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IFES Nederland
IFES Nederland wil betekenisvol aanwezig zijn, student voor student. Vanuit de kracht
van het goede nieuws van Jezus.

Sinds 1 augustus 2019

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Jongeren maken tijdens hun studententijd grote veranderingen door.
Ze gaan uit huis wonen, maken eigen keuzes en leren nieuwe
dingen op de hogeschool of universiteit. IFES helpt, ondersteunt en
begeleidt deze studenten op het gebied van geloven en persoonlijke
ontwikkeling.

In alle studentensteden is IFES aanwezig en heeft het impact op de
stad. Soms in het klein gericht op de student, soms groot door het
geven van onderwijs aan grote groepen studenten.

Toon cijfers over het jaar

2020

Dit gaven we uit in 2020

Dit willen we bereiken
Studentenwerkers en -pastors
helpen, ondersteunen en begeleiden
studenten op het gebied van geloven
en persoonlijke ontwikkeling. We
willen gemeenschappen vormen rond
de goede boodschap van Jezus.

€ 1.220.965

Maatschappelijk doel

82%

Werving

10%

Beheer en
administratie

9%

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Het coachen van studenten bij de
persoonlijke levensvragen die op hun
afkomen
2. Verhalen vertellen uit de Bijbel en
hen helpen studeren in de Bijbel als
een relevant Woord toepasbaar op
de huidige tijd
3. Bieden van geborgenheid en
pastoraat in studentengroepen
4. Bidden met en voor studenten

€ 1.000.965
Educatie, opleidingen
en cursussen

61%

(Directe) dienst- en
hulpverlening

25%

Lobby en
belangenbehartiging

11%

Voorlichting en
bewustwording

3%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2020

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2020

Bijdragen van donateurs,
bedrijven, stichtingen en
vermogensfondsen.

€ 1.234.067

€ 226.913

Particulieren

57%

Continuïteitsreserve

74%

Organisaties
zonder
winststreven

35%

Bestemmingsfondsen

26%

Bedrijven

6%

Subsidies

3%

Verkopen en
overig

0%

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2020

Medewerkers

21 fte

Vrijwilligers

352

Sector

Religie en levensbeschouwing

Doelgroepen

Studenten

Actief in

Nederland

Ga naar de website van het goede doel

