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Inleiding
Kinderen zijn de volwassenen van de toekomst.
De stichting WereldWijd voor Kinderen, hierna te noemen WWvK, wil aansluitend bij het Verdrag
inzake de Rechten van het Kind voor kinderen een liefdevol opvoedingsklimaat scheppen met volop
ontwikkelingskansen, waardoor zij kunnen uitgroeien tot mensen die op hun beurt inhoud willen
geven aan barmhartigheid, vergevingsgezindheid, liefde en meer menswaardigheid. Voor kinderen
wereldwijd, zonder acht te slaan op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of
geslacht. In dit jaarverslag willen wij u een beeld geven van onze activiteiten in 2012.
Er is in 2012 wederom heel veel werk verzet door vrijwilligers, die met hun talenten en inzet het
mogelijk hebben gemaakt om WWvK en haar doelstelling te positioneren. We zijn hen veel dank
verschuldigd, evenals het bestuur van Het Apostolisch Genootschap dat ons kantoorruimte en
vergaderfaciliteiten ter beschikking heeft gesteld. De ambassadeurs van WWvK, die WWvK in het
land vertegenwoordigen en activiteiten initiëren, hebben veel werk verzet, waardoor zij de taken
van het bestuur hebben verlicht. Zij spelen ook een belangrijke rol bij het vergroten van de
bekendheid van WWvK, vooralsnog vooral bij de lidmaten van Het Apostolisch Genootschap.
Wij verheugen ons over de toenemende betrokkenheid van jongeren bij het werk van WWvK.
Zoals in ons jaarplan 2012 (www.apgen.nl/wwvk/overwwvk/wwvk_jaarstukken) toegelicht,
ondersteunen wij vier soorten projecten: langlopende en kortlopende projecten, voornamelijk in
het buitenland, ad hoc projecten die door de actualiteit worden bepaald en het faciliteren van en
geldelijk bijdragen aan opvoedingsondersteuning. Het aantal lang- en kortlopende projecten blijft
min of meer constant, ad hoc is in 2012 een aanzienlijke financiële bijdrage verleend aan het slaan
van een waterput in Kenia. De hoorn van Afrika is in 2011 door een ernstige hongersnood
getroffen. Het Apostolisch Genootschap wenste middels een eenmalige donatie een bijdrage te
leveren aan het lenigen van de ernstigste nood en heeft aan WWvK advies gevraagd over de
besteding van het beschikbaar gestelde bedrag. WWvK heeft zich laten bijstaan door deskundigen
en heeft het bestuur van Het Apostolisch Genootschap geadviseerd een waterput te laten slaan in
het district Kitui in Kenia. Deze waterput is mede gefinancierd door Impulsis (www.impulsis.nl) en
WWvK. De geldelijke steun aan opvoedingsprojecten is in 2012 beperkt gebleven; de facilitaire
ondersteuning van de “Eigen Kracht Centrale” (zie www.eigen-kracht.nl) heeft een grote vlucht
genomen.
In 2012 heeft Ton van der Hulst om persoonlijke redenen besloten zijn termijn als bestuurder en
voorzitter niet te verlengen. Ton is vanaf de oprichting bij WWvK en daarvoor bij de stichting Dabar
betrokken geweest. Het is mede aan zijn gedrevenheid, bevlogenheid en tomeloze inzet te danken
dat WWvK zich kon ontwikkelen tot de gezonde en actieve organisatie die zij nu is. Wij zijn Ton en
de andere in 2012 afgetreden bestuursleden Jasmijn Koets en Selma van der Geld zeer veel dank
verschuldigd; Ton zal als adviseur aan WWvK verbonden blijven. In het hoofdstuk ‘Organisatie’
(pagina 8,9 en 10) vindt u een volledig overzicht van de bestuurlijke organisatie van WWvK.
Vanuit de apostolische levensvisie, waarin de universele liefde centraal staat, gaan (jonge) mensen
ons ter harte. In het achterliggende jaar hebben het bestuur en de ambassadeurs met passie
vanuit deze levensvisie gewerkt. Dankzij hun aller inzet kunnen wij terug kijken op een succesvol
2012. Het sterkt ons vertrouwen in het voorliggende jaar!
Namens het bestuur,
R.P. Bos, voorzitter
Baarn, mei 2013
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Profiel
In liefde werken aan een menswaardige wereld.
WWvK wil concreet invulling geven aan het ideaal van Het Apostolisch Genootschap: “In liefde
werken aan een menswaardige wereld”. In het bijzonder richt WWvK zich op hulp aan en
ontwikkeling van kansarme kinderen, zowel in Nederland als ergens anders in de wereld.
WWvK komt voort uit de stichting Dabar.nu (opgericht in 2003) en is gevestigd in Baarn en
opgericht voor onbepaalde tijd en is nauw verbonden aan Het Apostolisch Genootschap, eveneens
gevestigd te Baarn. In 2009 zijn de statuten van stichting Dabar.nu gewijzigd en is de naam
gewijzigd in Stichting WereldWijd voor Kinderen. Het onbezoldigde bestuur wordt gevormd door
lidmaten van Het Apostolisch Genootschap.
WWvK stelt zich ten doel, aansluitend bij het Verdrag van de Rechten van het Kind, voor kinderen
wereldwijd, een liefdevol opvoedingsklimaat te scheppen met volop ontwikkelingskansen, waardoor
zij kunnen uitgroeien tot mensen die op hun beurt inhoud willen geven aan barmhartigheid,
vergevingsgezindheid, liefde en meer menswaardigheid.
WWvK richt zich met name op het verbeteren van de voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de
ontwikkeling van kinderen, zoals voeding, gezondheidszorg, onderwijs en sociale zekerheid en alles
wat daarmee samenhangt.
WWvK wil haar doel bereiken door het ondersteunen van projecten en het stimuleren van
initiatieven van lidmaten van Het Apostolisch Genootschap en die ondergebracht kunnen worden
onder één of meer van de volgende vier pijlers.
WWvK kent vier pijlers:
1.
2.
3.
4.

Het ondersteunen van langdurige projecten (“sleutelprojecten”).
Het ondersteunen van kortlopende projecten, zoals stages van jongeren in het buitenland.
Het initiëren van ad hoc projecten, onder meer projecten die door de actualiteit worden
bepaald.
Het ondersteunen van en adviseren bij opvoedingsondersteuning (dichtbij en ver weg).

Ondersteuning van projecten:
De ondersteuning vanuit WWvK kan worden geboden door:
Het (mede) financieren van projecten en initiatieven;
Bemiddeling van vraag en aanbod binnen de doelstelling;
Het faciliteren bij de uitvoering middels het beschikbaar stellen van vergaderruimten,
faciliteiten en diensten;
Het stimuleren van de lidmaten van Het Apostolisch Genootschap voor deelname aan deze
activiteiten en initiatieven;
Alle hierboven niet genoemde manieren die een bijdrage leveren aan de doelstelling.
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Fondsenwerving
WWvK verkrijgt de financiële middelen om haar doelen te realiseren
sponsoractiviteiten en de verkoop van wenskaarten en speciale WWvK postzegels.

uit

donaties,

Donaties:
Ongeveer 250 donateurs (voornamelijk lidmaten van Het Apostolisch Genootschap) hebben WWvK
gemachtigd periodiek een bedrag van hun rekening te incasseren of maken periodiek zelf een
bedrag over aan WWvK. Daarmede verschaffen zij WWvK een stabiele inkomstenbron van ca
€ 30.000 per jaar.
Daarnaast besluiten velen eenmalig een bedrag ter beschikking te stellen, vaak ter gelegenheid
van een jubileum, verjaardag e.d. en organiseren lidmaten van Het Apostolisch Genootschap
velerlei sponsoracties. Door hun aard is het jaarlijkse totaal van deze donaties sterk variërend
(2012 ruim € 19.000, 2011 ruim € 40.000).
Sponsoractiviteiten:
Eén van de vele voorbeelden van sponsoring zijn de activiteiten van de familie Akkies uit
Oegstgeest. Men kan bij hen eten tegen een geringe vergoeding, na afloop wordt een anonieme
vrijwillige bijdrage voor WWvK gebracht. Over 2011 en 2012 heeft dit in totaal bijna € 6.000
opgebracht (zie www.kokenvoorwwvk.nl).

WWvK is alle donateurs en sponsors bijzonder dankbaar voor hun inzet, zonder hen kan WWvK niet
bestaan!
Overige activiteiten:
Het inzamelen van cartridges en mobiele telefoons is een eenmalige actie in 2011 geweest en heeft
samen met de verkoop van wenskaarten en postzegels in 2012 ca € 1.600 (2011 € 4.300)
opgeleverd.

Eenmalige gift van Het Apostolisch Genootschap:
Naar aanleiding van de ernstige hongersnood in de hoorn van Afrika heeft het bestuur van Het
Apostolisch Genootschap in 2011 besloten een eenmalige gift ter beschikking te stellen (zie
inleiding van voorzitter Richard Bos op pagina 3). Het Apostolisch Genootschap geeft geen
structurele financiële bijdrage aan WWvK doch zorgt door het beschikbaar stellen van faciliteiten
voor een aanzienlijke reductie van de algemene kosten.
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Doelbestedingen en resultaten
WWvK heeft in 2012 de volgende bijdragen toegezegd (bij meerjarige projecten wordt de bijdrage
in jaarlijkse termijnen uitbetaald):
Langdurige projecten (sleutelprojecten, pijler 1)
Eenmalige projecten (kortlopend, pijler 2)
Ad hoc, door de actualiteit bepaald (pijler 3)
Opvoedingsondersteuning (pijler 4)
Totaal

6 bijdragen, totaal
11 bijdragen, totaal
1 bijdrage, totaal
1 bijdrage, totaal

€ 24.256
€ 20.070
€ 26.836
€ 1.747
€ 72.909

Voor een gedetailleerde beschrijving van de projecten en de gerealiseerde resultaten verwijzen wij
u naar de website (www.wwvk.nl).
Incidenteel verzoekt een begunstigde uit privacyoverwegingen geen informatie over het project te
geven; in dat geval vindt u geen beschrijving op onze website.
In 2012 werden acht aanvragen niet gehonoreerd, in vier gevallen voldeed de aanvrager niet aan
alle criteria, twee projecten zijn uitgesteld en in twee gevallen konden wij bemiddelen voor een
andere oplossing.
WWvK heeft zich voor 2012 onder meer ten doel gesteld meer jongeren te steunen bij stages in
het buitenland die zich richten op het vergroten van kansen voor kinderen (pijler 2) en meer
aandacht te leggen op opvoedingsondersteuning (werken in de wijk, pijler 4). De inspanningen
hebben nog niet geleid tot de gewenste toename van het aantal ondersteunde projecten.
Het faciliteren middels het beschikbaar stellen van vergaderfaciliteiten aan de “Eigen Kracht
Centrale (EKC)” is in 2012 toegenomen, in totaal kon EKC in 2012 17 keer over een ruimte van
WWvK beschikken. EKC richt zich op het verbeteren van de levenssituatie van mensen, voor meer
informatie verwijzen wij u naar de website (www.eigen-kracht.nl).
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Toekomst
WWvK zal in 2013 het beleid van 2012 continueren en verwacht van de inkomsten uit o.a. donaties
(totaal begroot op € 53.900) 90% aan haar doelstelling te besteden. Daarnaast beraadt WWvK zich
op het beleid voor de langere termijn met het doel tot een heldere visie voor 2018 te komen.
Hiertoe overlegt het bestuur met de ambassadeurs, de Raad van Advies en de Raad van Toezicht.
De eerste aanzet voor de te ontwikkelen visie luidt als volgt:
Kern 2013 -2018:
Het belangrijkste element van onze visie is dat we in de komende jaren wereldwijd meer kinderen
kunnen ondersteunen door het verbeteren van voorzieningen en ontwikkelingskansen.
De basis van de werkwijze, het ondersteunen van projecten, wordt gecontinueerd.
WWvK gaat zich versterken door te investeren in actieve participatie van jongeren in projecten en
in de organisatie van de stichting; dat draagt bij aan de toekomstbestendigheid van WWvK en
geeft tegelijk jongeren de kans unieke levenservaringen op te doen.
Daarnaast krijgt het onderdeel communicatie de komende jaren veel aandacht; bestaande en
nieuwe vormen (social media) van communicatie worden ingezet om meer en frequenter informatie
van en over WWvK te kunnen delen.
Een laatste hoofdlijn wordt gevormd door het intensiveren van het netwerk van WWvK, in ieder
geval met ambassadeurs en jongeren, en de bestuurlijke organisatie die daarvoor nodig is.
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Organisatie
Bestuur:
Het bestuur van WWvK, bestaande uit het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en
penningmeester) en de algemene bestuursleden, vergadert eenmaal per maand.
Driemaal per jaar vergadert het voltallige bestuur ook met zijn ambassadeurs.
Het dagelijks bestuur vergadert daarnaast circa twee weken voorafgaand aan de algemene
bestuursvergadering.
Het bestuur wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. De ambtelijke secretaris is geen
bestuurslid en onthoudt zich van stemming over te nemen besluiten.
In 2012 zijn enkele wisselingen geweest in het bestuur van WWvK. Zo namen wij afscheid van
Jasmijn Koets, Selma van der Geld en Ton van der Hulst en konden wij Edith Leentvaar en Theo
Stolp verwelkomen. Deze wisselingen hadden tot gevolg dat de functies binnen het dagelijks
bestuur ook wijzigden. Op 15 november 2012, tijdens het concert van het Millennium Mannenkoor
in Almere, werd de wisseling van voorzitter bekend gemaakt door de bestuursvoorzitter van Het
Apostolisch Genootschap. Aan Richard Bos werd gevraagd om Ton van der Hulst als voorzitter van
het bestuur op te volgen.
Eind 2012 zag het bestuur van WWvK er als volgt uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Ambtelijk secretaris

-

Richard Bos (Nieuw-Vennep)
Edith Leentvaar (Heerenveen)
Sandra Das (Hilversum) tot 1 januari 2013, daarna bestuurslid
Theo Stolp (Hilversum) vanaf 1 januari 2013 penningmeester
Ronald Sjardijn (Enschede)
Mariëlle van Asperen (Veenendaal)
(vacant)
Ruud en Nelly Haven (Amersfoort) met ondersteuning door
Elly van der Hulst (Hilversum)

Het bestuur en de ambtelijk secretaris zijn onbezoldigd en ontvangen geen vergoeding voor
reiskosten.
Raad van Advies:
In 2012 hebben we afscheid genomen van Daphne van Zuilen en Cor Kok; wij zijn beiden zeer
erkentelijk voor hun inspanningen voor WWvK
De Raad van Advies wordt thans gevormd door:
Lid
Lid
Lid

-

Ton van der Hulst (Hilversum)
Johan van Meenen (Amsterdam)
Arthur Douglas (Assen)

De Raad van Advies zal in 2013 uit haar midden een voorzitter benoemen.
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Raad van Toezicht:
De Raad van Toezicht bestaat uit het bestuur van Het Apostolisch Genootschap, vertegenwoordigd
door Monique van Strien-van Milaan en Hans Leeflang.
De Raad van Advies en de Raad van Toezicht ontvangen van WWvK geen vergoeding voor hun
werkzaamheden en de daaraan verbonden reiskosten.
Ambassadeurs:
WWvK weet zich gesteund door bevlogen ambassadeurs. Zij zijn werkzaam in heel Nederland,
verdeeld over verschillende districten. Wij zijn hen er zeer erkentelijk voor dat zij hun vrije tijd
willen inzetten voor WWvK en dat zij het werk van het bestuur verlichten.
Ambassadeurs ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden en de daaraan verbonden
reiskosten. Voor een actueel overzicht van onze ambassadeurs zie onze website
(www.apgen.nl/wwvk/overwwvk/wwvk_organisatie/wwvk_ambassadeurs).
De taken van de ambassadeur zijn:
-

Lobbyen voor de verschillende projecten;
Donatie- en financieringsmogelijkheden onderzoeken (netwerken);
Ondersteuning bieden bij plaatselijke en regionale initiatieven voor een project;
Voorbereiding van acties en evenementen e.d.;
Voorlichting geven in de breedste zin van het woord d.m.v. bijeenkomsten, workshops en
vooral ook jeugd bekend te maken met de projecten in de wereld;
Promotie-/media-activiteiten helpen vervullen;
Aanspreek- c.q. verbindingspunt namens WWvK bij plaatselijke initiatieven en
sponsoractiviteiten;
WWvK ondersteunen in en adviseren over het te voeren beleid.

De ambassadeur beschikt over een vast contactpersoon binnen het bestuur van WWvK. Het
bestuurslid is steeds de formele woordvoerder namens WWvK, in het bijzonder bij contacten met
de media. Het versterken van de vaardigheden van de ambassadeur voor wat betreft het ‘werk’
voor WWvK geschiedt door middel van onderlinge uitwisseling tijdens samenkomsten, zoals
vergaderingen met het bestuur.
De ambassadeurs hebben de beschikking over een eigen e-mailadres en zijn daar voor vragen en
het aanmelden van initiatieven op te bereiken. Alle mailadressen staan op de website
(www.wwvk.nl). De ambassadeurs koppelen de vragen en initiatieven terug naar het bestuurslid,
waar zij formeel onder vallen.
Niet alle districten hebben een ambassadeur. In 2012 hebben enkele ambassadeurs aangegeven te
moeten stoppen met de werkzaamheden voor WWvK wegens studie, werk of andere persoonlijke
omstandigheden. Hun taken zijn inmiddels overgenomen door nieuwe ambassadeurs. WWvK
streeft ernaar om in alle districten minimaal 1 ambassadeur te hebben. Het bestuur zal zich dan
ook inzetten om dit voor het komende jaar te realiseren, door enthousiaste mensen te benaderen
en te werven. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat dit zal gaan lukken.
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Pilot project Veenendaal:
In het district Veenendaal zijn de ambassadeurs een ‘pilot project’ begonnen. Zij trachten in iedere
apostolische gemeenschap in het district Veenendaal plaatselijk aanspreekpunten te vinden om zo
tot een gezamenlijke aanpak te komen voor de werkzaamheden voor WWvK. In 2013 zal dit
worden geëvalueerd en bij een positief resultaat landelijk worden ingevoerd.

Kenia, Kitui, Installatie waterpomp met voorzitter Richard Bos van WWvK ter plaatse.
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Financieel overzicht
Balans per:

31 december 2012

31 december 2011

€

€

€

€

ACTIVA
Vaste activa
Verstrekte lening
Voorraad webshopartikelen

0

2.000

5.073

9.283

1.551

850

Vorderingen
Overlopende activa
Debiteuren

0

101

Overige vorderingen

0

1.506

Postbank zakelijke girorekening

24.706

19.924

Postbank rentemeer rekening

90.478

89.628

Liquide middelen

121.808

123.292

PASSIVA
Vermogen
Algemene reserve

91.295

71.573

8.798

19.722

Gereserveerde bedragen

14.953

30.322

Nog te betalen bedragen

6.762

1.675

Resultaat
Kortlopende schulden

121.808

123.292

Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen:
WWvK heeft t.b.v. het project Tunesië, aan de stichting les Oiseaux Blues een garantstelling voor
2013 afgegeven voor het bekostigen van de huur van het verblijf. De garantstelling is voor een
bedrag van maximaal € 8.000,-.
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Staat van baten en lasten

Werkelijk 2012
€

% *)

Begroot 2012
€

% *)

Werkelijk 2011
€

% *)

BATEN
Giften, schenkingen en donaties
29.282

25.000

29.422

Ontvangen giften eenmalig (b.v. bijzondere gebeurtenis) 17.674

Ontvangen giften en donaties regulier

25.000

36.881

Ontvangen giften pijler 3
Ontvangen sponsorgelden e.d.
Subtotaal ontvangen giften

24.150
5.000

2.722
73.827

82,8%

55.000

9.723
94,1%

76.026

95,1%

Resultaat verkopen
Resultaat verkopen

883

Subtotaal resultaat verkopen

883

2.241
1,0%

2.241

2.710
3,8%

2.710

3.4%

Overige baten
Rente inkomsten

1.516

1.200

1.204

Vrijval gereserveerde bedragen voorgaande jaren

12.980

Subtotaal overige baten

14.496

Totaal baten

89.207 100,0%

58.441 100,0%

79.939 100,0%

24.256

31.358

31.406

Kleine/eenmalige projecten (pijler 2)

20.071

15.679

19.279

Overige projecten (pijler 3)

26.836
5.226

1.872

16,3%

1.200

2,1%

1.204

1,5%

LASTEN
Besteed aan de doelstelling
Sleutelprojecten (pijler 1)

Opvoedingsondersteuning (pijler 4)
Subtotaal besteed aan de doelstelling

1.747
72.909

90,7%

52.263

84,4%

52.557

84,9%

Kosten beheer en administratie
Algemene kosten
Accountantskosten
Drukwerk WWvK

1.539

2.978

2.365

938

1.500

1.500

1.515

2.000

880

1.000

2.560

400

355

Onderhoud website
Bank en girokosten

486

Bijdrage u.h.v. dienstverleningsovereenkomst met
Het Apostolisch Genootschap
Subtotaal kosten beheer en administratie

1.800
4.478

5.6%

3.022
3.022

3.8%
3.8%

9.678

15,6%

7.661

15,1%

Overige lasten
Afwaardering voorraad wenskaarten
Subtotaal overige lasten
Totaal lasten

80.408 100,0%

61.941 100,0%

60.218 100,0%

Resultaat

8.798

-3.500

19.722

Besteed aan doelstelling in %*)

81,7%

89,4%

65,7%

Te besteden volgende jaren
Totaal
*) van de totale baten, resp. lasten
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9,9%

24,7%

91,6%

90,4%

Colofon
Redactie:
Richard Bos
Theo Stolp
Fotografie:
Jan Akkies
Richard Bos
Ton van der Hulst
Adres:
Stichting WereldWijd voor Kinderen
Postbus 116
3740 AC Baarn
Bezoekadres na afspraak:
’t Hoogt 4-6
3743 AT Baarn
telefoon
fax
mail
website

+31 (035) 548 87 77
+31 (035) 548 87 69
wwvk@apgen.nl
www.wwvk.nl

banknummer
IBAN
BIC

1984 (ING) t.n.v. Stichting WereldWijd voor Kinderen te Baarn
NL31 INGB 0000 0019 84
INGBNL2A

De Stichting WereldWijd voor Kinderen is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 27263538 en heeft van de belastingdienst de ANBI status gekregen
(Algemeen Nut Beogende Instelling, zie www.apgen.nl/wwvk/overwwvk/ANBI/).
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