het project. Bij het beëindigen van

een project of een deelproject dient er een evaluatie plaats te vinden. Hierin komen in ieder geval aan

de orde de bereikte doelen versus geplande doelen, daadwerkelijke kosten versus begrootte kosten

en daadwerkelijke tijdlijnen versus geplande tijdlijnen. Bij grotere verschillen dient in de

eindrapportage nadrukkelijke naar voren te komen wat de redenen waren voor de verschillen.

5.3 Inzake de stichting zelf

De stichting zelf verantwoordt haar eigen middelenbeheer en bestedingen middels het opstellen van

een jaarrekening. Deze jaarrekening is op verzoek beschikbaar. In de toekomst is het mogelijk dat de

jaarrekening beschikbaar gesteld via de eigen website.

De onkosten van de stichting worden betaald uit de inkomsten van de georganiseerde acties. De

stichting streeft er naar om van de binnengekomen bedragen (giften, rente en resultaat van acties)

voor tenminste 95% te besteden aan de zendings-, evangelisatie- en ontwikkelingswerkers en

projecten. Maximaal 5% mag besteed worden aan onkosten van de stichting zelf.

In 2007 bedroegen de onkosten van de stichting 0,26% van de inkomsten; 99,74% van de inkomsten

was dus beschikbaar voor het daadwerkelijke werk (een deel hiervan is in de reserves gekomen).

Behalve vergoeding van daadwerkelijk gemaakte onkosten worden er geen vergoedingen verstrekt

aan bestuursleden en vrijwilligers.

Met de zendings-, evangelisatie- en ontwikkelingswerkers worden afspraken gemaakt hoe de

afgestemde budgetten worden uitgekeerd. Dit kan maandelijks zijn, maar ook halfjaarlijks. Op

projectbasis worden per project afspraken gemaakt. De stichting zal in geen enkel geval het geld in

één keer ter beschikking stellen als daar geen dringende reden voor is.

Alhoewel statutair gezien de meerderheid van het bestuur besluiten mag nemen is het binnen het

bestuur van de stichting gebruikelijk om op basis van consensus beslissingen te nemen. Dit geldt

voor zowel beslissingen met een financieel als niet-financieel karakter.
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Bijlage 1. Statuten



Beleidsplan Stichting “De Akker is de Wereld” 2008-2012

Pagina 13 van 18



Beleidsplan Stichting “De Akker is de Wereld” 2008-2012

Pagina 14 van 18



Beleidsplan Stichting “De Akker is de Wereld” 2008-2012

Pagina 15 van 18



Beleidsplan Stichting “De Akker is de Wereld” 2008-2012

Pagina 16 van 18



Beleidsplan Stichting “De Akker is de Wereld” 2008-2012

Pagina 17 van 18



Beleidsplan Stichting “De Akker is de Wereld” 2008-2012

Pagina 18 van 18


