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Woord vooraf 
Bergen, mei 2017 

  

Beste lezer, 

Voor u ligt het bestuursverslag van 2016. 
In dit verslag treft u onze uitgaven, balans en visie met betrekking tot hulp aan kinderen in de breedste 
zin van het woord, gestoeld op de rechten van het kind met als motor en basis “een toekomst voor elk 
kind” uitgaande van een apostolische levensvisie. 

Begin 2017 ben ik Richard Bos als voorzitter opgevolgd. Ik ben het bestuur onder leiding van Richard 
heel veel dank verschuldigd voor de wijze waarop met grote zorgvuldigheid en liefde voor het kind in 
de wereld is gehandeld en “gespaard”. Wij zullen dat zorgvuldig en met liefde voortzetten en beheren. 

Ook in 2017 is de nood in de wereld groot en zal er hulp nodig zijn. Wij willen als WWvK namens u, 
binnen onze mogelijkheden, deze hulp graag bieden. Daarbij hanteren we de volgorde: nodig, nuttig, 
aangenaam. Deze volgorde helpt ons oog te houden bij de noden “all over the world” waar het hulp 
aan kinderen betreft. We realiseren ons dat we nood nooit volledig kunnen lenigen, toch zien we het als 
WWvK als een plicht er alles aan te doen dit wèl te willen waarmaken. 

Daar zal ook het komend jaar onze focus liggen: waar nodig en mogelijk kinderen uitzicht op toekomst 
bieden, als het kan voorbij huis, bed, brood … maar ook daar willen we hulp bieden, waar eerste 
levensbehoefte een noodzaak is. 

Tot slot danken we alle vrijwilligers en donateurs die het mogelijk maken het nodige en mooie werk te 
werken in de wereld! Één wereld of geen wereld vraagt om een gebaar, dank dat u dit allen mogelijk 
maakt. 

 

Met een hartelijke groet, 
Carlo Barendregt 

Voorzitter WWvK 
“een toekomst voor elk kind” 
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Profiel 
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. 

Visie en missie 
Het bestuur heeft in 2015 zijn visie en missie geformuleerd; deze is uitgebreid beschreven in het 
bestuursverslag 2015 en komt samengevat op het volgende neer: 

WWvK wil vanuit de welvarende positie waarin Nederland verkeert, een positieve bijdrage leveren aan 
de kwaliteit van het bestaan en de ontwikkeling van kinderen. Daarbij richt WWvK zich op het 
verbeteren van voeding, gezondheidszorg, speelmogelijkheden, enz. WWvK sluit hiermee aan bij het  
Verdrag van de Rechten van het Kind en geeft invulling aan het ideaal van het Apostolisch Genootschap 
“in liefde werken aan een menswaardige wereld”. 
WWvK realiseert haar doel door projecten en initiatieven van lidmaten van het Apostolisch 
Genootschap te steunen. 

Lange termijn doelstelling en meerjarenplan 
Het meerjarenplan van 2013-2017 is de leidraad voor het beleid. Hierin zijn de volgende 
uitgangspunten geformuleerd: 

Ø Versterken van projecten. De mogelijkheden om een project te ondersteunen zijn vastgelegd in 
de statuten. Deze uitgangspunten zijn vertaald in een “checklist” die als hulpmiddel gebruikt 
wordt bij het beoordelen van aanvragen. 

Ø Vergroten van de participatie van jongeren en vrijwilligers: het stimuleren van jongeren en 
vrijwilligers tot participatie in projecten en ervoor zorgen dat er informatie over projecten 
beschikbaar is en een checklist met betrekking tot de voorbereidingen (toolkit, is op de website 
geplaatst). 

Ø Professionaliseren en uitbreiden van de communicatie: actuele informatie geven via verschillende 
communicatiekanalen (o.a. website, nieuwsbrief, De Stroom, artikelen) en zorgen dat deze 
informatie eenduidig en herkenbaar is. Er is een overzicht van sponsoractiviteiten geplaatst op 
de website. Waar mogelijk is bij elke sponsoractiviteit een vertegenwoordiger van WWvK 
aanwezig. Daarnaast wordt jaarlijks een contactdag voor alle belangstellenden gehouden en 
zijn er vier vergaderingen met ambassadeurs, twee vergaderingen met de Raad van Toezicht en 
twee vergaderingen met de Raad van Advies. 

Ø Investeren in de verbreding van verbinding met (gemeenschappen van) het Apostolisch 
Genootschap: deelnemen in specifieke activiteiten van het Apostolisch Genootschap zoals de 
jongerenconferentie en “Werk in de Wereld”. In samenwerking met gemeenschappen en de 
landelijke programma’s “gemeenschapsontwikkeling”  en “zichtbaar in beweging” projecten 
met betrekking tot opvoedondersteuning (pijler 4) realiseren. Daarnaast contactpersonen per 
gemeenschap benoemen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de ambassadeurs. 

Ø Vergroten van kennis door het opbouwen van een netwerk: samenwerking inzake noodhulp met 
organisaties met een vergelijkbare doelstelling indien aan de orde en passend in de statutaire 
mogelijkheden. 

Ø Organisatie van de stichting: meer transparantie in het jaarplan, bestuursverslag en de besluiten 
brengen en een handboek bestuursfuncties opstellen. 
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Terugkoppeling jaarplan  
Jaarlijks wordt het jaarplan geëvalueerd en wordt bekeken welke doelstellingen er gerealiseerd zijn. 
Indien doelen niet zijn gehaald, wordt de reden gezocht en het beleid hierop aangepast.  
In 2016 is een begin gemaakt met het verbeteren van de meetbaarheid van de effecten voor de 
kinderen in de door WWvK gesteunde projecten. Zo wordt nu bij elke aanvraag geregistreerd hoeveel 
kinderen de aanvrager met zijn of haar project denkt te bereiken. Het meten van het aantal bereikte 
kinderen is soms heel concreet en soms lastig te doen door de grote diversiteit aan projecten en de 
verschillende situaties per land. Tevens vragen wij van elke projecteigenaar het project na afloop niet 
alleen financieel, maar ook inhoudelijk te verantwoorden met een verslag en foto’s. Deze verslagen en 
foto’s worden op de website geplaatst (zie wwvk.nl/projecten).  
In 2016 is de website geheel opnieuw ingericht en daardoor toegankelijker geworden.  

In 2016 zijn er 28 verzoeken tot ondersteuning van projecten bij het bestuur ingediend; hiervan zijn er 
22 gehonoreerd waarmee in totaal € 138.765 is gemoeid. Twee aanvragen zijn door de indieners 
ingetrokken en vier voldeden niet aan de statuten. 
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Doelbestedingen en resultaten 
In 2016 is het totaal aan baten gestegen met 6% tot € 83.779. De kosten van beheer en administratie 
en eigen fondsenwerving bedroegen in totaal € 7.674, zodat € 76.105 beschikbaar was voor de 
ondersteuning van projecten. Omdat de vraag om ondersteuning dit bedrag ruim te boven ging, heeft 
het bestuur besloten € 62.660 te onttrekken aan de reserves, zodat 22 projecten voor in totaal 
€ 138.765 gesteund konden worden. 
Hiermee werd invulling gegeven aan het besluit van het bestuur de reserves van WWvK te verlagen tot 
een meer passend niveau. 
Per 31 december 2016 bedroegen de reserves € 47.070. 

Voor 2017 heeft het bestuur de begroting als volgt vastgesteld (in €): 
 

Totale baten 84.700 
bijdrage Apostolisch Genootschap p.m. 
Beheer en administratie - 12.200 
Eigen fondsenwerving -3.500 
Beschikbaar voor ondersteuning 69.000 
Ondersteuning 23 projecten 112.500 
Tekort te financieren uit de overige reserves en 
uit de bijdrage van het Apostolisch Genootschap 43.500 
  
Een meer gedetailleerde versie van de begroting 2017 is bij de staat van baten en lasten op pagina 28 
vermeld. 
Het bestuur van het Apostolisch Genootschap heeft in 2013 een garantie afgegeven voor de 
verplichtingen van WWvK tot maximaal € 75.000 en in 2016 toegezegd indien nodig, een tekort in het 
eigen vermogen aan te vullen. 
 

In 2016 konden met het geld van WWvK weer veel kinderen geholpen worden. Een volledig overzicht 
van de ondersteunde projecten staat op pagina 31. 
Van enkele projecten is hieronder een nadere toelichting gegeven. 
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Project 163 The Model School, Togo 

Doelstelling 
Een project in Togo, één van de armste landen in 
de wereld, om meisjes op school te houden en de 
voorzieningen op de scholen te verbeteren. Dit 
project is een proefprogramma en bedoeld als 
voorbeeld om ook op andere scholen te kunnen 
gaan inzetten.  

Toelichting 
Dit meerjarige programma is onderverdeeld in drie 
hoofdcomponenten, namelijk: 

1. Vrouwelijke studenten op school houden. 
2. Drinkwater leveren aan scholen. 
3. Constructie van toiletten en sanitaire 

voorzieningen. 
 

Een uitgebreide beschrijving staat op de website (wwvk.nl/projecten/projecten-2016) 

Ondersteuning WWvK 
WWvK heeft een ondersteuning van € 30.000 toegezegd, waarvan inmiddels € 10.000 is betaald. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 pagina 11 van 37 

Project 164 Stichting Magic Notes, Kalymnos - 
Griekenland 

Doelstelling van de stichting 
Jongeren de kans te geven zichzelf te ontwikkelen en te 
ontplooien door middel van diverse muzikale projecten. 
Het ondersteunde project is een gymnasium in Kalymnos 
(Griekenland). Daar wordt hulp geboden bij het 
muziekonderwijs door met 33 Nederlandse jongeren van 
15 tot 17 jaar een week daar naar toe te gaan en 
instrumenten te bouwen en samen muziek te maken. 

Toelichting 
Met de bijdrage van WWvK werd het muzieklokaal van 
de school in Griekenland opgeknapt. Ter plekke werden 
instrumenten gebouwd en materialen aangeschaft voor 
de vernieuwing van de school. Leerlingen krijgen zo de 
kans krijgen om zichzelf muzikaal beter te leren uiten. De 
materialen die aanvankelijk slechts aanwezig waren bestonden uit 1 elektrische piano, 1 kapot 
keyboard en 2 microfoons met een slecht werkende geluidsinstallatie.  

Ondersteuning van WWvK  
De bijdrage van € 2.000 is gebruikt om zelf basgitaren, elektrisch 
gitaren en cajons te bouwen. Daarnaast zijn twee computers 
aangeschaft met bijbehorende software voor muziekeducatie, een 
midikeyboard, een drumstel, goede geluidsapparatuur en goede 
mogelijkheden om dit veilig op te bergen. 

  



 
 

 pagina 12 van 37 

Project 171 Stichting Naar School in Haïti 

Doelstelling van de stichting 
Een project om kinderen in Haïti te helpen en scholen op te zetten.  

Toelichting 
De stichting “Naar School in Haïti” is opgericht door Marijke Zaalberg. Marijke heeft van oktober 1995 
tot juli 1998 gewerkt in een aantal opvanghuizen in Guatemala en Haïti, met kinderen van alle 
leeftijden. Vanuit deze ervaring is zij in 1998 begonnen met een project om kinderen te helpen en 
scholen op te zetten in Haïti. Inmiddels bestaat het project uit vijf scholen, zowel lagere scholen als 
middelbare schoolklassen en een baby- en peuteropvang met in totaal ongeveer 1.100 kinderen. De 
totale kosten van dit project zijn € 250.000 per jaar. Ieder kind heeft recht op voeding, kleding, 
onderdak en onderwijs. Onderwijs geven betekent voor de kinderen op dit eiland het begin van het 
einde van de armoede. En het begin van een betere toekomst. 

Ondersteuning door WWvK 
WWvK heeft de stichting gesteund met € 10.800, waarmee voor 200 kinderen lesmateriaal en een jaar 
lang warme maaltijden kunnen worden gekocht en voor de baby- en peutergroep medicijnen en 
kleding. 
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Project 177 Droomdekentjes stichting IDZO, 
Frankrijk 

Doelstelling van de stichting 
Dekentjes maken voor kinderen, die door een ernstige ziekte of 
moeilijke omstandigheden extra ondersteuning kunnen gebruiken.  

Toelichting 
In augustus 2016 is een “droomdeken week” georganiseerd in 
Castel Marguerite van stichting IDZO. Er is een week lang gewerkt 
aan droomdekentjes, die worden geschonken aan de stichting De 
Regenboogboom. Deze stichting zorgt ervoor, dat de dekentjes bij 
kinderen komen, die door een zeer ernstige ziekte of moeilijke 
omstandigheden een extra ondersteuning kunnen gebruiken.  

De projecteigenaar heeft het volgende verslag geschreven: 

Zaterdag 27 augustus 2016, de kamers in Castel Marguerite te St. Nectaire zijn klaar, alles is gezogen 
en gedweild en het wachten is op de eerste gasten. Rond een uur of 4 arriveren de eerste. Wat een 
enthousiasme over het kasteel en wat zijn ze blij met hun mooie kamers. 
Het is een blij weerzien met al bekende deelnemers en gezellige kennismaking met de anderen.  
Al gauw voelt het alsof we elkaar al jàren kennen. 
Zoals gebruikelijk bij een quiltweek wordt eerst de kamer omgebouwd tot quiltfort, een snijtafel en 
strijkplank geplaatst, alle machines aangesloten en uitpuilende tassen in alle hoeken en gaten gezet.  
Al snel is het een gesnor en geklets van jewelste. 
Gelukkig is het de hele week mooi weer en kunnen we buiten eten, zodat de machines kunnen blijven 
staan. 
Wat hebben we het leuk en gezellig met elkaar. We gaan naar de markt in Besse en naar “Madame 
Tissus”, de quiltwinkel in Issoire. 
Madame was gelukkig net terug van vakantie, maar ze kon volgens ons gelijk wéér, omdat we haar 
winkel bijna leeg geplunderd hadden. 
Ondertussen vermaken de meegekomen mannen zich prima met fietsen, wandelen of een autotocht in 
de mooie omgeving. Eigenaar en beheerder Rob neemt ze vol enthousiasme mee op stap of geeft 
goede bruikbare tips voor leuke tochten. 
Zijn vrouw Irene verwent ons elke avond met de lekkerste gerechten.  
Er is voor iedereen ook voldoende “vrije” tijd om er even tussenuit te gaan. 
Een verfrissende duik in Lac Chambon, even lekker shoppen, een brocante hier en daar… 
Er is zo hard gewerkt, dat alle dekens bij elkaar niet eens op één (toch best lange) waslijn passen…  
En voor we het weten is het wéér zaterdag en moeten we alweer afscheid van elkaar nemen. Het was 
een bijzondere week, die zeker voor herhaling vatbaar is! 

Met dank aan Stichting IDZO, die ons de mogelijkheid bood een week lang in hun mooie kasteel te 
verblijven en WereldWijd voor Kinderen voor hun donatie, waardoor we zulke mooie stofjes konden 
gebruiken. 

Ondersteuning door WWvK  
€ 150. 
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Project 180 Waterpomp Weeshuis Batang Pinangga, 
Filipijnen 

Doelstelling 
Via de stichting VHC het weeshuis, Batang Pinangga (“geliefd kind”) 
ondersteunen. 
De stichting VHC is in het leven geroepen door de Gemeente 
Haarlemmermeer om uitvoering te geven aan de vriendschapsband tussen 
Haarlemmermeer en Cebu op de Filippijnen.  

Toelichting 
VHC heeft al eerder ondersteuning door WWvK gekregen naar 
aanleiding van de tyfoon die in 2013 een groot deel van het 
midden van de Filippijnen trof. VHC heeft in samenwerking met 
WWvK toen gekozen om het weeshuis, Batang Pinangga te 
ondersteunen. Daar waren destijds 10 kinderen, wees geworden 
door de tyfoon, opgenomen. Het project had een duur van drie 
jaar, met een jaarlijkse bijdrage van € 8.400. In 2016 is de 
laatste bijdrage van WWvK ontvangen. Daarnaast heeft de 
gemeenschap Haarlemmermeer van het Apostolisch 
Genootschap in 2015 een financiële aanbieding gebracht om de 
kinderen van Batang Pinangga en van het naburig dorp een 
“uitgaansdag” te geven. De kinderen uit het dorp werden medisch onderzocht, gewassen, geknipt en ze 
kregen nieuwe kleding. VHC steunt Batang Pinangga met onder andere een privé leerkracht omdat de 
school in het naburig dorp veel uitval heeft.  
Ieder jaar komt Batang Pinangga met een jaarverslag met daarin een financiële verantwoording. Uit de 
regelmatige correspondentie tussen VHC en Batang Pinangga bleek dat er zorgen zijn over het 
schoonwatersysteem. De pomp die zorgt voor het oppompen van schoondrinkwater uit hun eigen bron 
heeft het begeven. Op dit moment zorgt een geleend/gehuurde diesel pomp ervoor dat er toch 
gepompt kan worden. 

Ondersteuning door WWvK 
Mede dankzij een bijdrage van WWvK van € 600 kon er een nieuwe waterpomp worden aangeschaft, 
waarmee de watervoorziening voor Batang Pinangga veilig gesteld is. 
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Project 183 Keep Care, Rwanda 

Doelstelling 
Keep Care heeft o.a. als doelstelling om 200 jonge ongehuwde 
moeders een kans te geven op een gezonde toekomst. 

Toelichting 
Keep Care ondersteunt deze moeders onder andere door het 
geven van seksuele- en gezondheidsvoorlichting, 
opvoedingsondersteuning en onderwijs. 

Ondersteuning door WWvK 
WWvK betaalde de kosten voor 30 moeders: € 9.360. 
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Project 184 Stichting Maya Kleuterschool in Nepal 

Doelstelling 
De Stichting Maya realiseert lokaal in Nepal vele 
projecten voor de ontwikkeling van kinderen.  

Toelichting 
De twee projecteigenaren schrijven:  
Wij hebben samen de projectaanvraag bij WWvK 
gedaan. We steunen al circa 10 jaar de Stichting 
Maya. We hadden een reis van bijna 5 maanden 
gepland waarvan we een substantieel deel aan 
vrijwilligerswerk voor kinderen wilden besteden. 
Onze motivatie was om hier zelf ter plaatse de 
handen uit de mouwen te steken en met kennis en 
kunde een klein verschil te maken voor jonge kinderen. De pre-school van de Snowview English 
Boardingschool in de Harpan vallei, nabij Pokhara, Nepal is een gebouwtje met hele kleine lokalen 
voor circa 120 kleuters. Het is enkele jaren geleden gebouwd maar niet echt afgerond. De school is nu 

van binnen helemaal opgeknapt: klaslokalen zijn samengevoegd, 
geschilderd, vloeren voorzien van zeil en ingericht met nieuwe 
meubels. Er is lesmateriaal, gericht op kleuteronderwijs, 
aangeschaft. Er is een toegangstrap verplaatst en een beamer 
voor de gehele school gekocht. De visie op het kleuteronderwijs 
(kinderen van 3 kregen veelal klassikaal les; rekenen en schrijven) 
hebben we, met al het materiaal, kunnen kantelen. Dit krijgt ook 
nog een vervolg van de Stichting Maya. Veel werkzaamheden 
hebben we zelf en in samenwerking uitgevoerd. 

 

Dit concept heeft fantastisch gewerkt. We hebben niet alleen geld 
meegenomen en afgestemd hoe en wat er moet gebeuren; door zelf 
inhoudelijk en met vele anderen fysiek aan de slag te gaan ben je zelf een 
voorbeeld. Dat is opgemerkt en gewaardeerd.  

Ondersteuning WWvK 
WWvK heeft € 3.000 in de kosten bijgedragen. 
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Project 193 Noodhulp Haïti 

Doelstelling 
Bouw en herstel van huizen die door de orkaan Matthew die in oktober 2016 
over Haïti raasde zijn weggevaagd of beschadigd. 

Toelichting 
Er is veel schade aangericht door de orkaan in de dorpen. Er zijn nu heel 
hard nieuwe huizen nodig voor ongeveer 52 gezinnen in het dorp Godinot. 
Huizen voor de dorpelingen die nu geen huis meer hebben en van wie het vee 
en de moestuintjes volledig zijn weggevaagd tijdens de orkaan waarbij 
ongeveer een meter water per uur aan regen viel. De eerste vijf huizen van € 
3.500 tot € 4.000 per stuk konden gebouwd worden door giften vanuit 
Nederland maar er moeten in totaal 52 nieuwe huizen komen. Daarnaast zijn 
er nog zo’n 176 huizen waarvan het dak is weggewaaid, deze moeten een 
nieuw dak krijgen. Marijke Zaalberg van de stichting Naar School in Haïti is 
dan ook enorm blij met de gift van WWVK.  

Ondersteuning WWvK 
Er is in totaal € 40.000 gedoneerd waarmee 
minstens 10 aardbevings- en orkaanbestendige 
huizen kunnen worden gebouwd. De bijdrage 
van WWvK is mede mogelijk gemaakt door het 
Apostolisch Genootschap, dat hieraan € 20.000 
heeft bijgedragen. 
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Project 195 Stichting Kansarmen Sri Lanka 
waterproject 

Doelstelling 
De Stichting beoogt de kwaliteit van leven van de (meest) 
kansarme inwoners van Sri Lanka, via water- en sanitaire 
faciliteiten, te verhogen. Een betere kwaliteit van leven biedt 
een beter toekomstperspectief. De doelgroep bestaat vooral uit 
de armste plattelandsscholen en daarnaast arme 
woongemeenschappen, wees- en bejaardenhuizen. 

Toelichting 
Het project betreft de Nillamba school in de Central Province 
van Sri Lanka. Deze school bestaat uit 800 kinderen en 40 
leerkrachten. De school staat op een berg. Beneden langs de 
weg ligt een kleine gemeenschappelijke leiding.  

Er is onvoldoende druk om het water bergopwaarts te 
pompen. Daarnaast is er in het droge seizoen regelmatig 
geen water. Ook is de kwaliteit van het water 
onbetrouwbaar en is het vaak verontreinigd. Op 400 
meter van de school ligt een waterput waar de school 
gebruik van kan maken. Deze put valt nooit droog en is 
daarmee uitermate geschikt. Er wordt een waterleiding 
aangelegd en pompen brengen het water de berg op naar 
de school.  

Ondersteuning WWvK 
WWvK heeft dit project gesteund met € 2.501. 
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Stagiaires en vrijwilligers   
Ook in 2016 heeft het bestuur van WWvK een ondersteunende rol willen vervullen bij het zoeken naar 
een stageplaats of vrijwilligerswerk om de betrokkenheid en verbondenheid van jongeren met de 
gebeurtenissen in de wereld te versterken.  
Hiertoe is in 2015 een informatieblad ontwikkeld waarin mogelijkheden voor stagiaires en vrijwilligers 
bij langlopende projecten geïnventariseerd worden.  
De informatiebladen van de acht projecten met mogelijkheden voor stagiaires en vrijwilligers zijn op de 
website geplaatst. 

De acht projecten zijn: 

Ø - Stichting Bal Anand 
Ø - Stichting Les Oiseaux Bleus 
Ø - Football Foundation South Africa 
Ø - Stichting Matamba 
Ø - Stichting VHC Stedenband Haarlemmermeer 
Ø - Stichting Kleurfabriek 
Ø - Stichting Wigwamvakanties 
Ø - Stichting Maya 

 

Actualisatie van inventarisatie en informatie betreffende aanbod mogelijkheden voor stageplaatsen en 
vrijwilligerswerk wordt bewaakt door het bestuur en geregistreerd op het secretariaat. 

Op de website zijn toolkits geplaatst die regelmatig worden bijgewerkt. 

De rol van WWvK blijft beperkt tot het geven van “tips en trucs” en het beschikbaar stellen van een lijst 
met voor stagiaires en vrijwilligers mogelijk interessante projecten. 

De voor 2016 beoogde ondersteuning van 30 jongeren bij stages of ontwikkelingswerk is helaas niet 
gerealiseerd. Het aantal ondersteunde jongeren in 2016 is 12.  
Oorzaak van het niet halen van deze doelstelling kan de onbekendheid zijn van de mogelijkheden 
binnen de projecten. WWvK zoekt naar mogelijkheden om de bekendheid te verbeteren.  

Terugkoppelingen door stagiaires / vrijwilligers over hun ervaringen bij projecten heeft niet 
plaatsgevonden. Om dit te verbeteren zal onder andere een evaluatieformulier op de website worden 
geplaatst. 
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Fondsenwerving 
WWvK verkrijgt de financiële middelen om haar doelen te realiseren uit donaties, legaten, 
sponsoractiviteiten en rente. Krachtens artikel 7 lid 1 van de statuten van WWvK kan het bestuur aan 
het Apostolisch Genootschap jaarlijks om een bijdrage vragen. In een vergadering op 1 december 
2016 heeft de Raad van Toezicht namens het bestuur van het Apostolisch Genootschap aangegeven 
deze bijdrage af te laten hangen van het verloop van het eigen vermogen van de stichting in 2017.  

Donaties 
Een constante bron van inkomsten wordt gevormd door de ongeveer 370 donateurs die een machtiging 
hebben afgegeven om periodiek een bedrag van hun rekening te incasseren of die dit via een 
periodieke overboeking geregeld hebben. Het aantal vaste donateurs is in 2016 vrijwel gelijk gebleven, 
evenals het totaal van de donaties uit deze groep: € 29.378 (1% lager dan in 2015.) 

Het bedrag aan eenmalige giften is in 2016 met 18% gedaald tot € 17.230.  

Het Apostolisch Genootschap heeft in 2016 € 20.000 beschikbaar gesteld om het mogelijk te maken de 
ondersteuning door WWvK van het project “Noodhulp Haïti bouw woningen” te verhogen van € 
20.000 naar € 40.000. In oktober 2016 is Haïti getroffen door een orkaan, waardoor veel gezinnen 
dakloos zijn geraakt. Met de steun van WWvK kunnen circa 10 huizen worden gebouwd. 

Een bijzondere activiteit was de spaarpottenactie: veel kinderen en ook volwassenen hebben in 2016 
gespaard  met behulp van door WWvK ontworpen en beschikbaar gestelde spaarpotten, die op 20 
november 2016, de “Dag van de Rechten van het Kind”  WWvK zijn aangeboden met een prachtige 
opbrengst: € 3.374,92. 

Sponsoractiviteiten 
Veel leden van het Apostolisch Genootschap organiseren activiteiten 
en schenken de opbrengsten aan WWvK.  Zo zijn er miniatuurhuisjes 
gemaakt en verkocht, hebben Jan en Wil Akkies weer voor veel gasten 
gekookt en waren er veel concerten en jubilea. Ook was er een 
golftoernooi, een bikersdienst en een speelgoedmarkt. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Helaas is het totaal aantal activiteiten 
teruggelopen van 60 in 2015 tot 39 in 2016. 
De totale opbrengst liep eveneens terug: van 
€ 19.490 in 2015 tot € 13.051 in 2016 (een 
daling van 33%.) 
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Het totaal van de ontvangen donaties inclusief de bijdrage van het Apostolisch Genootschap voor het 
project “Noodhulp Haïti bouw woning” en de opbrengsten van sponsoracties is € 79.659 (2015: 
€ 70.230), een toename van 13%. Zonder de bijdrage van het Apostolisch Genootschap zou er een 
daling van 15% zijn geweest. 

Alle gulle gevers: hartelijk dank!  

En dan nog dit…. 
In 2008 schreef apostel Riemers in de Weekbrief voor zondag 15 juni: 

Vorig jaar riep de opziener op tot het ontwikkelen van activiteiten rondom het thema “werken in 
de wereld”. Er kwamen veel reacties die leidden tot de keus: “werken aan een liefdevol klimaat 
voor kinderen, wereldwijd”. 

In een voetnoot onderaan de brief stond:  

Daarvoor wordt een nieuwe stichting opgericht. Suggesties voor een naam graag vóór 1 juli naar 
info@dabar.nu. 

Zuster C.W. Brouwer-Koppijn (gemeenschap Alkmaar) reageerde:  

Naar aanleiding van de noot onderaan de weekbrief voor 15 juni 2008 heb ik de volgende 
suggestie voor een naam van de beoogde nieuwe stichting: 

WfC (world-wide for children)  
 
In 2016 overleed zuster Brouwer op achtennegentigjarige leeftijd. 
WereldWijd voor Kinderen dankt haar naamgeefster waarmee zij altijd verbonden zal zijn.  
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Toekomst 
Nog regelmatig krijgen we de vraag 
“wat doen jullie nu precies”. Gelukkig 
kunnen we meestal verwijzen naar 
onze nieuwsbrief waarin bijgehouden 
wordt waar het goede geld naartoe 
gaat als hulp en ondersteuning. 

In veel gevallen helpen we bij 
bestaande projecten en borgen zo de 
continuïteit hiervan. Ook helpen we 
incidenteel waar plotseling nood 
ontstaat, u weet daar zelf wel 
situaties en werelddelen bij te 
visualiseren… Ook zijn we als WWvK 
betrokken bij nieuw te realiseren 
projecten, daarbij hanteren we het 
“nodig, nuttig, aangenaam” als 
volgorde bij toekennen van steun. 

Voor de toekomst streven we naar een ambassadeur in elk district en een aanspreekpunt in iedere 
gemeenschap van het Apostolisch Genootschap. Dat geeft ons, naast een beter inzicht in wat er in 
gemeenschappen reeds voor goede en mooie initiatieven gerealiseerd zijn of worden, een mogelijkheid 
hulp te bieden met sponsoring. Nog te vaak horen we “achteraf” dat een steuntje in de rug zeer 
welkom zou zijn geweest. Als lezer nodigen we u van harte uit zo’n plaats in uw district of 
gemeenschap op te pakken of op te zetten en zo de samenwerking met WWvK te intensiveren. 
Zo maken we samen het humane deel van ons apostolisch-zijn praktisch in de wereld door te “doen”. 

Het is tekens weer stilmakend te ervaren hoeveel lieve mensen ons willen ondersteunen met een 
geldelijke bijdrage. Het ons toevertrouwde geld wordt dan ook zeer zorgvuldig besteed. 
Wij doen er alles aan om minimaal 90 cent van uw euro ter plaatse te laten komen en werken als 
bestuur vrijwillig en onbezoldigd en veelal met mensen ter plaatse die ons het bewijs kunnen leveren dat 
uw geld goed wordt besteed. 

De mens is ons lief en vooral in zijn kindfase is het belangrijk goed voor elkaar te zorgen. Veiligheid, 
een huis, eten en een bed zijn dan onmisbaar, helaas is dit nog te vaak bij veel kinderen “ver weg”. 
Waar we maar kunnen, willen we als WWvK helpen gelijke kansen voor alle kinderen te realiseren….. 
alle kinderen, is dat niet wat ambitieus??... Jazeker! Doet u mee!? 

Met een hartelijke groet namens het bestuur, 

Carlo Barendregt 
Voorzitter WWvK 
“Een toekomst voor elk kind” 
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Organisatie 
Bestuur 
Het bestuur van WWvK vergadert eenmaal per maand. 

Het bestuur wordt in de uitvoering van taken bijgestaan door een secretariaat. 

Eind 2016 zag het bestuur van WWvK er als volgt uit: 

 

Voorzitter*    Richard Bos (Nieuw-Vennep) 

Vicevoorzitter, bestuurslid - Projectaanvragen  Astrid de Vries (Utrecht) 

Secretaris    Markku Willems (Zoetermeer) 

Penningmeester   Theo Stolp (Hilversum) 

Bestuurslid - Stages en vrijwilligers  Ria Lonte (Amstelveen) 

Bestuurslid - Ambassadeurs  Lisa Weeda (Amstelveen) 

Bestuurslid - Algemene zaken  Lotte van der Molen Kuipers (Hilversum) 

Bestuurslid - Communicatie   Harry Roos (Baarn) 

Secretariaat     Ruud en Nelly Haven (Amersfoort)** 

 
* De heer Richard Bos is per 9 januari 2017 afgetreden wegens het bereiken van de maximale 

zittingstermijn. De Raad van Toezicht heeft de heer Carlo Barendregt met ingang van 9 januari 2017 
benoemd tot bestuurder en voorzitter.  

** De heer en mevrouw Haven hebben in januari 2017 hun taken overgedragen aan mevrouw Daniëlle 
Gemmink (Bussum). 

 
Het bestuur en secretariaat zijn onbezoldigd en zien af van een vergoeding voor reiskosten. 
Alle bestuursleden hebben in 2016 een integriteitsverklaring getekend. De verklaring is op de website 
(wwvk.nl) vermeld. 

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

Kascommissie 
Johan van Meenen (Amsterdam) 
Ron Tsuï (Amsterdam) 
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Raad van Toezicht 
Bestuur Apostolisch Genootschap, vertegenwoordigd door: 
Monique van Strien-van Milaan 
Hans Leeflang 

Klachtenfunctionaris 
Gert Jan Jansen 
In 2016 heeft WWvK een klachtenregeling ingevoerd; de regeling is op de website (wwvk.nl) vermeld. 

Ambassadeurs 
Richard Bos (vanaf 9-1-2017) 
Jannie van der Horst  
Dick van Harn 
Hans Croese 
Hennie Haarman 
 

De Raad van Advies en de Raad van Toezicht vergaderen tweemaal per jaar met het bestuur. 

De Raad van Advies, de Kascommissie, de Raad van Toezicht, de klachtenfunctionaris en de 
ambassadeurs ontvangen geen vergoeding van WWvK voor hun werkzaamheden en hebben afgezien 
van een vergoeding voor reiskosten. 
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Verslag van de Raad van Advies 
In 2016 heeft de Raad één adviesaanvraag van het Bestuur ontvangen. 

Het betrof een aanvraag van 14 november 2016 waarin advies werd gevraagd of een aanvraag van 
een lidmaat van het Apostolisch Genootschap die niet de feitelijke initiatiefnemer c.q. uitvoerder van het 
project is, kan worden gehonoreerd. 

Het advies werd op 29 november 2016 verstrekt. 

Over het algemeen komt een advies na telefonisch overleg en e-mailcontact tot stand. Zo nodig is er 
sprake van fysiek overleg. 

De Raad voerde in 2016 éénmaal overleg met het Bestuur. 

Ton van der Hulst 
Johan van Meenen 
Arthur Douglas 

14 april 2017 
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Verslag van de Raad van Toezicht 
Als Raad van Toezicht komen wij twee keer per jaar langszij bij het bestuur van WWvK. We kijken naar 
de toekomstplannen (inclusief begroting) van het bestuur van WWvK en naar de verantwoording 
achteraf. 

We kijken als bestuursleden van het Apostolisch Genootschap welke kansen er nog liggen in een beter 
samenspel, praktisch en inhoudelijk, tussen het Genootschap en WWvK. 

En ook tussen de vergaderingen in vormen wij de verbinding tussen beide besturen en zoeken we naar 
een gezamenlijke reactie op gebeurtenissen in de samenleving, zoals het afgelopen jaar met de 
gevolgen van de orkaan in Haïti en van de vluchtelingen stroom naar Europa. 

Bij alles wat vast nog beter, mooier kan staat bij ons een diepe dankbaarheid en grote waardering voor 
de vele vrijwilligers, die zich in het bestuur van WWvK, de Raad van Advies, als ambassadeurs in het 
land en in de vele projecten in de wereld in liefde in zetten voor een menswaardige wereld. 

Monique van Strien 
Hans Leeflang 

14 april 2017 
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J A A R R E K E N I N G 
Balans per:  

 
(in €) 31 december 2016  31 december 2015 

ACTIVA   
 

  

Vorderingen   
 

  

Overlopende activa (2) 1.414  
 

1.659  

Debiteuren (3) 1.712  
 

75  
  3.126   1.734 
Liquide middelen      
ING zakelijke girorekening 4.195   3.881  
ING rente rekening (4) 79.000   152.000  

  83.195 
 

 155.881 
      
  86.321   157.615 

PASSIVA      
      
Reserves      
Continuïteitsreserve 5.000   5.000  
Overige reserves  42.070   104.730  
  47.070   109.730 
      
Langlopende schulden      
Aangegane verplichtingen (8) 400   14.100 
      
Kortlopende schulden      
Aangegane verplichtingen (8) 36.901   32.285  
Nog te betalen bedragen (9) 1.950   1.500  
  38.851   33.785 
      
  86.321   157.615 
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* de begrotingen 2016 en 2017 zijn niet door de accountant gecontroleerd 
 

Staat van Baten en Lasten 
 

2016 

 begroot 
2016* 

 

2015 

 begroot 
2017* (in €)    

BATEN        
Baten uit eigen fondsenwerving       
Ontvangen giften en donaties regulier 29.378  30.500  29.634  30.000 
Ontvangen giften eenmalig  17.230  9.000  21.106  39.000 
Ontvangen giften pijler 3  20.000       
Ontvangen sponsorgelden e.d. 13.051  20.500  19.490  15.000 
Bijdrage Apostolisch Genootschap       p.m. 
Subtotaal ontvangen giften 79.659  60.000  70.230  84.000 
Resultaat verkopen       
Resultaat verkoop  198    315   
Subtotaal resultaat verkopen 198  0  315  0 
Overige baten        
Rente inkomsten 557  1.200  1.236  700 
Bijzondere baten en lasten 3.365    7.085   
Subtotaal overige baten 3.922  1.200  8.321  700 
Totaal baten 83.779  61.200  78.866  84.700 
        
LASTEN        
Besteed aan de doelstelling       
Toegekend aan langlopende projecten (pijler 1) 64.661  60.000  29.189  60.000 
Toegekend aan eenmalige projecten (pijler 2) 27.804  45.000  21.216  25.000 
Toegekend aan overige projecten (pijler 3) 40.000  22.500  11.125  15.000 
Toegekend aan projecten opvoedingsondersteuning (pijler 4) 6.300  16.000  9.885  12.500 
Subtotaal besteed aan de doelstelling 138.765  143.500  71.415  112.500 
        
Kosten eigen fondsenwerving 2.954  3.500  199  3.500 
Subtotaal kosten eigen fondsenwerving 2.954  3.500  199  3.500 
Kosten beheer/administratie         
Algemene kosten incl. assuranties 2.151  9.000  677  9.000 
Administratie- en Accountantskosten 1.874  2.000  1.724  2.000 
Contributie en abonnementen 0  100    100 
Bank en girokosten 445  500  463  500 
Kosten u.h.v. dienstverleningsovereenkomst Apostolisch Gen. 250      600 
Subtotaal kosten beheer en administratie 4.720  11.600  2.864  12.200 
        
Totaal lasten 146.439  158.600  74.478  128.200 
        
Exploitatiesaldo 

-62.660  -97.400  4.388  -43.500 
bestemming van het exploitatiesaldo:        
overige reserves -62.660    4.388   
        
 -62.660  

 

 4.388   
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Toelichting bij de balans en de staat van 
baten en lasten 
Activiteiten 
De activiteiten van Stichting WereldWijd voor Kinderen, statutair gevestigd te Baarn, feitelijk gevestigd ’t 
Hoogt 4, 3743 AT Baarn en ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 27263538,  bestaan 
voornamelijk uit het ondersteunen en stimuleren van initiatieven, passend bij haar doelomschrijving, van 
lidmaten van het Apostolisch Genootschap te Baarn. De stichting stelt zich ten doel verbetering van de 
voorzieningen voor kinderen die noodzakelijk zijn voor hun ontwikkeling, zoals voeding, 
gezondheidszorg, onderwijs, speelmogelijkheden en sociale zekerheid. 

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen.  
Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij hieronder anders is vermeld. 
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Een voorziening voor oninbaarheid 
wordt niet nodig geacht. 
De continuïteitsreserve is bestemd voor het garanderen van de continuïteit van de stichting en is door het 
bestuur in 2013 vastgesteld op 100% van de begrote jaarlijkse vaste kosten van de organisatie voor het 
komende boekjaar. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 
Rekening houdend met de waarderingsgrondslagen wordt het resultaat bepaald als het verschil tussen 
baten uit eigen fondsenwerving, uit acties van derden en de overige baten, verminderd met de 
bestedingen in het jaar. Tenzij anders vermeld, worden de baten en lasten verantwoord in het jaar 
waarop ze betrekking hebben. 
Onder de baten zijn verantwoord de baten uit donaties en giften, sponsoring, nalatenschappen, 
verkoop van goederen en de overige acties. 
In de jaarrekening zijn particuliere of bedrijfsmatige initiatieven tot inzamelingsacties die hebben geleid 
tot een donatie aan de stichting, verantwoord als baten uit eigen fondsenwerving uit hoofde van 
donaties, giften en schenkingen. 
Donaties, giften, baten uit nalatenschappen en schenkingen worden verantwoord in het jaar waarin zij 
worden ontvangen. 
Onder de lasten van de stichting worden verstaan de overeenkomstig de doelstelling van de stichting in 
het boekjaar toegekende financiële ondersteuning van projecten en de op het boekjaar betrekking 
hebbende kosten. 
Kosten van beheer en administratie zijn die kosten die de stichting maakt in het kader van de (interne) 
beheersing en administratievoering en niet worden toegerekend aan de doelstelling of de werving van 
baten. 
Kosten eigen fondsenwerving zijn die kosten die de organisatie maakt in het kader van werven van 
baten en niet worden toegerekend aan de doelstelling. 
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Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 
In 2016 is de stichting medegedeeld dat zij een legaat van enige omvang zal ontvangen; de bate zal 
worden verwerkt in de jaarrekening van het jaar waarin dit legaat wordt ontvangen. 

Het Apostolisch Genootschap, gevestigd te Baarn, staat garant voor de verplichtingen van de stichting 
tot ten hoogste € 75.000. 

Besluit bestemming van het resultaat. 
Het bestuur heeft met instemming van de Raad van Toezicht besloten het negatieve resultaat over 2016 
ad € 62.660 ten laste van de overige reserves te brengen. 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die nadere informatie geven over de 
feitelijke situatie per balansdatum. 

Toelichting bij de balans per 31 december 2016 
(2) De overlopende activa betreffen vooruitbetaalde assurantiepremie, automatiseringskosten en te 

ontvangen rente  
(3) De debiteuren betreffen een vordering uit hoofde van toegezegde en nog niet ontvangen 

donaties. 
(4) Het saldo van de ING renterekening is direct en volledig opvraagbaar. 
(7) Het verloop van de overige reserves is als volgt (in €): 
 
 saldo 31-12-2015   104.730 
 exploitatie 2016   -62.660 
 saldo 31-12-2016    42.070 
 
(8) De aangegane verplichtingen betreffen toegezegde projectondersteuningen die in 2017 

(kortlopend) of 2018 of later (langlopend) zullen worden betaald. De specificatie van deze 
verplichtingen is vermeld op de “Toelichting bij de staat van baten en lasten over 2016” onder de 
kop “Bijdragen en betalingen projecten 2016". 

(9) De nog te betalen bedragen betreffen accountantskosten, de geschatte kosten van beheer door 
het Apostolisch Genootschap en de kosten van een prijsvraag 

Toelichting bij de staat van baten en lasten over 2016 
De specificatie van de bestedingen aan de doelstelling is vermeld op de volgende pagina. 
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*bij deze projecten heeft de toekenning in een  Te betalen in 2017: 36.901 

  eerder boekjaar plaatsgevonden   2018: 400 
 

Bijdragen en betalingen projecten 2016  
(in €) 
  

toekenning betaald 
nog te 

betalen 

Langlopende projecten pijler 1    
113 Kitos (Kids to School) Mumbai*  400 800 
122 Clinic Manna 2015*   2.000 
123 Filipijnen weeshuis Batang*  8.000 400 
140 Rainbowschool Care4Srilanka 2015-2017*  4.216  
141 Play together Zuid Afrika 2015-2017*  4.200 1.300 
147 les oiseaux bleus ondersteuning zomerkamp 2015-2017*  6.000 6.000 
150 scholing 3 kansloze kinderen Indonesië 2015 tm 2017*  1.185  
154 Kitos (Kids to School) Mumbai 2de 5 kinderen  

3 jaar 2015/2016 2016/2017 2017/2018* 
 400 400 

165 Prijscomp 2016 2017 rainboiwschool care4srilanke*  84  
170 Rainbowschool kosten jubileum Care4Srilanka*  1.000  
163 The Model School Cape Avelebe Togo 30.000 10.000 20.000 
166 Weeskinderen Matamba steun 2016  5.000 5.000  
171 St. naar School in Haiti  schoolboeken, maaltijden, medicijnen etc.  10.800 10.800  
174 Clinic Manna afbouw 2016 5.062 5.062  
178 3 kansloze leerlingen 2016/2017 Banyuning Indonesie 1.570 1.570  
180 Waterpomp weeshuis Batang Pinangga, Filipijnen 600 600  
188 Kitos (Kids to School) Mumbai 35 kinderen Future Children 5.775 5.775  
189 Latrines Belize 4e fase 15 latrines 5.854 5.854  
  64.661 70.146 30.900 
Eenmalige projecten pijler 2    
161 Multifunctioneel Centrum Plopana Roemenië*  7.500  
164 Magic Notes Muzikale projecten gymnasium Griekenland  2.000 2.000  
175 Alfa voor Bosnië  258 258  
184 Maya Nepal inricht. Kleuterschool fam. Vermeij 3.000 3.000  
183 Rwanda Keep Girls Safe 30 kindmoeders  9.360 9.360  
187 Bouw Huis in Cambodja 2017 2.100  2.100 
190 Solar Cooking KoZon P. Sluimer 1.800  1.800 
191 Stichting voor Mekaar aangepaste fiets  6.784 6.784  
195 Stichting Kansarmen Sri Lanka waterproject 2.501  2.501 
  27.804 28.902 6.401 
Overige projecten (noodhulp) pijler 3    
193 Noodhulp Haïti bouw 10 woningen 40.000 40.000  
  40.000 40.000  
Opvoedingsondersteuning pijler 4    
173 Droomdekentjes Emmen  150 150  
177 Droomdekentjes Frankrijk Stichting IDZO  150 150  
179 Droomdekens Lemmer  100 100  
185 Sportdag vluchtelingen zomerkamp Apeldoorn 150 150  
186 Wigwam vakanties 2017  5.750 5.750  
  6.300 6.300  
generaal totaal 138.765 145.348 37.301 
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Kengetallen  
 2016 

begroot 
2016 2015 2014 

begroot 
2017 

Bestedingspercentage baten 
(besteed aan doelstelling/totale baten) 166% 234% 91% 107% 133% 

      
Bestedingspercentage lasten 
(besteed aan doelstelling/totale lasten) 95% 90% 96% 95% 88% 

      
CBF fondsenwervingskostenpercentage (CBS norm 25%) 
(kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving) 4% 6% 0% 2% 4% 

      
Bestedingsratio beheer en administratie 
(kosten beheer en administratie/totale lasten) 3% 7% 4% 3% 10% 
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Kascommissie 
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Accountantsverklaring 
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Ondertekening 
 

Baarn, mei 2017 

 

W.G. 

 

C. Barendregt, voorzitter 

 

A. de Vries, vicevoorzitter 

 

T. Stolp, penningmeester 

 

M. Willems, secretaris 

 

R. Lonte, bestuurslid 

 

L. van der Molen Kuipers, bestuurslid 

 

H. Roos, bestuurslid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


