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Jaarverslag 2011 WereldWijd voor Kinderen

Voorwoord
Hilversum, januari 2012

Waarde lezer,
Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de stichting WereldWijd voor Kinderen, verder te noemen
WWvK. Met gepaste trots presenteren wij u dit jaaroverzicht. Zoals u kunt lezen in dit jaaroverzicht
is er in een jaar tijd weer enorm veel gebeurd. Onze dank gaat uit naar allen die zich ingezet
hebben om onze doelstelling waar te maken.
Er is in 2011 wederom heel veel werk verzet door vrijwilligers, die allemaal met hun talenten en
inzet het mogelijk hebben gemaakt om de stichting en haar doelstelling te positioneren. Het
bestuur van WWvK dankt het bestuur van Het Apostolisch Genootschap dat wij ons secretariaat
onder mochten brengen op het Dienstencentrum in Baarn en dat wij voor de vergaderingen
kosteloos gebruik mochten maken van de vergaderfaciliteiten op Berg en Dal te Baarn.
De projecten die in ons jaarplan 2011 staan genoemd, zijn op verschillende wijze ondersteund,
zoals wij hebben trachten weer te geven in dit jaaroverzicht. Ook dit jaar hebben de ambassadeurs
van WWvK in de verschillende districten veel werk verzet, waardoor zij het werk van het bestuur
hebben verlicht. Tevens hebben zij de taak op zich genomen om de doelstelling van WWvK nog
meer bekend te maken onder de leden van Het Apostolisch Genootschap. In het achterliggende
jaar hebben ook enkele jonge mensen zich gewend tot WWvK. Zij hebben zich als ‘vrijwilliger’
ingezet in verschillende gebieden in de wereld.
Met het jaarthema van Het Apostolisch Genootschap in 2011, getiteld “De wereld, dat zij W!J zelf”,
is WWvK praktisch aan de slag gegaan. In Het Apostolisch genootschap stellen opvoeders zich ten
doel hun kinderen te begeleiden naar een liefdevol en waardig mens-zijn. Dit jaarthema bood
WWvK de kans om extra aandacht te vragen voor projecten vallend onder pijler 4. WWvK wil
bijdragen aan de ontwikkelingskansen van alle kinderen.
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 eerbiedig en met dankbaarheid
terug kijken op het achterliggende jaar.
Het sterkt ons vertrouwen in het voorliggende jaar!

Namens het bestuur,
A. van der Hulst (voorzitter)
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Doelstelling van de stichting
De stichting WWvK wil concreet invulling geven aan het ideaal van Het Apostolisch Genootschap: in
liefde werken aan een menswaardige wereld. In het bijzonder richt de stichting WWvK zich op
hulp aan en ontwikkeling van kansarme kinderen, zowel in Nederland als ergens anders in de
wereld.
De stichting 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.
De stichting 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.
De stichting WWvK richt zich met name op het verbeteren van de voorzieningen voor kinderen die
noodzakelijk zijn voor hun ontwikkeling, zoals voeding, gezondheidszorg, onderwijs en sociale
zekerheid en alles wat daarmee samenhangt.
De stichting 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.
De stichting WWvK kent vier pijlers:
1.
2.
3.
4.

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

Ondersteuning van projecten:
De ondersteuning vanuit de stichting 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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Stichtingbestuur van WWvK
Alle bestuursleden van de stichting zijn lidmaten van Het Apostolisch Genootschap en zijn
onbezoldigd. Alle bestuursleden van WWvK zijn door het bestuur van Het Apostolisch Genootschap
gevraagd om zitting te nemen in het bestuur.
Het bestuur is verantwoordelijk voor te nemen en de genomen besluiten om projecten en of
stichtingen te ondersteunen. Zij legt daartoe ook jaarlijks verantwoording af door middel van haar
jaarverslag en financieel jaarverslag, die tevens openbaar zijn en op de website van de stichting
worden geplaatst. Ook vindt er regulier overleg en afstemming plaats met het bestuur van Het
Apostolisch Genootschap, waaruit ook duidelijk de verbondenheid met en betrokkenheid bij elkaar
blijkt.
Het bestuur van WWvK, bestaande uit het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en
penningmeester) en algemene bestuursleden, vergadert ongeveer eenmaal per maand op Berg en
Dal te Baarn. Driemaal per jaar vergadert het voltallige bestuur ook met haar ambassadeurs.
Tevens vergadert het dagelijks bestuur ongeveer eenmaal per maand, een week voorafgaande aan
de algemene bestuursvergadering. In 2011 is de wens van het bestuur om een Raad van Advies te
installeren in vervulling gegaan, zoals was opgenomen in het jaarplan 2011. Het bestuur ontvangt
gevraagd en ongevraagd advies van de Raad van Advies en vergadert zo’n drie maal per jaar
gezamenlijk.
Het bestuur wordt bijgestaan door haar ambtelijke secretaris, die kantoor heeft op het
Dienstencentrum van Het Apostolisch Genootschap, gevestigd op ’t Hoogt te Baarn. De ambtelijke
secretaris ontvangt alle binnengekomen post, aanvragen en onderhoudt mailcontact betreffende de
werkzaamheden van stichting WWvK. De ambtelijke secretaris is geen bestuurslid en onthoudt zich
van stemming bij te nemen besluiten.
Begin 2011 gaf de ambtelijk secretaris, Ron Tichelaar aan, wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd, eind 2011 te willen stoppen met zijn werkzaamheden voor WWvK. Na
het uitschrijven van een vacature voor deze onbezoldigde functie, ontving het bestuur een vijftal
reacties. Met allen is een heuse sollicitatie procedure gestart en na deze procedure kon het bestuur
Ruud en Nelly Haven verwelkomen als de nieuwe ambtelijk secretarissen (in duo-functie).
Wij zijn Ron Tichelaar zeer erkentelijk voor zijn vrijwillige inzet op het secretariaat in de
achterliggende jaren.
Door de toenemende aanvragen en verzoeken wordt de ambtelijk secretaris ondersteund door een
vrijwilligster, waardoor het werk beter kan worden verdeeld.
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In het jaar 2011 zag het bestuur van WWvK er als volgt uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Ambtelijk secretaris
Ondersteuning secretariaat

-

Ton van der Hulst (Hilversum)
Richard Bos (Nieuw-Vennep)
Sandra Das (Hilversum)
Jasmijn Koets (Utrecht)
Selma van der Geld (Amersfoort)
Ronald Sjardijn (Enschede)
Mariëlle van Asperen (Utrecht)
Tot november 2011 Ron Tichelaar (Zeist)
Vanaf november 2011 Ruud en Nelly Haven (Amersfoort)
Elly van der Hulst (Hilversum)

De Raad van Advies wordt gevormd door:
Voorzitter
Lid
Lid

-

Daphne van Zuilen (Rotterdam)
Johan van Meenen (Amsterdam)
Cor Kok (Enschede)

Het bestuur van WWvK heeft in juli 2011 twee bezinnings- en verdiepingsdagen gehouden in
Delden. Tijdens deze dagen hebben we niet alleen vergaderd (ook met de Raad van Advies), maar
ook plannen gemaakt voor de toekomst en voorzichtig de lijnen kunnen uitzetten betreffende de
PR, de communicatie en vernieuwde website, jaarplannen etc.
Het bestuur van de stichting is te bereiken via email wwvk@apgen.nl . Alle vragen, meldingen
betreffende sponsoring, aanmelden donateurs, ondersteuningsaanvragen voor projecten en
stichtingen kunnen via dat mailadres worden gedaan en komen dan bij het bestuur terecht.
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Ambassadeurs
De stichting WWvK weet zich gesteund door eveneens bevlogen ambassadeurs. Zij zijn werkzaam
in heel Nederland, verdeeld over verschillende districten. Wij zijn hen zeer erkentelijk dat zij hun
vrije tijd willen inzetten voor de stichting en dat zij het werk van het bestuur verlicht.
De taken van de ambassadeur zijn verdeeld binnen het district waarin hij/zij werkzaam is:

Het doen van lobbywerk t.b.v. de verschillende projecten,

donatie en financieringsmogelijkheden onderzoeken (netwerken),

ondersteuning bieden bij plaatselijke en regionale initiatieven van 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 de stichting bij plaatselijke initiatieven en
sponsoractiviteiten,

op de hoogte blijven van wat er per project ter plekke speelt,

bijdrage leveren aan het jaarplan en jaarverslag van de stichting.
De ambassadeur beschikt over een vast contactpersoon binnen het bestuur van de stichting. Het
bestuurslid is steeds de formele woordvoerder namens de stichting, zeker ook in contacten met de
media.
Het versterken van de vaardigheden van de ambassadeur voor wat betreft het ‘werk’ binnen de
stichting geschiedt door middel van onderlinge uitwisseling tijdens samenkomsten. Een aantal
malen per jaar vinden hiervoor vergaderingen plaats, samen met het voltallige 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 aan het bestuurslid, waar zij formeel
onder vallen.
Niet alle districten zijn voorzien van een ambassadeur. In 2011 hebben enkele ambassadeurs
aangegeven te moeten stoppen met de werkzaamheden voor WWvK wegens studie, werk en of
persoonlijke omstandigheden. Hun taken zijn inmiddels overgenomen door nieuwe ambassadeurs
in de verschillende districten. 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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Bekendheid van stichting WWvK
Daar de stichting WWvK in 2009 is gestart heeft zij zich vanaf 2009 gericht op het vergroten van
haar bekendheid onder de lidmaten van Het Apostolisch Genootschap. Ook in 2011 is het vergroten
van de naamsbekendheid één van de speerpunten geweest.
Landelijke samenkomst: Jeugdappel
Op het landelijke jeugdappel met als thema: De wereld, dat zijn W!J zelf, op 26 juni 2011 te
Papendal was WWvK present. De aanwezige jeugd, met hun verzorgers hadden een
voetbaltoernooi georganiseerd, waar de gescoorde doelpunten gesponsord werden door hun eigen
achterban. De secretaris van WWvK was door de jeugd uitgenodigd om als ‘stadion speaker’ te
fungeren. De voorzichtige voorlopige tussenstand van de opbrengst werd aan het eind van het
jeugdappel bekend gemaakt. Inderdaad was dat een voorzichtige tussenstand, daar de
uiteindelijke opbrengst nog hoger uitviel.
De landelijke organisatoren van het jeugdappel en WWvK hadden tevens vooraf aan alle
genodigden gevraagd om hun oude mobiele telefoon mee te brengen naar Papendal. Op de stand
van WWvK kon een ieder de hele dag zijn of haar mobieltje inleveren en deponeren in de daarvoor
bestemde inzamelingsboxen. Dat hebben we geweten!! Vele dozen werden gevuld met honderden
mobieltjes. Het idee hierachter was dat de oude mobieltjes niet weggegooid zouden worden en zo
het milieu kon worden gespaard en dat deze mobieltjes door een speciaal bedrijf konden worden
gerecycled. Iedere ingeleverde mobiele telefoon leverde WWvK zelfs geld op, waarmee weer
projecten konden worden ondersteund. Dit eenvoudige initiatief van de jeugd werd enorm
gewaardeerd, dat er vele vragen kwamen uit het hele land om dit initiatief ook plaatselijk te
kunnen voortzetten. De inzameling van oude mobiele telefoons werd uitgebreid met inzameling van
lege cartridges en toners. Door het hele land werden inzamelingsboxen neergezet en begon het
plaatselijke inzamelen. Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag wordt er nog steeds
ingezameld voor WWvK. Vele overvolle dozen zijn inmiddels door het recyclingsbedrijf EEKO
verwerkt en dit bedrijf heeft al meerdere malen mooie bedragen overgemaakt op rekening van
WWvK.
Landelijke WereldWijd voor Kinderen dag op 20 november 2011
20 november is de Dag van de Rechten van het Kind. Om daar aandacht voor te vragen, riep het
bestuur van WWvK alle gemeenschappen op om op een of andere wijze bezig te gaan met deze
rechten. Met als slot een landelijke samenkomst van WWvK op 20 november 2011 in Amersfoort.
Alle gemeenschappen ontvingen de uitnodiging om een delegatie naar Amersfoort af te vaardigen.
Wat kunnen wij doen aan de rechten van het kind?
We kunnen het flink laten druppelen op gloeiende platen!!!!! WWvK is daar hard mee bezig en
maakt van deze gelegenheid gebruik om enkele van de 66 projecten die WWvK ondersteunt, te
presenteren. Verschillende projecten hebben door middel van een filmimpressie laten zien hoe zij
met de ondersteuning van WWvK aan de rechten van het kind werken. Projecten uit Uganda, Zuid
Afrika, Nederland, Sri Lanka en Haïti lieten zien dat de financiële ondersteuning goed besteed
wordt.
Ondanks de hevige mist die dag, was de zaal in Amersfoort goed gevuld. Vele gemeenschappen
lieten die middag zien hoe zij plaatselijk bezig zijn geweest met de rechten van het kind in aanloop
naar deze dag. De voorzitter van WWvK nam dankbaar vele cheques in ontvangst, wat WWvK weer
in staat stelt om daar projecten mee te ondersteunen.
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Donateurs
De bekendheid van WWvK is ook te meten aan de toename van donateurs met ….%. Na iedere
informatieve samenkomst, landelijke samenkomst melden zich nieuwe donateurs aan, die zich
bereid verklaren om periodiek een donatie te doen aan stichting WWvK. Wij zijn alle donateurs
enorm erkentelijk voor het in ons gestelde vertrouwen.
De Stroom
In 2011 zijn er enkele artikelen in het maandelijkse magazine van Het Apostolisch Genootschap, de
Stroom, geplaatst. Lidmaten vanuit Het Apostolisch Genootschap die betrokken zijn bij de
uitvoering van verschillende projecten, die door WWvK worden ondersteund, hebben d.m.v. een
interview de lidmaten geïnformeerd. Voorts werden er in verschillende columns en op de agenda
activiteiten en initiatieven vermeld, waardoor de lezers van De Stroom blijvend werden
geïnformeerd over de ondersteuning van en door WWvK.
Website
De website van de stichting WWvK, waarop zij haar doelstellingen bekend maakt en een overzicht
wordt gegeven van de diverse projecten in binnen- en buitenland met daarbij korte
omschrijvingen, werd in 2011 volledig vernieuwd en geïntegreerd in de vernieuwde website van
Het Apostolisch Genootschap. Door deze samenwerking met Het Apostolisch Genootschap is niet
alleen de verbondenheid duidelijk zichtbaar, maar bespaard WWvK ook heel veel geld op deze
kostenpost.
De website wordt gevuld met informatie vanuit de verschillende projecten die een aanvraag
hebben gedaan bij WWvK. Ook worden hierop de nieuwsflitsen geplaatst en een agenda
bijgehouden betreffende lopende acties. Alle onderwerpen die voor plaatsing op de website in
aanmerking komen worden vooraf door twee bestuursleden van WWvK gescreend en door een
vrijwilliger (Joop Dorleijn) op de website geplaatst. Zo hopen wij de website up to date te kunnen
houden. De website www.wwvk.nl is zonder daarvoor te hoeven in te loggen op de intranet website
van Het Apostolisch Genootschap te bezoeken.
Nieuwsbrief
In 2011 is er ook tweemaal een digitale nieuwsbrief verstuurd naar alle donateurs en
gemeenschappen om iedereen op de hoogte te houden van de verschillende ontwikkelingen binnen
WWvK en daarmee ook een terugkoppeling te geven over de resultaten betreffende de
ondersteunde projecten.
Het secretariaat heeft in 2011 de donateurs, van wie het mailadres onbekend was, een brief
gezonden, met daarbij de vraag of zij in het mailbestand van WWvK opgenomen willen worden,
zodat hen ook periodiek de nieuwsbrieven kunnen worden toegezonden. De mailinglist is hierdoor
flink uitgebreid. Daar mailadressen soms wijzigen, vragen wij de donateurs op tijd hun juiste
mailadres wijziging aan ons door te geven.
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Projecten ondersteuningsaanvragen bij WWvK in 2011
In 2011 zijn er 50 aanvragen voor ondersteuning van (deel)projecten en initiatieven bij WWvK
binnengekomen (een toename van 23 aanvragen t.o.v. 2010). In totaal zijn hiervan 25 aanvragen
voor projecten goedgekeurd, 10 aanvragen is in bemiddeld en of advies gegeven, 11 aanvragen
zijn afgewezen, 1 is er nog in behandeling en 3 aanvragen zijn ingetrokken of hebben geen
‘officiële’ aanvraag meer ingediend. Voor de totale beschrijving van de projecten en initiatieven die
goedgekeurd zijn verwijzen wij naar onze website www.wwvk.nl en naar het hoofdstuk
“Ondersteuning projecten in 2011 (selectie)” in dit jaarverslag.

Besluit aanvragen

25
20

goedgekeurd
bemiddeling en advies

15

afgewezen
10

nog in behandeling
ingetrokken

5
0

Alle aanvragen zijn besproken binnen het bestuur en hierover is een besluit genomen
(goedgekeurd, bemiddeling, afgewezen, in behandeling of ingetrokken). De doelstelling van WWvK
is de criteria voor honorering of afwijzing. Het dient dus altijd een projectaanvraag te zijn voor
directe of indirecte ondersteuning van kinderen (ontwikkeling d.m.v. scholing, opvoeding,
gezondheid en/of veiligheid), een duurzame investering, toekomst gericht en de aanvraag dient
door een lidmaat en of sympathisant van Het Apostolisch Genootschap te moeten worden gedaan.
Voldoet een aanvraag niet aan deze criteria dan wijst het bestuur van WWvK de aanvraag af. In de
meeste van de 11 afgewezen aanvragen gaat het om projecten waarbij na onderzoek en screening
geen lidmaten van Het Apostolisch Genootschap betrokken blijken te zijn.
Alle goedgekeurde aanvragen van ondersteuning (25) en waarbij is bemiddeld of advies (10) is
gegeven of nog in onderzoek is (1), zijn onder te verdelen per pijler, zoals die genoemd zijn in het
jaarplan van WWvK:

16
Pijler 1, langdurige projecten

14
12

Pijler 2, kort lopende
projecten, stages

10
8

Pijler 3, ad-hoc projecten nav
rampen

6
4

Pijler 4,
opvoedingsondersteuning

2
0

10

Jaarverslag 2011 WereldWijd voor Kinderen

Hoorn van Afrika (pijler 3)
In 2011 werd de Hoorn van Afrika getroffen door de hongersnood. Vanuit het bestuur van Het
Apostolisch Genootschap ontvingen wij het verzoek te onderzoeken waar het beste (nood)hulp zou
kunnen worden geboden door middel van een financiële bijdrage vanuit Het Apostolisch
Genootschap. Dit verzoek, vallend onder pijler 3 van WWvK, hebben wij aangegrepen om met
verschillende mensen van verschillende instellingen te spreken. Ook hebben wij hiervoor onze Raad
van Advies ingeschakeld.
Na onderzoek heeft WWvK haar advies aan het bestuur van Het Apostolisch Genootschap
uitgebracht.
Besloten is om een financiële bijdrage te leveren om een waterput in Kenia te kunnen slaan. Kenia
is het land waar veel vluchtelingen naar toe zijn getrokken.
Eigen Kracht Conferenties (pijler 4)
In 2011 werd wederom een ondersteuningsaanvraag gedaan bij WWvK. Het gaat hier niet om een
aanvraag voor ondersteuning met financiële middelen, maar om een verzoek om gebruik te mogen
maken van verschillende plaatsen van samenkomst voor de Eigen Kracht Conferenties, die
georganiseerd worden vanuit de Eigen Kracht Centrale (EKC). Na overleg en afstemming mag het
EKC gebruik maken van de plaatsen van samenkomst in het land, altijd na melding bij WWvK en
het verzoek bij de plaatselijke voorganger. In 2011 is diverse malen gebruik gemaakt van deze
mogelijkheid (o.a. in Haarlem, Tilburg, Amsterdam, Zwolle) en heeft het diverse jongeren geholpen
om samen met het sociale en professionele netwerk de problematiek beter te kunnen hanteren. Dit
vraagt plaatselijk ook voor een goede afstemming tussen de coördinatoren van EKC en diegene die
fungeren als gastheer of gastvrouw van de plaats van samenkomst. Wij zijn deze ‘vrijwilligers’ dan
ook zeer erkentelijk dat zij in hun vrije tijd de mensen van deze Eigen Kracht Conferenties willen
ontvangen.
Aanvragen van ondersteuning van projecten:
Heeft u een initiatief en of bent u betrokken bij projecten die zich richten op kinderen en tevens
vallen onder de doelstelling van WWvK, dan kunt u het bestuur verzoeken om dit te ondersteunen.
Het bestuur zal daar tijdens haar vergaderingen besluiten over nemen. De aanvragen kunnen
worden ingediend via een volledig ingevuld aanvraagformulier op de website van de stichting onder
het kopje: Actief worden. Als er een projectplan en een begroting aanwezig is kan dat tevens
gezonden worden aan het secretariaat van WWvK.
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Jonge mensen en vrijwilligers werk
In het achterliggende jaar kwamen bij WWvK diverse aanmeldingen binnen, waarin jongeren hun
voornemen tot het lopen van een stage in het buitenland aan ons kenbaar maakten. Vaak zijn dit
jongeren die in het kader van hun schoolopleiding de mogelijkheid krijgen (en pakken) om hun
stage te doen in het buitenland. Deze jongeren gingen voor een paar weken tot enkele maanden
naar het buitenland en zette zich in voor een vooraf aangewezen project en/of stichting. Wij vinden
het als stichting bewonderenswaardig dat juist deze jonge mensen zich inzetten voor diverse
projecten en stichtingen die gericht zijn op hulp aan kinderen.
Ook blijkt soms dat jonge mensen de vraag voor een stageplaats neerleggen bij de stichting.
WWvK zoekt in principe geen stageplaatsen. Wel attenderen wij deze jongeren op de mogelijkheid
tot het benaderen van één van de projecten die door WWvK worden ondersteund. Deze jongeren
dienen dan zelf het contact te zoeken met de projecten.
Een aantal jonge mensen hebben zich tot WWvK gewend voor een financiële bijdrage ten behoeve
van het kunnen uitvoeren van een project tijdens hun stage of vrijwilligerswerk. Deze aanvragen
werden onderbouwd met een projectplan en een begroting.
In principe geeft WWvK een bijdrage voor materiële kosten en voor kosten die betrekking hebben
op de hulpverlening en/of scholing van kinderen. De reis- en verblijfkosten worden door de
jongeren zelf bekostigd.
In 2011 werden aan een aantal jongeren zulke bijdragen gedaan. Ook aan de groep jonge mensen
die in de zomer van 2011 met stichting Les Oiseaux Bleus (Tunesië) meegingen om een vakantie te
organiseren voor meervoudig gehandicapte kinderen, kregen die ondersteuning. Deze bestond uit
de financiering van de accommodatiekosten van het zomerkamp 2011.
In alle andere gevallen ging het om jongeren die voor hun stage naar het buitenland (Zuid Afrika,
Peru, Ghana, Sierra Leone, Rwanda, Uganda, Sri Lanka en Kenia) vertrokken en zich hebben
ingezet in en op scholen, weeshuizen etc. Zij kregen een donatie om dit ter plekke te kunnen
uitgeven aan (hulp) goederen, waardoor de plaatselijke economie daar ook weer baat bij had. Allen
hebben door middel van aanschaf facturen, de uitgaven verantwoord.
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Landelijke, regionale en plaatselijke sponsoracties
Zoals al kort werd beschreven, zijn er in 2011 vele landelijke, regionale en plaatselijke acties
gehouden. Ten eerste om de doelstelling van de stichting WWvK onder de aandacht te brengen en
ten tweede gericht op fondswerving.
Het voert te ver om alle acties hier te vermelden omdat de lijst erg lang zou zijn. We hebben
daarom gekozen voor een selectie van een aantal initiatieven.
Onder andere door middel van de hierdoor verkregen financiële middelen, kon de stichting vele
projecten financieel ondersteunen, zoals u hebt kunnen lezen in voorgaande hoofdstukken. Wij zijn
alle initiatiefnemers en organisatoren daarvoor zeer erkentelijk, maar willen daarbij de vele
sponsoren (de zgn. achterban) uiteraard niet vergeten.
Voetbaltoernooi en inleveractie mobiele telefoons
Tijdens het landelijk jeugdappel van Het Apostolisch Genootschap, op zondag 26 juni 2011 te
Papendal had de jeugd een voetbaltoernooi georganiseerd. De teams hadden zich vooraf, tijdens
en na dit toernooi per gescoord doelpunt laten sponsoren. Er werd behoorlijk veel bij elkaar
gescoord en zelfs na weken ontving de penningmeester van de stichting nog sponsorbijdragen
vanuit het hele land, waardoor het resultaat fantastisch was. Ook de vele dozen met ingeleverde
oude mobieltjes zorgden ervoor dat er een mooi bedrag op rekening van WWvK kon worden
bijgeschreven. Na het jeugdappel zijn er inzamelingsboxen in vele plaatsen van samenkomst
komen te staan en gaat het inzamelen nog steeds door.
Koken voor WWvK
Wil Akkies-Westerveld uit de gemeenschap Leiden kookt regelmatig voor WWvK. Het concept is
simpel; namelijk een project uit een willekeurig land kiezen dat door WWvK ondersteund wordt en
vervolgens een gerecht bereiden uit dat betreffende land. Zowaar een hele (kook)kunst, daar
WWvK vele projecten over de hele wereld ondersteunt en dus werd er op vele verschillende
manieren gekookt, Balinees, Tunesisch, Bulgaars, Braziliaans etc. De familie Akkies heeft er zelfs
een eigen website voor geopend en het is geweldig om het gastenboek online te kunnen lezen. Ook
voor 2012 heeft Wil Akkies aangegeven om te willen blijven koken voor WWvK. Mocht u ook een
keer willen eten bij de familie Akkies in Oegstgeest dan kunt u zich daarvoor aanmelden via de
website www.kokenvoorwwvk.nl
Koken voor studenten en voor WWvK
Hanneke Boes uit Delft heeft het voorbeeld van Wil Akkies opgevolgd. Hanneke kookt voor jonge
mensen die in Delft en omgeving studeren. Twee keer per maand nodigt zij alle studenten uit om
bij haar thuis te komen eten. Zij krijgen dan een heerlijke maaltijd voorgeschoteld en hebben
direct een kringsamenkomst.
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Giften naar aanleiding van pensioneringen
Het is bijzonder dat je de pensioengerechtigde leeftijd haalt, maar nog meer als je daar een goed
doel aan wilt koppelen tijdens het afscheid van je relaties en collega’s. In 2011 ontving WWvK
berichten van dit soort initiatieven. Wij zijn deze personen dankbaar dat zij naar aanleiding van
hun pensionering gedacht hebben aan WWvK. Wij ontvingen prachtige giften waarmee wij vele
projecten kunnen blijven ondersteunen.
Plaatselijke initiatieven
-

Opbrengst verkoop van vrijmarkten op Koninginnedag en 5-mei vieringen in Schiedam en
Leiden.
Bikersdienst in Veenendaal. Inschrijving minus kosten en sponsoring van motorrijders uit
het hele land, bracht een geweldig bedrag op voor WWvK.
‘Vredesfeest’ in Den Haag en een kerkennacht in Amersfoort. Verkoop van WWvK
artikelen.
Seniorenmiddagen in Leiden. Informatieve samenkomsten en aansluitend verkoop van
WWvK artikelen.
Golftoernooi in Emmeloord. Ondanks de ‘handicaps’ werd er een prachtig bedrag voor
WWvK bijeen geslagen.
Diverse kerstconcerten/musicals/muzikale uitvoeringen in Heemskerk, Zoetermeer,
Vogelvoederhuisjes gemaakt en verkocht in Ijmuiden
DvD-verkoop n.a.v. reünie in Amsterdam-Slotervaart.
Veiling in Steenwijk, een tuin-fair in Nieuwegein en een wijkfeest in Zeist.
Er waren sponsorlopen, deelname aan de strand6daagse en de 4-daagse van Nijmegen, er
werd gekookt en gegeten en nog veel meer.

Bovenstaande lijst is slechts een beperkte weergave, maar geeft mogelijk anderen inspiratie om
zelf ook op plaatselijk of op districtsniveau iets te organiseren voor WWvK.
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Donateurs en bijzondere giften
In 2011 is de groei van het aantal donateurs toegenomen. Ten opzichte van 2010 is de stijging 6
%. Dat is een positief resultaat. Wij zijn alle ‘oude’ en nieuwe donateurs enorm dankbaar in het in
ons gestelde vertrouwen.
Ook voor 2012 stellen we ons als doel dat het aantal donateurs zal groeien. Het vergt van de
stichting een inspanningsverplichting om helder te communiceren over de jaarplannen 2012, de
verantwoording over 2011 (zoals dit jaarverslag over 2011), de juiste besteding van gelden, een
goede screening van de aangemelde projecten en initiatieven en een terugkoppeling van resultaten
via de website.
Er zijn in 2011 ook vele eenmalige donaties binnengekomen. Ondanks dat wij blij zijn met deze
eenmalige bijdragen hopen wij dat deze donateurs besluiten om zich periodiek (maandelijks, per
kwartaal of jaarlijks) aan ons te verbinden. Deze periodieke vaste bijdragen aan donaties zijn de
basis waarop we ons jaarplan en onze begroting kunnen vaststellen.
In 2011 ontvingen wij vele bijzondere giften. Vaak is de aanleiding van deze ‘bijzondere giften’ van
te voren al aangekondigd bij de stichting. Zo ontvingen wij bijzondere giften naar aanleiding van:
* verjaardagen
* bedrijfsfeest
* pensionering
* geboorten
* overlijden
* huwelijken (pas gesloten huwelijk, 25, 40, 50 huwelijk)
* of omdat het je goed gaat en niets je ontbreekt
Het bestuur heeft allen die een bijzondere gift hebben gedaan aan de stichting in een persoonlijke
brief (indien adresgegevens bekend zijn bij WWvK) haar dank overgebracht.
Elke gift en donatie staat voor een kleine of grote bouwsteen voor één van de projecten die de
stichting WWvK ondersteunt.
Onze dank gaat ook uit naar het bestuur van Het Apostolisch Genootschap, die ons toestemming
heeft gegeven om kosteloos gebruik te maken van beschikbare faciliteiten (kantoor- en
vergaderruimten).
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ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
De stichting WereldWijd voor Kinderen beschikt over de ANBI status. Het is een voordeel om als
ANBI aangemerkt te worden door de Belastingdienst. De ANBI beschikking geeft toegang tot een
groot aantal fiscale faciliteiten voor goede doelen instellingen en haar donateurs/erflaters.
Hieronder treft u een korte samenvatting aan.
Inkomsten: Een door de Belastingdienst als zodanig aangemerkte ANBI hoeft geen successierecht
of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader
van het algemeen belang. Daarnaast zijn er fiscale faciliteiten voor de Overdrachtsbelasting in
verband met schenkingen van onroerende zaken. Fiscale faciliteiten voor ANBI's spreiden zich uit
over:
• Vennootschapsbelasting
• Loonheffing
• Overdrachtsbelasting
• Inkomstenbelasting
• Schenking en Successierecht
Uitgaven: Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van
schenking. De uitkeringen volgens de doelstellingen worden niet in Nederland belast.
Donateurs/Erflaters: Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan
een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of
vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van successierecht.
De ANBI's dienen te voldoen aan de eisen van de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor
een beschikking die toegang geeft tot de bovengenoemde faciliteiten.
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Balans
Balans per:

31 december 2011

31 december 2010

ACTIVA
Vaste activa
Verstrekte lening

2.000,00

Voorraad webshopartikelen

9.282,84

3.000,00

Vorderingen
Overlopende activa

849,63

4.776,11

Debiteuren

100,95

91,00

1.505,96

0,00

Postbank zakelijke girorekening

19.923,95

24.124,74

Postbank rentemeer rekening

89.628,19

68.350,77

Overige vorderingen
Liquide middelen

123.291,52

100.342,62

PASSIVA
Vermogen
Algemene reserve

71.573,12

80.897,15

Resultaat

19.721,55

-9.324,03

Gereserveerde bedragen

30.322,35

26.975,00

Nog te betalen bedragen

1.674,50

1.794,50

Kortlopende schulden

123.291,52
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100.342,62

Financieel overzicht
Staat van baten en lasten

Werkelijk 2011

%

Begroot 2011

%

Werkelijk 2010

%

BATEN

Giften, schenkingen en donaties
Ontvangen giften van het Genootschap

0,00

0,00

1.000,52

Ontvangen giften en donaties regulier

29.422,00

25.000,00

27.442,80

Ontvangen giften eenmalig (bijv. bijzondere gebeurtenis)

36.881,10

25.000,00

Ontvangen giften pijler 3
Ontvangen sponsorgelden e.d.

Subtotaal ontvangen giften

42.998,35

0,00

33.604,85

9.722,74

76.025,84

5.000,00

95,10%

55.000,00

6.324,90

97,22%

111.371,42

99,71%

Resultaat verkopen
Resultaat verkoop

2.709,55

Subtotaal resultaat verkopen

2.709,55

570,00

3,39%

570,00

84,81

1,01%

-618,12

-0,55%

Overige baten
Rente inkomsten
Overig

1.203,97

1.000,00

945,10

0,00

Subtotaal overige baten

Totaal baten
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0,00

1.203,97

1,51%

1.000,00

1,77%

945,10

0,85%

79.939,36

100,00%

56.570,00

100,00%

111.698,40

100,00%

LASTEN

Besteed aan de doelstelling
Verstrekt aan sleutelprojecten (pijler 1)

31.406,00

31.358,00

Verstrekt aan kleine/eenmalige projecten (pijler 2)

19.278,50

10.453,00

9.600,00

0,00

5.226,00

33.000,00

1.872,35

5.226,00

1.315,00

Verstrekt aan overige projecten (pijler 3)
Verstrekt aan projecten opvoedingsondersteuning (pijler 4)

Subtotaal besteed aan de doelstelling

52.556,85

87,28%

52.263,00

58.790,50

87,00%

102.705,50

84,86%

Kosten beheer en administratie
Algemene kosten

2.365,26

2.950,00

2.875,04

Accountantskosten

1.500,00

1.500,00

1.400,00

880,00

1.000,00

989,40

2.560,30

2.000,00

12.758,95

Drukwerk WWvK
Onderhoud website
Oprichtingskosten WWvK
Bank en girokosten

Subtotaal kosten beheer en administratie

0,00

0,00

0,00

355,39

357,00

293,54

7.660,95

12,72%

7.807,00

13,00%

18.316,93

15,14%

Totaal lasten

60.217,80

100,00%

60.070,00

100,00%

121.022,43

100,00%

Resultaat

19.721,56

-3.500,00

-9.324,03

Besteed aan de doelstelling in % van de totale baten

65,75%

92,39%

91,95%

Te besteden volgend jaar (toevoeging eigen vermogen)

24,67%

Totaal

90,42%
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