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Voorwoord
Dit jaarverslag is bedoeld om terug te kijken naar het

het centrum. Daar ligt haar hart, daar ligt haar roeping:

jaar 2018 en vooruit te kijken naar het jaar 2019. Het

kinderen die hulp, aandacht en liefde nodig hebben.

verslagjaar was een bijzonder jaar voor Kom over en
help. Directeur Karst de Vries en hoofd Programma’s

Dat is ook wat Jezus ons leert in Zijn leven. Hij kwam

Maris Goudzwaard hebben Kom over en help verla-

om te dienen en Zijn leven te geven voor vijanden.

ten. Ook ds. A. van Heteren nam afscheid, na ruim

Een onbegrijpelijk wonder. Moeten wij dát Voorbeeld

dertig jaar betrokken te zijn geweest bij Kom over en

dan niet navolgen? Een beker koud water, een arm

help. Vele jaren hebben deze heren zich met bijzonder

om de schouder, een kommetje soep, een vriendelijk

veel passie en liefde ingezet voor Kom over en help.

gebaar, een plek waar de ander veilig kan zijn.

We willen hen daar ook op deze plaats voor bedanken. We wensen hun, ook in de persoonlijke situatie,

En dat motiveert ons om in 2019 verder te gaan:

de trouw en zegen van de Heere God toe.
Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onOp kantoor, maar ook in de landen waar we werken,

beweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des

wordt met veel passie en inzet gewerkt. Als ik me-

Heeren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in den

dewerkers, vrijwilligers, bestuursleden of partners in

Heere. 1 Kor. 15:58

de landen spreek, valt me altijd de diepe motivatie
voor de mens op. Het gaat niet om euro’s, projecten,

Gerben Heldoorn

rapportages, monitoring, beleidsplannen of pakken

Voorzitter

papier (hoe belangrijk ook). De diepste motivatie zit
bij iedereen op het menselijke aspect: mens tegenover
mens. Mens zijn, naast de ander.
Tijdens een bezoek aan Moldavië sprak ik met Doina,
een jonge vrouw van 25. Ze kreeg een prachtige carrièreswitch aangeboden in Amerika. Ze had kunnen gaan,
net als zo veel andere jongeren uit haar land. Emigratie
is een groot probleem in een aantal landen waar we
werken. Jongeren zien geen toekomst in hun eigen
land. Alles is beter dan blijven. Doina voelde zich echter
geroepen om te dienen in New Hope, het dagcentrum
voor kinderen met een beperking. Een kleinschalig
project waar kinderen worden gezien, waar aandacht
is, waar liefde is. Doina werkt vol passie en motivatie in
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1.1 Visie, missie en
kernwaarden

1.2 Doelstelling en
doelgroepen

‘Geroepen om te dienen’ is de slogan die
de missie en christelijke roeping van de
organisatie samenvat.

Kom over en help wil zich in samenwerking met
haar partners inzetten voor kinderen en gezinnen
die dagelijks, door onrecht en armoede, belemmerd
worden in de mogelijkheid om een menswaardig en
waarde(n)vol bestaan op te bouwen. Kom over en
help heeft daarom als doel:

Visie
De Bijbel is het Woord van God en daarom voor Kom
over en help de inspiratiebron en norm voor al haar
handelen. Op grond hiervan weet ze zich van harte
gedreven inhoud te geven aan de Bijbelse opdracht

Kinderen en families die nu gemarginaliseerd worden,
kunnen (volledig) in de maatschappij participeren,
voelen zich geaccepteerd en hebben ook de rechten,
attitude en vaardigheden om te kunnen participeren.

het geestelijke en lichamelijke welzijn van de armen,
wezen en verdrukten te bevorderen. Zo worden

Dit proces van verandering omvat onder andere de

tekenen van hoop en van de komst van het Koninkrijk

beleving van emancipatie, de omvang en kwaliteit

van God zichtbaar in deze wereld.

van sociale interactie, het recht op en gebruik van een
stem in de politiek, een stabiel(e) baan/inkomen, en het
leveren van een eigen bijdrage aan de samenleving en

Missie
Kom over en help wil haar kwetsbare naaste in
Albanië, Armenië, Georgië, Moldavië, Oekraïne en
Oezbekistan dienen vanuit de christelijke roeping tot
barmhartigheid en recht, in partnerschap met kerken
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kinderen en families met een kansarme achtergrond.
Daarbij is er vooral oog voor drie specifieke
doelgroepen:

Kernwaarden

1. Extreem arme en gemarginaliseerde kinderen

Betrouwbaar
Oog voor kwetsbare naaste

Kind en gezin

Kom over en help en haar partners hebben hart voor

en christelijke organisaties.

De gehéle mens

Hoofdstuk 1

aan mensen in minder bevoorrechte posities.

Betrokkenheid vanuit verbondenheid

Barmhartigheid
Professioneel
Recht
Partnerschap

en jongeren
• die een handicap of een Roma-achtergrond hebben;
• die niet (voldoende) door hun eigen families
verzorgd worden;
• die in tehuizen of op straat leven;
• die ontoereikende zorg, therapie en onvoldoende
onderwijs ontvangen.
2. (Pleeg)ouders en families van deze extreem arme
en gemarginaliseerde kinderen en jongeren, die
verantwoordelijk zijn voor de ouderlijke zorg en het
levensonderhoud van hun gezinnen.
3. Extreem arme (zwakke) families, volwassenen
en ouderen, die gemarginaliseerd en in een
sociaal isolement geraakt zijn en amper nog
kunnen overleven, of die verslaafd zijn, wat het
herstel van hun zelfredzaamheid in de weg staat.
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Programma
Veilige leefomgeving
Samen met partners richt Kom over en help zich op

De achtjarige
Evgen, misbruikt en
verwaarloosd, maar
nu tóch echt kind

toen je thuiskwam en hij er niet was?” Het antwoord
is ontluisterend. “Ik ben naar bed gegaan, en was
van plan om jullie vanmorgen te bellen. Ik wilde niet
middenin de nacht de politie storen”, zegt Evgen’s
moeder. Het is volstrekt duidelijk dat Evgen niet in
deze onveilige thuissituatie kan blijven.
Lieve pleegouders
De politie beraadt zich op wat ze moet doen. Een van

Wat kunnen kinderen ongelooflijk veel
meemaken! Evgen uit Oekraïne is daar een
voorbeeld van. Terwijl z’n moeder op een
avond zich bedrinkt bij vrienden, vergeet ze
haar zoontje. De achtjarige Evgen zwerft op
straat rond. Een man met úiterst verkeerde
bedoelingen spreekt het kind aan, neemt hem
mee, drogeert en misbruikt hem een nacht
lang. Hij laat het kind voor oud vuil achter…
Ontzet
De volgende morgen probeert Evgen de weg naar huis
te vinden. Deze keer spreekt een vrouw met góede
bedoelingen hem aan. Evgen vertelt aan haar wat er in
de afgelopen nacht gebeurd is. De vrouw is ontzet en
brengt de jongen direct naar het politiebureau.
De politie hoort het hartverscheurende verhaal aan
en komt meteen in actie. Ze proberen, aan de hand
van het verhaal van Evgen, erachter te komen wie

de agenten kent het centrum ‘My Family’. Ze gaan
met de jongen naar het centrum toe en liefdevol
wordt hij ontvangen. Wat is het hier ánders dan thuis
bij zijn moeder! De mensen zijn aardig en vriendelijk,
hij hoort verhalen uit de Bijbel en hij mag over alles
praten wat hij heeft meegemaakt en zo moeilijk vindt.

het ondersteunen van arme families en kinderen, op

1.3 Subdoelstellingen

weg naar een kansrijk leven, waarin zij volwaardig
participeren in de maatschappij. Een dergelijke
fundamentele verandering kan pas plaatsvinden
als er een gunstig sociaal-economisch en politiek
klimaat bestaat, waarin de integratie van (kans)
arme kinderen en families mogelijk gemaakt en
gestimuleerd wordt. Daarom richten alle projecten en
activiteiten zich op het versterken en betrekken van
drie groepen actoren, namelijk:
• de gemeenschap (scholen, kerken en andere
maatschappelijke organisaties);
• de private sector;
• de (lokale) overheid.

Langzamerhand wordt Evgen weer een kind als alle

Kom over en help richt zich binnen de algemene
doelstelling (‘Kinderen en families worden in hun
omgeving ondersteund om een meer menswaardig
en waarde(n)vol bestaan op te bouwen’) op de
volgende programma’s:
1. Beleidsbeïnvloeding;
2. Maatschappijopbouw;
3. Veilige leefomgeving;
4. Toegang tot onderwijs;
5. Werk en inkomen;
6. Dagelijkse levensbehoeften;			
7. Bewustwording en draagvlakversterking.

andere kinderen.

Kom over en help wil daarnaast haar partners

Dát is het moment dat hij niet meer in het centrum

op gemarginaliseerde kinderen en gezinnen in hun

stimuleren een waarde(n)volle visie te ontwikkelen
omgeving.

hoeft te wonen. Hij kan in elk geval voorlopig niet
meer naar huis. Hij krijgt lieve pleegouders die de
komende jaren voor hem zullen zorgen. En hier, bij zij
nieuwe familie, is Evgen weer écht kind.

Hulp bij je huiswerk is
fijn. Maar, als je met een
knorrende maag in de les
zit, is opletten best lastig...
Daarom wil het dagcentrum in
Moldavië de kinderen, naast
huiswerkbegeleiding, ook een
gezonde en voedzame maaltijd
bieden. Dat maakt leren een
stuk makkelijker!

zijn moeder is, én wie de jongen heeft misbruikt.
“Ik ben naar bed gegaan”
Na twee uur vinden ze de dader; het blijkt dat hij al
meerdere keren niet met z’n handen van kinderen
kon afblijven. Ook de moeder van Evgen vinden ze.
“Waarom ben je vannacht je kind niet gaan zoeken,
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Programma
Toegang tot onderwijs

Overzicht projecten
Lobby en

1. Beleidsbeïnvloeding

Albanië

advocacy

1.1 Lobby en

Armenië

Maatschappijopbouw

Advocacy

Georgië

2. Maatschappijopbouw

Oekraïne

2.1 Versterken van maatschappelijke organisaties

Oezbekistan

Moldavië

Nederland

Capaciteitsversterking kerken en burgerorganisaties
Vroegtijdige interventie ‘The right for love’

Hoe het
dagopvangcentrum
Milena heeft
veranderd

dagopvangcentrum in Kasakh, Armenië, kwamen.
Hoe anders is het nu! De drie hebben het enorm naar
hun zin in het centrum. Milena: “We hebben veel
vrienden gemaakt en genieten ervan om met hen te
spelen.” Ook op school gaat het stukken beter. Milena
vertelt dat ze meer zelfvertrouwen heeft gekregen,
dankzij de leiders van het dagopvangcentrum.

Versterking rehabilitatiecentra
2.2 Partnerontwikkeling
Capaciteitsversterking Bethel
Partnertrainingen
Partnermeeting

armoede-

3. Veilige
leefomgeving

4. Toegang tot
onderwijs

5. Werk en
inkomen

6. Dagelijkse
levensbehoeften

bestrijding

3.1 Gezinsbegeleiding

4.1 Toegang en

5.1 Zelfstandig

6.1 Rehabilitatie

Moeder en kindcentrum Vatutine

participatie

inkomen

Verslavingszorg

Moeder en kindcentrum Strumok

Dagcentrum Strasseni

verwerven

Rehabilitatiecentrum

Dagcentrum Orhei

Wijngaardproject

Dagcentra Light of

Agrarisch project

Directe

‘Life on Full’
Moeder en kindcentrum
Petrivske
Zorg voor kinderen met
beperking
Zorg voor kinderen met
beperking & kamp
Kindersponsorprogramma
Ondersteuning
kwetsbare gezinnen
3.2 Pleegzorg
Pleegzorg

Resurrection
Dagcentra
Youth for Christ
Renovatie dagcentrum Masis
Dagcentrum Bulboaca

Kastanjeproject

Ouderenzorg

Tropoja

kinderen met beperking
Huiswerkbegeleiding Delvinë
Onderwijs voor
Roma-kinderen

Preventielessen
New Life

Integratie mensen met

Zomerkamp
Living Word
Zomerkamp
Treasure Island
Zomerkamp
Zuid-Oekraïne
Kindermagazine ‘Noah’s Arc’

ondernemerschap
Opzetten

Winterhulp Oekraïne
b. noodhulp

Training
ondernemerschap

ner. Geen ideale plek voor kinderen om in op te groeien.
De kerk, initiatiefnemer van het dagopvangcentrum,
helpt het gezin ook met materiële zaken. Bijvoorbeeld
met brandhout. Zo kan moeder Khacatryan het ‘huisje’
in elk geval verwarmen. Waar vader is? “Hem zien we
de meeste tijd van het jaar niet”, zegt Milena verdrietig.
“Hij werkt in Rusland om geld te verdienen.”
Milena’s dromen
Voor de toekomst heeft Milena twee dromen. “Ik hoop

Zoek de verschillen

dat mijn vader een baan krijgt in Armenië, zodat hij bij

Het is alweer drie jaar geleden dat Milena en haar

ons kan wonen. En ik droom ervan om een eigen huis te

broers, als schuwe vogeltjes, voor het eerst naar het

hebben. Een écht huis in plaats van ons metalen ‘huisje’…”

Winterhulp Armenië

pleeggezinnen
educatieve training

Het gezin woont in een tot huisje omgebouwde contai-

a. winterhulp

familiebedrijf voor
Academie voor

Een container als huis

6.2 Medische hulp
6.3 Materiële hulp

Jeugdcentrum Petrivske

Kindertehuis ‘The good

Missie ‘Hoop’

Missie Oezbekistan

Jeugdcentrum Vatutine

tehuizen

Boomgaardproject

Training

vaardigheden

3.4 Verbetering van zorg in

Het Baken

Microkredieten

4.2 Sociale

visuele beperking

Aankoop pand

Passend onderwijs

3.3 Integratie

Integratie kinderen met

Microkredieten

Het Anker

Dagcentrum Zuid-Moldavië

Gezinsvervangend tehuis

visuele beperking

Tropoja

New Life
Verslavingszorg

Wat een sprankelende ogen hebben Milena
en haar broers, vindt u niet? Kunt u het zich
voorstellen als ik zeg dat deze kinderen in
eerste instantie niet tegelijk met de andere
kinderen in het dagopvangcentrum durfden
te eten? Dat ze niet met hen durfden te spelen en praten? Dat zou je nu niet meer zeggen, toch? Op de foto zien ze eruit alsof ze het
prima naar hun zin hebben! Zeker de jongens
zien er best een beetje ondeugend uit…

Noodhulp
vluchtelingen Oekraïne
c. gaarkeukens
Dagbegeleiding
ouderen
Armavir
Hrazdan
Ararat
Yerevan
Sisian
Artashat

Shepherd’
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2.1 Samenvatting

Werk en inkomen
Binnen dit programma konden de
reeds eerder gestarte projecten

Ook in 2018 heeft Kom over en help door
middel van haar partners weer veel kinderen
en gezinnen in de landen waar zij werkt
ondersteund en zo bijgedragen aan een
verbetering van hun levensomstandigheden.

vervolgd worden om inkomen te
genereren voor kansarmen. Ook zijn
er in 2018 zeven nieuwe werk en inkomen projecten
gestart om gezinnen in hun eigen levensonderhoud
te voorzien, bijvoorbeeld door de aanplant van een
boomgaard en het houden van bijen.
Dagelijkse levensbehoeften

Beleidsbeïnvloeding en

Een lichtpuntje voor velen: praktische

maatschappijopbouw

hulp en een luisterend oor voor de

Op lokaal niveau konden in 2018

allerarmste en meest kwetsbare

kleine stappen vooruit worden
gezet. Verschillende projecten
gericht op maatschappijopbouw zijn
gecontinueerd. Ook zijn er nieuwe projecten gestart
gericht op capaciteitsopbouw van partners. Binnen
de projecten is er steeds meer aandacht voor lobby
en advocacy.

mensen in de samenleving. In 2018
werden 3.318 mensen ondersteund met maaltijden,
medicijnen, kleding en andere vormen van materiële
hulp.
Bewustwording en
draagvlakversterking

Veilige leefomgeving
Passende persoonlijke hulp aan kinderen
en gezinnen die het moeilijk hebben,
heeft levens veranderd. Meer dan 680
kinderen kregen extra zorg, waardoor
hun veiligheid sterk verbeterd is. Deze extra zorg
bestaat onder andere uit pleegzorg, gezondheidszorg
en psychosociale zorg. Daarnaast hebben meer dan

In 2018 heeft Kom over en help
een onderzoek gedaan onder
particuliere donateurs, waardoor zij
haar communicatie (nog) meer en beter op hen kan
afstemmen. Verder heeft Kom over en help intensief
ingezet op het netwerken onder ondernemers en zijn
er veel activiteiten georganiseerd rond de campagne
‘Gewoon samen’ en de wintercampagne.

630 gezinnen extra steun ontvangen, waaronder
educatieve en financiële steun, om kinderen een veilig
thuis te bieden.

Programma s
Hoofdstuk 2
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Toegang tot onderwijs
Het onderwijsprogramma heeft de
wereld van vele kinderen, waaronder
ook kinderen met een beperking, en
hun ouders vergroot en de betrokkenen
perspectief gegeven: 2.145 kinderen
bezochten een dagopvangcentrum. Participatie
en prestatie zijn toegenomen, mede door goede
samenwerking tussen scholen, ouders en lokale
projectmedewerkers.
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2.2 Beleidsbeïnvloeding
en maatschappijopbouw
Beleidsbeïnvloeding
Hulpverlening vraagt om een positieve
maatschappelijke omgeving waar bij de wetgeving
en in de toekenning van overheidsfinanciën oog
is voor de positie van maatschappelijk kwetsbare
groepen. Door middel van beleidsbeïnvloeding wil
Kom over en help samen met haar partners als
pleitbezorger opkomen voor de positie en rechten

van het kwetsbare kind. Daarnaast stimuleert Kom

Maatschappijopbouw

over en help dat deze op de agenda van de (lokale)

Het programma Maatschappijopbouw is erop

overheid en politieke partijen komen te staan. Gezien

gericht de partners en hun omgeving te ontwikkelen

de capaciteit van Kom over en help en haar partners

om de kwaliteit, efficiëntie en impact van de

en de lokale context zijn de activiteiten en de impact

verschillende programma’s te optimaliseren. Binnen

op het gebied van beleidsbeïnvloeding beperkt.

het thema Kind en Gezin is de interventiestrategie
maatschappijopbouw en capaciteitsversterking van

De laatste jaren wordt echter bij de partners steeds

burgerorganisaties en partners. Hierin spelen visie-

meer het belang van lobby en advocacy gezien en

en beleidsontwikkeling en linking and learning een

een toenemend aantal partners probeert dit actief

belangrijke rol. In 2018 zijn de activiteiten die vallen

mee te nemen in het beleid. Zo werden op lokaal

onder maatschappijopbouw vooral gericht geweest

niveau ook in 2018 kleine stappen vooruitgezet.

op het toerusten en versterken van maatschappelijke
organisaties in Oekraïne. In het kader van
maatschappijopbouw is in 2018 ook een meeting in
Nederland georganiseerd waaraan, met uitzondering

Lobby en advocacy
Indicator
Gedurende 2018

van vier partnerorganisaties, alle partners van Kom
Realisatie 2017
12

Indicator (#) 2018
15

Realisatie 2018
12

lobbyen ten minste 15
partners actief bij de
(lokale) overheid
Eind 2018 geven in

19%

20%

over en help deel hebben genomen om met elkaar te
werken aan organisatie-ontwikkeling aan de hand
Tool, die ter voorbereiding was ingevuld en besproken

steun

over hun werk

Albanië

0

Armenië

0

Georgië

0

Moldavië

0

Oekraïne

67.320

Oezbekistan

0

Algemeen

22.639

Totaal

89.959

2.3 Veilige leefomgeving

Bestedingen 2018: € 89.959
(begroting: € 80.000)

Het programma Veilige leefomgeving is gericht
op (erg) kwetsbare en arme kinderen en jongeren
met een kansarme achtergrond, zoals kinderen uit

financiële of materiële

contact met de media

land (€)

met de partners.

25%

lokale overheden

60% van alle partners

Bestedingen per

van de Organizational Development Assessment

20% van alle projecten

Eind 2018 hebben

Maatschappijopbouw

55%

60%

50%

Wat ging er goed?

Wat kan er beter?

Partners geven meer
aandacht aan lobby
en advocacy op lokaal
niveau.

Samenwerking
tussen partners
en capacititeitsversterking van
partners om een
krachtiger geluid te
kunnen laten horen.

Steeds meer partners
zien het belang van
lokale fondsenwerving
voor de voortgang van
hun projecten.

gebroken gezinnen, straatkinderen, kinderen die
uit tehuizen naar alternatieve vormen van zorg
overgeplaatst worden, gehandicapte kinderen en/of
kinderen uit Roma-gezinnen. Het programma biedt
ondersteuning aan pleeggezinnen en andere vormen
van alternatieve zorg. Om kinderen en jongeren
in een veilige en zorgzame omgeving op te laten
groeien, worden verschillende vormen van zorg
geboden, zoals revalidatie en loopbaanbegeleiding.
Ook wordt psychosociale zorg ondersteund door de
partners. Met het oog op de veiligheid en verzorging
van kinderen op de lange termijn, ondersteunt
Kom over en help haar partners in het bouwen van
een sterk netwerk van kerken en andere sociale
instituten om een sociaal vangnet te creëren voor
kwetsbare kinderen en families. Ook zijn er banden
met overheden in verschillende landen gecreëerd en/
of versterkt, omdat de overheid een belangrijke rol
speelt in het zorgen voor bescherming.
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Programma
beleidsbeïnvloeding en
maatschappijopbouw
In totaal zijn in 2018 vijftien projecten gericht op het
creëren van een veilige leefomgeving gesteund in
Albanië, Armenië, Moldavië en Oekraïne.

Verbonden met
partners

nabije toekomst tegemoet treden? Hoe kunnen we
de kwaliteit van de hulpverlening verbeteren? En
hoe kunnen lokale organisaties minder financieel
afhankelijk worden van internationale donoren?
Er zijn intensieve besprekingen gevoerd over de

Veilige leefomgeving
Indicator

armoedeproblematiek in de diverse landen en over de

Twintig vertegenwoordigers van de
partnerorganisaties van Kom over en help
uit Albanië, Oekraïne, Moldavië, Armenië en
Georgië waren van 12 tot 16 maart bij elkaar
in Ermelo voor de partnermeeting. Anthonet
en Margreet van de afdeling Programma’s
hadden een intensief en afwisselend
programma gemaakt.
Op excursie
Woensdagmorgen waren er drie excursies naar
SchuldHulpMaatje/voedselbank, Ontmoeting/reintegratie van ex-gevangenen en de zorgboerderij
Materra. De conclusie van de partners was dat
de armoedeproblematiek in Nederland en in de
diverse landen waar Kom over en help werkt, heel
veel gelijkenis heeft. Het grote verschil is dat de
Nederlandse overheid, de kerken én de burgers bereid
zijn veel bij te dragen.

vraag hoe de hulpverleningsinterventies effectiever
kunnen zijn.
Een hele uitdaging…

Indicator (#)
2018

Realisatie
2018

856

1.000

688

735

250

633

veiligheid sterk verbeterd is
# families dat zorg/ondersteuning heeft ontvangen

Dan is het van groot belang dat de lokale kerken en
de christelijke organisaties versterkt worden in hun
roeping én mogelijkheden. Kom over en help heeft
een organisatieontwikkelingsplan gepresenteerd.
Eén dag stond in het teken van het ontwikkelen van
eigen, lokale fondsenwerving. Daar ligt een hele
uitdaging voor de partners, omdat de gedachte
dat de overheden, de kerken en de burgers geen
mogelijkheden hebben om bij te dragen, nog sterk
leeft. Toch deelden enkele partners hun eerste
positieve ervaringen met de anderen. Er wordt
gehoopt op een doorbraak, mede omdat het

Impact

wat grote impact heeft op het leven van een kind en

Passende persoonlijke hulp aan kinderen en

de gezinsleden. Praktische (financiële) ondersteuning

gezinnen die het moeilijk hebben, verandert

en ouder-coaching helpen ouders een veilig gezin te

levens. Als de warmte en veiligheid van een hecht

bieden waar kinderen beschermd kunnen opgroeien.

gezinsleven geboden of gestimuleerd wordt, kunnen

Kinderen uit tehuizen en kinderen met een beperking

kwetsbare kinderen kind zijn en ervaren wat het is

worden geconfronteerd met afwijzing, maar door

een thuis te hebben. Door therapie, onder andere

praktische hulp die liefde, acceptatie en integratie

spraak- en fysiotherapie, en onderwijs kunnen

biedt, krijgen de kinderen en hun ouders weer

kinderen met een beperking zich (blijven) ontwikkelen,

toekomstperspectief.

trainingsprogramma dat Kom over en help wil
bieden niet geheel vrijblijvend zal zijn. Wie wil leren
en zich ontwikkelt, zal relatief meer ondersteuning
krijgen dan anderen die zich minder inspannen voor
kwaliteitsverbetering.

‘Standing strong. Standing together’
‘Standing strong. Standing together’ was het motto

Kom over en help en de partners zijn bemoedigd door

van de conferentie. Hoe kunnen we vanuit de

de meditatieve momenten, de onderlinge band en de

gezamenlijke missies de uitdagingen van nu en de

saamhorigheid in het bereiken van de naaste in nood.
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# kinderen dat (pleeg)zorg heeft ontvangen waardoor hun

Realisatie
2017

Wat ging er goed?

Wat kan er beter?

Partners hebben steeds meer aandacht voor de
integratie en acceptatie van kwetsbare kinderen en
gezinnen in de samenleving.

Kennisuitwisseling en coalitievorming tussen partnerorganisaties en andere professionele organisaties of instituten. Dit moeten partnerorganisaties
niet (langer) zien als onderlinge concurrentie.
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Bestedingen per land voor de subprogramma’s (€)
Veilige
leefomgeving

Gezinsbegeleiding

Pleegzorg

Toegang tot onderwijs
Integratie

Verbetering

Totaal

Indicator

zorg in tehuizen

Albanië

27.070

0

0

0

27.070

Armenië

3.000

0

0

0

3.000

Georgië

0

0

0

0

0

Moldavië

0

36.290

0

0

36.290

Oekraïne

150.593

18.000

43.042

62.500

274.135

0

0

0

0

0

180.663

54.290

43.042

62.500

340.495

Oezbekistan
Totaal

Bestedingen 2018: € 340.495
(begroting: € 406.732)
Voor een in 2018 betaald bedrag is in eerdere
jaren al een bestemmingsbedrag ontvangen en
gereserveerd. Hierdoor is er een verschil in het totaal
aan bestedingen.

onderwijs en bevordert de emotionele, cognitieve en
psychosociale ontwikkeling van het kind. Binnen de
kinderen het basisonderwijs voltooien en daarna ook
voortgezet onderwijs gaan volgen. In de informele
tak van onderwijs is er een focus op het ontwikkelen
en verbeteren van de sociale vaardigheden, sociale
van kinderen. Hierdoor stimuleert het programma de
sociale weerbaarheid van kinderen en helpt het hen
de vaardigheden op te doen die hun na hun opleiding

Het programma Toegang tot onderwijs is een
verzameling van projecten gericht op (inclusief)
onderwijs aan kinderen en jongeren, zowel binnen
scholen (formeel onderwijs) als bij buitenschoolse
activiteiten (informeel onderwijs). Het programma
heeft als doel dat alle kinderen toegang hebben tot
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# kinderen dat deelgenomen heeft aan een zomerkamp
# kinderen dat bereikt is met lessen over sociale vaardigheden en
preventielessen (gebaseerd op christelijke normen en waarden)

Indicator
(#) 2018

Realisatie
2018

913

1.500

2.145

1.718

1.800

5.133

13.743

14.500

15.686

In totaal zijn in 2018 vijftien projecten gericht op toegang tot onderwijs gesteund in Albanië, Armenië,
Moldavië en Oekraïne.
Impact

dagopvangcentra en zomerkampen voor kinderen is

Door het onderwijsprogramma zijn kinderen (met

zichtbaar. Veel kinderen vinden op de zomerkampen

een beperking) begeleid en zijn participatie en

en in de centra wat ze thuis missen, of het nu de

prestatie in het reguliere onderwijs toegenomen. Het

warme maaltijd, veiligheid of vriendschap is. Veel

onderwijsprogramma onderstreept dat toegankelijk,

kinderen die anders vroegtijdig school verlaten,

goed en passend onderwijs een belangrijke rol speelt

worden gestimuleerd om het onderwijs te doorlopen

in de ontwikkeling van een kind. De impact van de

en zo te bouwen aan een goede toekomst.

formele tak van onderwijs beoogt het programma dat

interactie, levenshouding, attitude en het gedrag

2.4 Toegang tot onderwijs

# kinderen dat een dagcentrum heeft bezocht en
onderwijsondersteuning heeft ontvangen

Realisatie
2017

baanzekerheid geven. Ook wordt er onderwijs uit

Wat ging er goed?

Wat kan er beter?

Steeds meer kinderen en jongeren (met een
beperking) hebben toegang tot onderwijs en
buitenschoolse activiteiten.

Uitbreiding van (lokale) donoren voor het vergroten
van de impact en duurzaamheid van projecten.
Toerusting van personeel in de dagopvangcentra
of op zomerkampen. Het personeel is vaak onvoldoende getraind om de kinderen optimaal te kunnen begeleiden.

de Bijbel gegeven, waardoor kinderen in aanraking
komen met het Evangelie. Binnen dit programma
worden steeds meer dagopvangcentra voor
kinderen gesteund: centra waar kansarme kinderen
huiswerkbegeleiding, Bijbelonderwijs, een warme
maaltijd en psychosociale ondersteuning krijgen.

ABC-klassen waar Romakinderen leren lezen, schrijven
en rekenen. Ook krijgen de
kinderen maatschappelijke
normen en waarden mee.
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Impact

Bestedingen per land voor de subprogramma’s (€)
Toegang tot onderwijs

Van een achtergestelde positie naar zelfbewuste
mensen met mogelijkheden om in hun eigen

Verbetering toegang
en participatie

Life skills

Totaal

Albanië

76.142

0

76.142

onder het programma Werk en inkomen. De reeds in

Armenië

38.445

0

38.445

voortgang. Een heel aantal families in Oekraïne en

levensonderhoud of dat van hun familie te voorzien.

Bestedingen per land voor de subprogramma's (€)
Werk en inkomen

Zelfstandig inkomen
verwerven

Albanië

60.842

Armenië

19.295

Georgië

5.225

Moldavië

31.993

Oekraïne

24.000

Oezbekistan

0

Totaal

141.355

Dat is het doel van de verzameling van projecten
eerdere jaren gestarte projecten hebben een goede
Moldavië heeft nu een eigen inkomen. In Albanië

Georgië

0

0

0

Moldavië

202.101

0

202.101

Oekraïne

81.511

36.250

117.761

0

0

0

398.199

36.250

434.449

Oezbekistan
Totaal

is het levensonderhoud van boeren verbeterd door
middel van opbrengsten uit kassen, pruimenbomen
en pluimvee. Een aantal boeren heeft een coöperatie
opgezet en een oven aangeschaft voor onder andere
het drogen van pruimen.
In Armenië, Georgië, Moldavië en Oekraïne zijn
microkredieten of leningen verschaft aan mensen
die bekwaam zijn een eigen bedrijf te starten of uit
te breiden. Door het volgen van een training gericht

Bestedingen 2018: € 434.449 (begroting: € 345.820)

2.5 Werk en inkomen

loopbaanbegeleiding, trainingen en vakopleidingen.
Ook biedt het programma bemiddeling tussen
werkzoekenden en werkgevers. Mensen die

Het programma Werk en inkomen richt zich op arme
en kwetsbare gezinnen, jongeren en volwassenen,
door hun mogelijkheden te bieden levens- en
beroepsvaardigheden op te doen die nodig zijn
voor het zelfstandig verwerven van een inkomen.
Het programma biedt ondersteuning aan mensen
met een achtergestelde positie door het geven van

gemotiveerd zijn om een eigen onderneming op
te zetten, krijgen hierbij ondersteuning in de vorm
van een microkrediet of lening. De startende
ondernemers ontvangen eerst een training waar ze
een businessplan leren maken. Vervolgens volgen
zij trainingen op het gebied van financieel beheer en
de eerste jaren van hun onderneming.

Indicator

# landen waar inkomstengenererende projecten lopen
# verschillende inkomstengenererende projecten (die nu lopen)

Realisatie
2017

Indicator
(#) 2018

Realisatie
2018

6

5

5

6

6

In totaal zijn in 2018 tien projecten gericht op werk en inkomen gesteund in Albanië, Armenië,
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Bestedingen 2018: € 141.355 (begroting: € 99.171)

mogelijkheden voor de toekomst. Na enige tijd bieden

Het verschil in het totaal aan bestedingen

deze ondernemingen ook werkgelegenheid voor

wordt veroorzaakt door een nog te betalen

mensen zonder deze bekwaamheden.

bestemmingsbedrag ontvangen en gereserveerd
in 2018.

In Georgië waren in 2018 opnieuw inkomsten uit de
wijngaard. Door een tegenvallende oogst vanwege
de droogte is echter geen winst gemaakt waarmee
de wijngaard uitgebreid kon worden of om verdere
investeringen te doen in de wijngaard.

marketing en worden zij intensief begeleid gedurende

Werk en inkomen

Georgië, Moldavië en Oekraïne.

op ondernemerschap zien mensen steeds meer

11

Wat ging er goed?

Wat kan er beter?

Het aantal werk en
inkomen genererende
projecten is toegenomen onder bestaande
partners van Kom over
en help.

Niet alle partners
hebben voldoende
kennis en capaciteit
om werk en inkomen
genererende projecten te starten.

Goede samenwerking
met ander organisaties
en uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst.

2.6 Dagelijkse
levensbehoeften
Het programma Dagelijkse levensbehoeften
focust op de meest arme en kwetsbare families,
volwassenen en ouderen. De projecten binnen dit
programma zijn erop gericht een sociaal vangnet
voor deze mensen te creëren, hen te voorzien van
tijdelijke ondersteuning in hun dagelijkse behoeften
(zoals voedsel, huishoudelijke benodigdheden, geld
en kleding) en/of verbindt hen met sociale netwerken
en sociale voorzieningen van overheden. Het
programma Dagelijkse levensbehoeften biedt ook
rehabilitatie aan verslaafden en ondersteunt hen bij
hun re-integratie in de maatschappij.
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Dagelijkse levensbehoeften
Indicator

Bestedingen per land voor de subprogramma’s (€)
Realisatie
2017

Indicator
(#) 2018

Realisatie
2018

# mensen dat ondersteund is met materiële hulp

4.450

4.000

3.318

Albanië

0

0

0

0

# mensen met een medische aandoening en/of
handicap die ondersteuning hebben ontvangen

2.116

2.000

1.267

Armenië

0

0

118.000

118.000

# verslaafden dat deelneemt aan een
rehabilitatieprogramma

97

90

119

Georgië

0

0

0

0

Moldavië

0

0

16.000

16.000

# verslaafden dat het rehabilitatieprogramma met
succes afgesloten hebben

28

Oekraïne

174.567

0

175.800

350.367

0

60.270

0

60.270

174.567

60.270

309.800

544.637

30

30

Dagelijkse
levensbehoeften

Oezbekistan
In totaal zijn in 2018 zestien projecten gericht op dagelijkse levensbehoeften gesteund in Armenië, Moldavië,

Totaal

Rehabilitatie

Medische hulp

Materiële hulp

Totaal

Oekraïne en Oezbekistan.
Bestedingen 2018: € 544.637 (begroting: € 451.470)
Impact

geaccepteerd worden in de samenleving. De geboden

De projecten die onder het programma Dagelijkse

hulp biedt lang niet altijd een oplossing voor de

levensbehoeften vallen, zijn divers van aard,

complexe problemen, maar maakt wel een groot

maar richten zich allemaal op de extreem armen

verschil voor de meest kwetsbaren. Eenzaamheid

die geen helper hebben. Zo zijn in Oekraïne

en verslavingen worden doorbroken, honger wordt

oorlogsvluchtelingen ondersteund die huis en

gestild en gezondheidsproblemen worden minder.

haard zijn kwijtgeraakt, en in Oezbekistan zijn

Hierdoor krijgen mensen weer hoop en vertrouwen

onder anderen Roma en doven geholpen die niet

voor de toekomst.

Wat ging er goed?

Wat kan er beter?

Steeds meer kennisuitwisseling tussen rehabilitatiecentra over strategie en interventies.

Verdere implementatie van de rubriekenmethode
om projecten structureler te maken.

Voor een aantal in 2018 betaalde bedragen zijn in eerdere jaren al bestemmingsbedragen ontvangen en
gereserveerd. Hierdoor is er een verschil in het totaal aan bestedingen.

Het verkrijgen van meer inhoudelijke kennis om de
mensen in de projecten nog beter te helpen.

Toen Fuat voor het eerst bij het
dagcentrum van dr. Bimi kwam,
kon hij helemaal niet lopen. Nu zet
hij voorzichtig wat stapjes.
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3.1 Partners in de landen waar Kom over en help werkt
Kom over en help werkt samen met lokale Bijbelgetrouwe kerken en christelijke organisaties
die hulp verlenen aan kwetsbare groepen (met name kinderen en families) in kerk
en samenleving. Samenwerking geschiedt op basis van een gedeelde christelijke visie,
gaat uit van gelijkwaardigheid en wederkerigheid en heeft als doel inhoud te geven aan
armoedebestrijding.

Organisatie
Hoofdstuk 3
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Kom over en help werkt samen met partners die de

armoedebestrijding in de projectlanden versterken

christelijke missie om de naaste te dienen van harte

en verdiepen. Waar mogelijk worden nieuwe

delen en uitdragen. Christelijke ngo’s werken vaak

partnerschappen met sterke partijen aangegaan.

samen met lokale kerken of worden gestimuleerd

De samenwerking met Living Word uit Oekraïne

dat (meer) te doen. Ook vindt er voortdurend

is beëindigd. De werkzaamheden die bij deze

onderlinge afstemming plaats over het te voeren

organisatie plaatsvonden zijn opgesplitst en

beleid van zowel partners als Kom over en help.

ondergebracht bij twee nieuwe partners, namelijk

Kom over en help en haar partners hechten waarde

Mission Eurasia en Grace Church Rivne. Zo kon het

aan betrouwbaarheid en (financiële) transparantie.

werk dat Living Word jaren heeft gedaan voortgang

Ook expertise is belangrijk voor beide partijen. Kom

hebben. Ook werd er een nieuw partnerschap

over en help en haar partners leren veel van elkaar.

aangegaan met Ukraine without Orphans in

Kom over en help is bereid om capaciteitsversterking

Oekraïne. In samenwerking met deze partner

en linking and learning te ondersteunen om

ondersteunt Kom over en help weeskinderen en

partnerorganisaties verder te versterken.

kwetsbare kinderen die vanuit kindertehuizen
via adoptie of pleegzorg in een gezin worden

Kom over en help wil graag haar ondersteuning

opgenomen.

van beleidsbeïnvloeding, maatschappijopbouw en
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Programma
Dagelijkse levensbehoeften
Land

Oleksy verloor
twee benen door
een openstaande
schuurdeur

geld, z’n eigendommen en documenten verdwenen.

Albanië

Hij durft z’n familie niet meer onder ogen te komen,
naar Moskou te gaan. Zijn familie weet van niets.

Armenië

IJzig koud

Op een winterdag, als Oleksy heel erg dronken is,

Om alle narigheid te vergeten, grijpt Oleksy naar
de fles en duikt hij in een duistere wereld. Ondanks
zijn verslaving blijft hij werken. In Moskou vindt
hij seizoenswerk, waar hij veel geld mee verdient.
Wanneer hij terugreist naar Oekraïne ontmoet
hij op het station een thuisloze man. Oleksy voelt
mededogen met de man en besluit met hem wat
te gaan drinken…

x

x

Evangelical Christian Baptist Churches Armenia

x
x

Georgië

Evangelical Baptist Church Georgia

Moldavië

Bethania Foundation, Tintereni

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

vergeet hij de schuurdeur te sluiten. In de schuur
Charity Mission Moldova

wordt het ijzig koud, waardoor z’n benen bevriezen.
Wanneer Oleksy wakker wordt, is hij niet in staat
hulp te halen. Hij ziet dat de huid van z’n benen
gaat… Tot zijn grote geluk komt er binnen enkele
dagen iemand “toevallig” langs die hem naar een
ziekenhuis brengt. Om zijn leven te redden is het
noodzakelijk dat zijn beide benen worden afgezet.

Alles kwijt

x
x

Youth for Christ Armenia

aanheeft. Als snel verandert hij in een zwerver. Twee
zwervers.

x

Little Bridge

In Moskou breekt een moeilijke tijd voor Oleksy aan.

jaar lang leeft hij in een schuur, samen met andere

Lidia Foundation, Sarandë
Dorcas Albania

zo schaamt hij zich. Hij besluit daarom rechtsomkeer

Hij heeft letterlijk niets dan alleen de kleding die hij

Aan z’n ouders ligt het niet dat het niet goed
gaat met Oleksy uit Oekraïne. Z’n vader is
officier in het leger en z’n moeder en oma
zijn werkzaam in het onderwijs. Oleksy
heeft echter weinig studiezin. Hij probeert
een baan te krijgen in het leger, maar dat
lukt niet. Vol goede hoop gaat hij trouwen,
maar zijn huwelijk loopt al snel uit op een
fiasco.

Partner

Wanneer hij weer bij zijn positieven komt, zijn al z’n

Oekraïne

Nadat Oleksy is opgeknapt, kan hij het ziekenhuis
verlaten. Maar waar moet hij naartoe? Hij belt zijn
moeder die al die jaren niets van hem heeft gehoord.

x

x
x

Youth for Christ Moldova

x

x

Invest Credit

x

x

x
x

Good Shepherd, Makeevka

x

x

House of the Gospel, Rovno (incl. Uzbekistan)

x

x

New Life

x

voor Oleksy.

Mission Eurasia

x

x

Bevrijd van zonde en verslaving

Rivne Grace Church

x

x

The Anchor

x

x

Father’s House

x

x

x

x

x

x

Light of Resurrection

x

x

x

x

x

x

Bethel Vatutine

x

x

x

x

x

Messenger of Peace

x

x

x

Ukraine without orphans

x

x

Haar moederhart staat ondanks alles nog wijd open

Wanneer Oleksy weer thuis woont, nodigt de
plaatselijke kerk hem uit voor een dienst voor mensen
die een handicap hebben. De boodschap
over een God die hem wil bevrijden van
zonde en verslaving raakt zijn hart en
Oleksy komt tot geloof. Tegelijkertijd volgt
hij in het rehabilitatiecentrum, dat de kerk
heeft opgezet, een afkickprogramma.
Oleksy is een ander mens geworden. Hij
werkt nu zelf in het rehabilitatiecentrum

x

x

x

x

om mensen met een verslaving te helpen.
Oleksy met
korte
broek op de
foto
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En met zijn nieuwe kunstbenen kan hij zelfs

Oezbekistan

House of the Gospel

Beleidsbeïnvloeding

Maatschappijopbouw

x

sporten.

Veilige
leefomgeving

Toegang tot
onderwijs

Werk en
inkomen

Dagelijkse
levensbehoeften
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3.1.1 Landen
Kom over en help werkt in zes focuslanden:
Albanië, Armenië, Georgië, Moldavië, Oekraïne

In 2018 hebben 11 werkbezoeken plaatsgevonden:
naar Albanië, Armenië, Moldavië, Oekraïne en
Oezbekistan.
Ook is in maart een driedaagse partnerconferentie

en Oezbekistan.

in Nederland georganiseerd. Thema van deze

In Albanië blijft toegang tot medische zorg een

together.

probleem, vooral voor kinderen met een beperking.
Kom over en help en partners hebben zich ook in
2018 hiervoor ingezet. Ook is de hulpverlening in het
noorden van Albanië, die is gericht op projecten voor

conferentie was: Standing strong, standing

3.2 Samenwerking met
organisaties in Nederland

economische ontwikkeling blijft uit. Naast noodhulp
aan met name ouderen en gezinnen, is ook
structurele hulp aan kinderen geboden.
In Georgië werkt Kom over en help samen met één
partner. Dat maakt de impact beperkt en kwetsbaar.
Kom over en help blijft zich oriënteren op nieuwe
partnerschappen in Georgië.
De situatie in Moldavië verslechtert nog steeds.
Hele gezinnen trekken weg, waardoor dorpen
nauwelijks leefbaar blijven. Hulp aan de kwetsbare
kinderen en ouderen die achterblijven, werd daarom
gecontinueerd.
In Oekraïne is de situatie helaas niet verbeterd. Door
met name de oorlog zijn vele mensen in armoede
terechtgekomen, zowel in West- als in Oost-Oekraïne.
Daarom is de extra hulp die sinds enige jaren
geboden wordt, gecontinueerd.
Graag wil Kom over en help ook in Centraal-Azië
actief zijn. Daarom is de oriëntatie op het werken in
deze regio voortgezet.

3.1.2 Werkbezoeken

Kom over en help zoekt afstemming en
samenwerking met Nederlandse organisaties die
hetzelfde doel dienen en in eenzelfde land werkzaam
zijn. In 2018 is de samenwerking tussen Kom over en
help en Dorcas gecontinueerd. Samen ondersteunen
zij een inkomsten-genererend project in Tropoje in
Noord-Albanië. Zo’n tweehonderd gezinnen worden
bereikt, die zo in hun levensonderhoud kunnen
voorzien en bijdragen aan de diaconale projecten van
de lokale kerk.
Kom over en help werkt samen met kerkelijke
deputaatschappen en EO Metterdaad. Ook
zijn er oriënterende gesprekken geweest met
gehandicaptenorganisaties. Een eerste resultaat
hiervan was een driedaagse training, die
maatschappelijk werkers van ‘De Schutse’ aan de
partnerorganisatie in Moldavië hebben gegeven.
Kom over en help is mede-initiatiefnemer van
het Christelijk Platform Oost-Europa (CPOE). Dit
platform beoogt samenwerking van organisaties,
comités en werkgroepen die in Oost-Europa
werkzaam zijn op het gebied van diaconaat en
ontwikkelingssamenwerking. In de stuurgroep
van het CPOE participeren Dorcas, Zending over
Grenzen, Hulp Oost-Europa, Roma Support en Kom
over en help. De samenwerking binnen Prisma
richt zich op bezinning op zending, diaconaat en

Tijdens werkbezoeken werd vanuit het bestuur en

ontwikkelingssamenwerking, (politieke) lobby en

door de medewerkers contact onderhouden met de

fondsenwerving.

partners in de landen waar Kom over en help werkt.
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3.3.1.1 Commissies
De directeur wordt bijgestaan door een aantal

Om de gestelde doelstellingen te behalen, is een
organisatie in Nederland nodig die de verschillende
taken zo efficiënt en effectief mogelijk afhandelt. In
deze paragraaf een verslag van het handelen van de

commissies, waarin de volgende leden van het
bestuur zitting hebben.
• Beleidscommissie: dhr. G.J. Heldoorn, mr. drs. M.P.
de Jong-de Kruijf, dhr. T.M. Holleman;

organisatie en het toezicht daarop.

• Financiële commissie: drs. A.P. de Jong en drs.

3.3.1 Bestuur

• Commissie ‘samenwerking met andere

De verantwoordelijkheden en taken van het bestuur

werk en inkomen, gecontinueerd.
De politieke situatie in Armenië blijft instabiel en

3.3 Organisatie intern

van Kom over en help zijn vastgelegd in een
bestuursstatuut.
Op 31 december 2018 was de samenstelling van het
bestuur als volgt:
• Dhr. G.J. Heldoorn MA, voorzitter
Manager onderwijsadvies bij Driestar educatief
te Gouda, coördinator inloophuis Elim uitgaande
van de Gereformeerde Gemeente te Amersfoort, 2e
voorzitter Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen.
• Drs. A.P. de Jong, penningmeester
Principal Credit Riskmanager ING Bank, diaken
Christelijke Gereformeerde Kerk te Noordeloos,
voorzitter raad van toezicht RMU, lid Investment
Comité Fair Factory Development Fund (onderdeel
Incluvest, Stichting Woord en Daad).
• Dr. M.A. van den Berg, lid
Predikant in de hervormde Morgenster-gemeente
te Zoetermeer, voorzitter Stichting Cursus
Theologische Vorming Putten, voorzitter Van
Rijswijk Fonds.
• Mr. drs. M.P. de Jong-de Kruijf, lid
Familierechtadvocaat bij BVD advocaten,
promovenda Jeugdrecht aan de Universiteit Leiden,
secretaris klachtencommissie Eleos.
• Drs. J.M. Stam CPC, secretaris
Manager financial shared service center bij
stichting ZOA; diaken hervormde gemeente te
Veenendaal.
• T.M. Holleman, lid
Eigenaar Drieklomp Financieel Adviseurs;
ouderling van de hersteld hervormde gemeente te
Woudenberg.

J.M. Stam;
organisaties’: ds. A. van Heteren, drs. A.P. de Jong,
dr. M.A. van den Berg (reserve);
• Personeelscommissie: dhr. G.J. Heldoorn, dr. M.A.
van den Berg, mr. drs. M.P. de Jong-de Kruijf, ds. A.
van Heteren (reserve).
De personeelscommissie heeft beslissingsbevoegdheid bij benoeming, schorsing en ontslag van
medewerkers.

3.3.1.2 Vergoedingen
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor
het werk voor de stichting. Gemaakte (reis)kosten
worden op declaratiebasis vergoed. In 2018 werd
aan bestuursleden in totaal € 468 voor gemaakte
kosten vergoed.

3.3.1.3 Onafhankelijkheid van
bestuurders
In de statuten van de stichting zijn clausules
opgenomen die functievermenging en
afhankelijkheidsconflicten voorkomen, conform de
CBF-richtlijnen.

3.3.1.4 Zittingsduur en
bestuurdersprofiel
De leden van het bestuur worden voor een
periode van vier jaar benoemd en kunnen
maximaal tweemaal worden herbenoemd. Nieuwe
bestuursleden worden benoemd op basis van het
bestuurdersprofiel. Herverkiezing vindt plaats op
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basis van een evaluatie van het functioneren conform
het bestuurdersprofiel.

3.3.1.5 Bestuursherverkiezing
In april 2018 is er een vacature ontstaan door de
wisseling van de heer R. van Ginkel van bestuurslid
naar hoofd Programma’s/directeur. Deze vacature is
per 1 augustus opgevuld door de heer T.M. Holleman.
In december 2018 is er een vacature ontstaan door
het vertrek van ds. A. van Heteren. Hij was niet meer
herkiesbaar. Deze vacature is nog niet vervuld.

3.3.1.6 Rol van het bestuur
Het bestuur is volgens het bestuursstatuut het
beleidsbepalend en toezichthoudend orgaan.
Het bestuur houdt toezicht op de voortgang van
de afdelingen Programma’s en Communicatie
en Fondsenwerving door middel van een
monitoring- en evaluatieplan dat is gepresenteerd
in april en september. Maandelijks wordt een
financieel overzicht gegeven van trendmatige
ontwikkelingen van de inkomsten. Per kwartaal
geeft de directeur een overzicht van de actuele
inkomsten en bestedingen. In september wordt
de financiële halfjaarrapportage gepresenteerd
met een analyse op hoofdlijnen. De directeur
zorgt voor informatie over personeelszaken,
werkbezoeken, netwerkvergaderingen en relevante
ontwikkelingen. Het bestuur ontvangt één keer per
jaar een rapportage betreffende de interne controle
van de administratieve organisatieprocessen en
klachtenanalyse. Om de betrokkenheid van de
bestuurders bij de landen, partners en projecten te
borgen, gaan bestuursleden zo mogelijk één keer per
jaar met stafleden mee op werkbezoek. In 2018 zijn
er uit kostenoverwegingen minder werkbezoeken
afgelegd.
Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering
van het vastgestelde beleid, de inkomsten, de
kosten en de bestedingen. In 2018 zijn er vijf
bestuursvergaderingen gehouden, namelijk op 5
maart, 14 juni, 10 juli, 2 oktober en 6 december.
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3.3.1.7 Relatie bestuur
en directeur
Het bestuur heeft de directeur volgens het
directiestatuut gemandateerd tot het managen
van de stichting. Hij is verantwoordelijk voor de
voorbereiding en uitvoering van het door het bestuur
vastgestelde beleid. Hij is daarnaast verantwoordelijk
voor het opstellen van de begroting, het jaarverslag
en de jaarrekening. De directeur is te allen tijde
verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Het
bestuur blijft echter wettelijk verantwoordelijk en
aansprakelijk. Tijdens de bestuursvergaderingen
is er intensief overleg met de directeur over
beleidsontwikkeling en de uitvoering van beleid. De
directeur maakt gebruik van de adviescommissies
waarin bestuursleden participeren. Jaarlijks voert een
delegatie van het bestuur een functioneringsgesprek
met de directeur. Daarbij worden roulerend
medewerkers gevraagd naar het functioneren van de
directeur.

3.3.1.8 Evaluatie bestuur van
uitvoering jaarplan

hoofdlijnen en dat hier ook stappen in zijn gemaakt.
Voor de toekomst is er de wens om nog meer over
strategische zaken na te denken en te discussiëren.
In deze vergadering is ook besloten een jurist
te laten kijken naar het nieuwe bestuurs- en
directiestatuut in verband met de gewijzigde
organisatiestructuur.
• Tijdens de aprilvergadering is de
directeursverantwoordelijkheid overgedragen door
de heer De Vries aan de heer Van Ginkel.
• In de junivergadering is er uitleg geweest over
de invoering van de AVG. De AVG zal opgenomen
worden in het handboek.
• Op deze vergadering is ook uitleg gegeven over
de nieuwe softwareleverancier. Na vier offertes
aangevraagd te hebben is de keus gevallen op
AFAS in samenwerking met Vionq. Het grote
voordeel van AFAS ten opzichte van de andere
aanbieders is dat het financiële gedeelte volledig
geïntegreerd is in het pakket.
• Ook is er een externe expert voor de datamigratie
aangetrokken in de persoon van Welmer van
Horssen.
• Tijdens de zomermaanden zijn er vacatures
uitgezet voor een nieuwe beleidsmedewerker
in de plaats van Anthonet Baijense en voor een

• Aan het eind van 2018 was ds. A. van Heteren
aftredend en moest er ook een nieuw bestuurslid
komen voor de heer R. van Ginkel. Het is in 2018
niet gelukt om te voorzien in de vacature met
het profiel communicatie en fondsenwerving en/of
ontwikkelingssamenwerking.
• In de aprilvergadering is het schema voor de
bestuursevaluatie goedgekeurd. Dit houdt in dat in
juni 2018 een korte evaluatie heeft plaatsgevonden
over het collectief functioneren van het bestuur
en dat in juni 2019 een uitgebreidere evaluatie zal
plaatsvinden. De evaluatie is gedaan aan de hand
van de volgende thema’s:
- Besturen op hoofdlijnen
- Vaststellen van het beleid
- Toezicht houden op de directie
- Werkgeversrol
Er wordt geconcludeerd dat het afgelopen
jaar nadrukkelijk is nagedacht over besturen op

projectadministrateur (nieuwe functie).

3.3.2 Wijzigingen in de
organisatiestructuur
Vanaf 1 april 2018 is Kom over en help gaan
werken met een nieuwe organisatiestructuur.
Belangrijkste kenmerken hiervan zijn dat er meer
zelforganisatie en zelfverantwoordelijkheid is en
dat er twee leidinggevenden zijn, zijnde het hoofd
Communicatie en Fondsenwerving en het hoofd
Programma’s, waarbij het hoofd Programma’s als
directeur eindverantwoordelijkheid zal dragen. In
de loop van 2018 zijn er verschillende gesprekken
gevoerd met beide leidinggevenden over de nieuwe
organisatiestructuur.

3.3.3 Effectiviteit en efficiëntie
van de bedrijfsvoering
Om de missie en gestelde doelen te realiseren en
de beschikbare middelen effectief en verantwoord
te besteden, worden verschillen systemen en
instrumenten van bestuur en beheer, planning en
controle gehanteerd. Dit biedt de mogelijkheid om
tijdig en adequaat te anticiperen en te monitoren op
ontwikkelingen in het werkgebied en in Nederland. De
belangrijkste instrumenten daarbij worden hieronder
omschreven.

3.3.3.1 Beleidsplannen
In het meerjarenbeleidsplan 2015-2019 is het beleid
voor de langere termijn uitgewerkt. Het jaarplan en de
begroting voor 2018 concretiseerden de stappen om
de langetermijndoelen te behalen. In het jaarverslag
en de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd
over de uitvoering van de beleidsvoornemens en de
behaalde resultaten.

3.3.3.2 Projectbestedingen:
rapportage en controle
Vertrouwen is goed, controle is nodig. Er is veel
controle op de bestedingen van de projectgelden
die de lokale partnerorganisaties ontvangen. Hierbij
zijn de centrale vragen: 1) Worden de doelgroepen
bereikt? En: 2) Worden de doelen behaald zoals
overeengekomen? De controleprocessen worden
vastgelegd, er wordt gerapporteerd, er worden audits
gedaan, tijdens werkbezoeken worden checks op
de boekhouding gedaan en ontvangers van hulp
worden bezocht. Er wordt alleen geld per bank
overgemaakt. Waar dit niet mogelijk is, in verband
met oorlogsgebieden of onbetrouwbare banken, zijn
de risico’s in kaart gebracht en geaccepteerd.
Aan de hand van rapportageformulieren leggen de
partners aan Kom over en help verantwoording af
over de besteding van de ontvangen hulp. Periodieke
controle ter plaatse geeft zicht op de uitvoering en
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de voortgang van de hulpverlening. Impactmeting,
waarbij overleg met de hulpontvangers plaatsvindt,
geeft inzicht in de effectiviteit van de hulp. Er is
jaarlijks financiële controle bij partnerorganisaties
door externe audits. Op deze manier is het mogelijk
om verantwoording af te leggen aan donateurs en
fondsen.
Bij nieuwe projectaanvragen door partners wordt
getoetst of deze binnen de kaders van het beleid,
de kwaliteitscriteria en de begroting passen. Het
aangaan van samenwerking met nieuwe partners
en/of het beëindigen van partnerrelaties vindt
plaats op basis van partnercriteria en kan alleen na
bestuursbesluit.
Kom over en help blijft, samen met haar partners,
werken aan kwaliteitsontwikkeling. Het gaat daarbij
vooral om de effectiviteit en de impact van de
hulpverlening.

3.3.3.3 Intern beheerssysteem
Er is een interne controlefunctionaris aangesteld,
die de geldende procedures en richtlijnen van de
belangrijkste en kritische processen binnen de
financieel-administratieve organisatie toetst op
werking en uitvoering. De processen zijn vastgelegd
in het Handboek Administratieve Organisatie en
Interne Controle (AO/IC). De procedure voor de
(buitenland)betalingen wordt gevolgd. Betalingen
kunnen alleen plaatsvinden met een tweede digitale
handtekening van de directeur. De kas wordt per
kwartaal gecontroleerd. Projectaanvragen die niet
binnen de jaarlijkse begroting vallen, dienen te
worden goedgekeurd door het bestuur. Per kwartaal
wordt per project een kort financieel overzicht
gepresenteerd, de projectrapportage besproken en
de activiteiten geëvalueerd. Daarnaast is voor kosten
van beheer en administratie en wervingskosten
sprake van een actuele budgetbewaking, zodat tijdig
kan worden bijgestuurd indien noodzakelijk.

3.3.3.4 Risicomanagement en
rapportage
Naast alle bestuurlijke verantwoordelijkheden
houdt het bestuur uiteraard ook toezicht op de
uitvoering van het beleid. Interne controle en de (half)
jaarlijkse controle door de accountant borgen de
betrouwbaarheid van de uitvoering van de procedures,
de vastlegging en verwerking van de ontvangsten en
giften en juiste verantwoording van de bestedingen. Bij
de beleidsuitvoering spelen risico’s op het gebied van
onder andere financiën, strategie, imago, bestedingen,
fondsenwerving en toezicht een belangrijke rol. Een
tijdige signalering is van groot belang. Maandelijks
hebben de afdelingshoofden een overleg met de
controller, waarbij ook het financiële overzicht van
inkomsten en uitgaven wordt besproken. Per kwartaal
worden de projectrapportages besproken aan de
hand van een monitoringsplan en de parallel lopende
financiële rapportages. Analyse van de gegevens
kan aanleiding zijn tot beleidsaanpassing. Er is een
uitgebreide risicoanalyse opgemaakt op onder andere
de onderwerpen: baten, personeel, fraude en corruptie,
en imago, inclusief een financiële vertaling van die
risico’s.
Op basis van de risicoanalyse wordt jaarlijks de
hoogte en omvang van de continuïteitsreserve
(het buffervermogen) beoordeeld en bepaald.
Als belangrijkste risicogebieden en genomen
beheersmaatregelen zijn te noemen:
- Inkomstendaling. Risico: minder inkomsten,
aanpassen van de begroting. De kans daarop is
gemiddeld, de impact groot.
Genomen beheersmaatregelen: beleid
fondsenwerving, maandelijkse inkomstenanalyse,
minder toezeggen aan partners dan begroot,
besteding van werkbudgetten uitstellen.
- Imagoschade. Risico: verlies van donoren. De kans
daarop is gering, de impact groot.
Genomen beheersmaatregelen: bewaken identiteit,
transparantie, keurmerk, communicatiebeleid,
klachtenprocedure.
- Partners. Risico: doelgroep wordt niet bereikt en
fraude. De kans daarop is gemiddeld, de impact groot.

Genomen beheersmaatregelen: beoordelen van de

papierverbruik en aanschaf van LED-verlichting,

partner vooraf, jaarlijkse evaluatie van de projecten

wordt bij vliegreizen de Terms of Reference

zowel inhoudelijk als financieel, eis van externe audit

gehanteerd en gevolgd.

bij partners, jaarlijkse werkbezoeken.

Verder wordt veel gebruikte kleding ingezameld, die

3.3.3.5 Certificaat Erkend goed
doel en ANBI
In 2016 is de Erkenningsregeling Goede Doelen
ingevoerd. Donateurs en andere publieke
belanghebbenden kunnen in één oogopslag
zien of voldaan wordt aan alle kwaliteitseisen
en de zaken op orde zijn. Het CBF is de
onafhankelijke toezichthouder en controleert of
goededoelenorganisaties zich houden aan de
normen van de Erkenningsregeling. In 2018 heeft
het CBF Kom over en help opnieuw getoetst en in
februari 2019 ontving zij de volgende erkenning: “De
werving voor en besteding van fondsen bij Stichting
Kom over en help voldoet aan normen van de
Erkenningsregeling in categorie D. De stichting mag
zich ‘erkend goed doel’ noemen”, aldus het certificaat.
Het hebben van een erkenning is een voorwaarde
voor het lidmaatschap van Goede Doelen Nederland.
Kom over en help heeft de principes en eisen van
goed bestuur en governance die Goede Doelen
Nederland voorschrijft in meerdere statuten,
gedragscodes, richtlijnen en procedures vastgelegd
en verankerd. De belangrijkste daarvan zijn openbaar
en zichtbaar op de website.

en vervolgens naar tweedehandswinkels in landen
als Moldavië en Bulgarije gaat, zodat mensen voor
weinig geld passende kleding kunnen kopen.
Medio 2018 is de Algemene Verordening
Gegevensverwerking (AVG) in werking getreden. Een
privacywetgeving die geldt in de hele Europese Unie.
Op basis van de nieuwe wetgeving is Kom over en
help AVG-proof en voldoet daarmee aan de wettelijke
eisen. Het databeveiligingsbeleid is geactualiseerd en
vastgelegd in een protocol en een privacy statement
zorgt voor de rechten van alle betrokkenen waarvan
persoonsgegevens worden verwerkt.
Een laatste element ziet op de nieuwe eisen van het
CBF rond integriteit en grensoverschrijdend gedrag.
Kom over en help zal daar uiteraard volledig aan
willen voldoen. Naast de interne vertrouwenspersoon
zijn er ook richting haar partners en reizen in het
buitenland afspraken gemaakt en opgesteld.

3.3.4 Belanghebbenden
Er zijn verschillende groepen belanghebbenden waar
Kom over en help dagelijks mee te maken heeft.

3.3.4.1 Comité van aanbeveling

Sinds december 2007 heeft Kom over en help een
ANBI-status, waardoor de giften fiscaal aftrekbaar

Het comité van aanbeveling bestond op 31 december

zijn voor de donateurs. Kom over en help is als

2018 uit de volgende personen:

stichting geen schenkingsrecht verschuldigd over

ds. J.J. van Eckeveld, Zeist; ds. A.A. Floor, Barendrecht;

ontvangen giften.

ds. G. Gerritsen, Hardinxveld-Giessendam; ds. P.

3.3.3.6 Maatschappelijke
waarden en eisen
Kom over en help heeft een maatschappelijke missie
en doelstelling met het dienen van de kwetsbare
naasten. Daarnaast wordt bij de uitvoering en
besteding bewust ingezet op maatschappelijk
verantwoorde bedrijfsvoering. Naast concrete
maatregelen als verdere digitalisering, minder
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wordt doorverkocht aan een opkoper in Nederland

de Vries, Nunspeet; ds. H. Polinder, Urk en ds. M.
Krijgsman, Arnemuiden.

3.3.4.2 Klachtenprocedure
Kom over en help ziet klachten en kritische reacties
van belanghebbenden als blijk van betrokkenheid.
Deze geven inzicht in het beeld dat de achterban
heeft van de kwaliteit en het functioneren van de
organisatie en communicatie. Klachten worden
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snel en serieus behandeld volgens de interne

Een donateur heeft het als vervelend ervaren dat hij bij

klachtenprocedure.

het invullen van het formulier voor de wintercampagne
via de website zijn voornaam verplicht in moest vullen.

In 2018 kwam een klacht binnen naar aanleiding van

Meneer heeft na twee hulppogingen van Kom over en

een brief, waarin gesuggereerd werd dat men nog

help geen donatie kunnen doen zonder zijn voornaam

niet mee had gedaan aan de wintercampagne terwijl

in te moeten vullen.

3.3.5 Personeel en
organisatie
De organisatiestructuur van Kom over en help

Team is
verantwoordelijk
voor uitvoering
beleid

Team is
verantwoordelijk
voor uitvoering
beleid

was per 31 december 2018 als volgt.

dat wel het geval was. Verzocht werd hier rekening
mee te houden in het vervolg en zo’n brief niet te

In juni was er een klacht over een presentatie door

sturen aan hen die al bijgedragen hebben.

Kom over en help op een basisschool.
De klachten zijn naar tevredenheid afgehandeld, en

Verder kwamen er twee klachten binnen over het
vooraf invullen van een bedrag op een mailing/

de geleerde lessen zijn meegenomen in het beleid.

Medewerkers receptie
en secretariaat
Medewerkers
Programma’s

Controller

Medewerkers
Communicatie en
Fondsenwerving

acceptgiro door Kom over en help.

Relatiemanager
zakelijke markt

Vrijwilligerscoördinator
Hoofd
Communicatie en
Fondsenwerving

Hoofd
Programma’s

Beide hoofden
zijn samen
verantwoordelijk
voor voorbereiding
en monitoring beleid

Directeur

Bestuur

Bestuur stelt
beleid vast

Alba kan niet naar het
dagcentrum voor ouderen
komen. Daarom gaat ‘Meals
on Wheels’ bij haar langs
om de maaltijd thuis te
bezorgen. Én om een praatje
met Alba te maken. Want als
je nooit uit je huisje komt, is
persoonlijke aandacht bijna
net zo belangrijk als eten.
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3.3.5.1 Personeelsbeleid
Een gedreven team voert de dagelijkse
werkzaamheden uit. Per 31 december 2018
was de arbeidsomvang 8,3 fte, verdeeld over elf
medewerkers. Het Handboek Personeelsbeleid is
geactualiseerd. De functiewaardering is op basis
van het advies van een onafhankelijk deskundige
herzien. De aanpassing van de salarisschalen
vond, waar nodig, met terugwerkende kracht
plaats. De professionalisering van de staf is meer
gerelateerd aan de ontwikkelingen zoals benoemd
in het meerjarenbeleidsplan 2015-2019. In 2018
was er per afdeling gestructureerd overleg. Naast
de weekopeningen in het team waren er enkele
teamvergaderingen over organisatiebrede thema’s
als jaarplanontwikkeling, postcommunisme,
organisatiestructuur en het Handboek
Administratieve Organisatie. Maandelijks was er
overleg tussen de afdelingshoofden over beleids- en
operationele zaken.
Sinds 2013 is er een externe vertrouwenspersoon.
Ook in 2018 was er voor hem geen aanleiding om in

implementeren in de organisatie.
Het betekent dat twee afdelingshoofden
leidinggeven aan Kom over en help, van wie
één de directeursverantwoordelijkheid heeft.
Bijkomend voordeel is dat deze organisatievorm
kostenbesparend werkt, waardoor er meer geld naar
de directe hulpverlening kan.
Per 1 april is daarom Rijk van Ginkel gestart in de
nieuwe functie hoofd Programma’s/directeur, ten
gevolge van de nieuwe organisatiestructuur. Rijk
is tevens wetlandwacht voor Vogelbescherming
Nederland en arts. Op 31 maart 2019 heeft Kom over
en help, in goed overleg met elkaar, afscheid van Rijk
genomen.
Per 1 februari 2019 is interim-directeur D.J. Pors
benoemd die de positie hoofd Programma’s/directeur
zal waarnemen tot de vacature voor directeur is
ingevuld.

3.3.5.3 Medewerkers

actie te komen.

Naast Rijk van Ginkel als afdelingshoofd, werken

3.3.5.2 Directie en management

Bons en Anthonet Baijense. In juli is afscheid

De directeur, Karst de Vries, had tot 31 maart de
dagelijkse leiding. Hij was sinds 1987 bij Kom over en
help betrokken. Achtereenvolgens als Bijbelkoerier,
instructeur voor Bijbelkoeriers, sectieleider voor
humanitaire transporten, bestuurslid en sinds 2006
als directeur. Karst is na twaalf jaar bij Kom over en
help gewerkt te hebben om gezondheidsredenen
teruggetreden. Ook hoofd Programma’s Maris
Goudzwaard stopte eerder dan verwacht met zijn
werk vanwege gezinsomstandigheden. Met het
vertrek van Karst en Maris is Kom over en help veel
kunde en ervaring gaan missen. Het bestuur heeft
het vertrek daarom aangegrepen om de koers,
om meer accent te leggen op zelforganisatie en
zelfverantwoordelijkheid, versneld in te voeren.
In 2017 was hiervoor al een belangrijke aanzet
gegeven. Bestuur en medewerkers ervaren
deze ontwikkeling als positief en willen dit voluit
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Vrijwilligers van de laadploeg poseren voor een foto
tijdens het laden van een vrachtwagen met kleding.

op de afdeling Programma’s Margreet van Beestgenomen van Anthonet. In september werd
in haar plaats Gerieke Barreveld benoemd als
beleids-/programmamedewerker en is Manda
Warnaar-van der Stouw in oktober gestart als
projectadministrateur.
Op de afdeling Communicatie en Fondsenwerving
werken Corine de Jong, als afdelingshoofd, Wilma
van Maanen-Versteeg en Laurens Sok. Per 16 januari
is Henk van Hierden de afdeling komen versterken als
relatiemanager zakelijke markt.
Marijke Gorter is werkzaam als
vrijwilligerscoördinator, Evert Heger (controller)
is verantwoordelijk voor de financiële en
personeelsadministratie, kantoorbeheer en ICT
en Meta Blankesteijn-van den Brink is directie- en
bestuurssecretaresse.

3.3.5.4 Vrijwilligers
De inzet van vrijwilligers getuigt van grote
betrokkenheid en wordt zeer gewaardeerd. In 2018
zijn er ruim 40 vrijwilligers bij gekomen, waarbij
het totaal aantal vrijwilligers 180 is geworden.
De vrijwilligers doen zeer divers werk. Een paar
voorbeelden van wat zij doen: het verwerken van
adreswijzigingen van donateurs, het inzamelen
van kleding, het organiseren van activiteiten en het
onderhouden van de website.
Het is belangrijk om elke vrijwilliger te kennen, zodat
deze op de juiste plaats en op het juiste moment kan
worden ingezet, en ook elke vrijwilliger adequate
ondersteuning kan worden geboden. Daarom is er in
2018 onder andere een lunchmeeting georganiseerd
voor de chauffeurs en de laadploeg die zich

In januari is de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst
georganiseerd waarbij een partnerorganisatie uit
Moldavië een presentatie heeft gegeven. Verder
waren er workshops, was er gelegenheid voor
onderlinge ontmoeting en werden vrijwilligers
bedankt voor hun inzet.
Tweemaal per jaar werden de vrijwilligers
geïnformeerd door het vrijwilligersblad InterKom.
Daarnaast hebben zij regelmatig een informatieve
nieuwsbrief ontvangen.
In specifieke gevallen werd voor nieuwe vrijwilligers
een overeenkomst afgesloten, waarbij taken en
verantwoordelijkheden schriftelijk worden vastgelegd.
Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Wel werden gemaakte (reis)kosten
op declaratiebasis vergoed. Er is een verzekering
afgesloten die risico’s afdekt.

bezighouden met de kledinginzameling.
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Programma
Werk en inkomen

Een kleine kippenfarm in
Albanië geeft grote rijkdom

3.3.5.5 Arbeidsvoorwaarden,
beloningen en personele gegevens
Kom over en help hanteert voor de medewerkers
de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk
in Nederland (PKN), met enkele aanvullingen en
kleine wijzigingen. De medewerkers worden beloond
op basis van een functiewaarderingssysteem
en de salarisschalen behorend bij deze

Ja, want op deze manier kun je met je eigen
onderneming je gezin onderhouden, en ben
je niet meer afhankelijk van hulp.
Directe hulp
In Albanië hebben 280 boeren voor een periode
van drie jaar een startkapitaal gekregen. Dit gezin
heeft hiervan kippen gekocht. Samen met andere
gezinnen volgen ze een training op het gebied van
landbouwtechnieken, budgettering en marketing,
zodat zij na drie jaar zelfstandig hun bedrijfje kunnen
voortzetten.
Indirecte hulp
Maar de impact is groter! Wij helpen de boeren om

arbeidsvoorwaardenregeling.
De totale salariskosten van de beide directeuren
bedroegen in 2018 op basis van fulltime en jaarbasis
€ 86.152 (R. van Ginkel) respectievelijk € 92.568 (K.H.
de Vries), inclusief pensioenpremie en sociale lasten.
Beiden zijn een deel van 2018 in dienst geweest. Hierbij
was er een korte periode van overdracht waarbij er
dubbele lasten waren. Zie hiervoor verder paragraaf 7
‘Rapportage bezoldiging directie 2018’ in de
jaarrekening.
Er bestaat geen bonusregeling. Per 1 januari
2018 is de Regeling beloning directeuren van

zogenoemde ‘Basis Score voor Directiefuncties
(BSD-score)’. Voor Kom over en help is de BSD-score
bepaald op 360 punten. Zowel het jaarinkomen als
de totale bezoldiging van de beide directeuren zijn
in 2018 ruim lager dan de van toepassing zijnde
maxima. Kom over en help voldoet daarmee aan de
beloningsregeling goededoelenorganisaties.
Ter afsluiting nog enkele personele gegevens:
• Het ziektepercentage over 2018 is 6,1% (in 2017:
4,6%; 2016: 1,8%; 2015: 8,5%).
• Twee medewerkers zijn in het bezit van een
certificaat voor bedrijfshulpverlener.
• Per 31 december 2018 is de gemiddelde leeftijd van
de medewerkers 43,9 jaar (in
2017:45,9 jaar).
• Qua samenstelling is de verhouding van vrouwelijk
en mannelijk personeel als volgt.
In aantallen en procenten: 7 (64%) vrouwen en 4
(36%) mannen;
In formatie-uren: vrouwen 168 uur (56,2%) en
mannen 131 uur (43,8%).

goededoelenorganisaties verplicht gesteld.
Uitgangspunt voor de beloningstoets is de

zich te organiseren en ondersteunen hen bij het
gezamenlijk op de markt brengen van hun producten,
zodat de boeren een positieve bijdrage leveren aan
de hele gemeenschap. Daarnaast helpen de gezinnen
andere arme gezinnen in hun omgeving door een deel
van de opbrengst te doneren. Hiermee worden nog
eens 355 gezinnen indirect geholpen.
Een kleine kippenfarm in Albanië geeft gróte rijkdom!

Typisch straatbeeld in de
landen waar we werken.
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“Via uw folder en mailing volgen we de
jaarlijkse campagne ‘Gewoon Samen’. De
verhalen raken ons.” Het is mooi als er zo’n
reactie binnenkomt! Dat is immers wat
Kom over en help wil: mensen die met het
werk meeleven en ervoor bidden. Daardoor
kan Kom over en help haar missie – het
ondersteunen van kwetsbare kinderen en
gezinnen – uitvoeren.

4.2 Softwarepakket
voor crm
Analyses en rapportages van fondsenwervende
acties zijn een must voor fondsenwervers. Door de
aanschaf van een nieuw softwarepakket en alle
aanloopproblemen die daarmee gepaard gingen,
was er met name het laatste deel van het jaar geen
beschikking over rapportages en analyses. Een aantal

De afdeling Communicatie en
Fondsenwerving is verantwoordelijk
voor het contact met de achterban,
waarbij bewustwording, communicatie
en fondsenwerving centraal staan.
Hieronder wordt beschreven hoe dat in het
achterliggende jaar is gedaan.

resultaten kon dus helaas niet gemeten worden en

Kom over en help prijst zich gelukkig dat
dit gerealiseerd kon worden met tal van
deskundige en enthousiaste vrijwilligers die
voor deze afdeling werkzaam zijn.

4.3.1 Particuliere donateurs

kan daardoor ook niet benoemd worden. Het kunnen
maken van rapportages en analyses is een belangrijk
aandachtspunt voor 2019.

4.3 Fondsenwerving

In het voorjaar heeft Kom over en help een onderzoek
laten uitvoeren onder haar donateurs. Zij waarderen
Kom over en help met een 8,2 en de communicatie
met een 7,7. “Heel betrouwbaar en professioneel”.
“No-nonsense. Principieel christelijk.” Dat zijn zomaar

4.1 Bewustwording en
fondsenwerving

een paar antwoorden die donateurs hebben gegeven
in dit onderzoek. Verbeterpunten zijn er ook, en
daarmee is aan de slag gegaan. Bijvoorbeeld hoe
de hoeveelheid post nog beter op de donateurs kan
worden afgestemd. En hoe er nog meer kan worden

Kom over en help wil haar achterban bewustmaken

De achterban
Hoofdstuk 4
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laten gezien wat de impact van de projecten is.

van de problematiek in de landen waar zij werkt.
Daarnaast wil zij de achterban motiveren om geld

De particuliere donateurs zijn veelal trouwe gevers,

te geven, zodat er daadwerkelijk wat aan deze

die Kom over en help al jarenlang steunen. In 2018

problematiek gedaan kan worden. Vaak gaan deze

werden 1.351 nieuwe donateurs verwelkomd.

doelstellingen samen op. Om een voorbeeld te geven:

Kom over en help is zuinig op haar donateurs. Dat

sinds een paar jaar wordt de campagne ‘Gewoon

uit zich bijvoorbeeld in een welkomstkaart voor

samen’ georganiseerd. Daarin wil Kom over en help

nieuwe donateurs en hun proactief aan te bieden hun

enerzijds haar achterban informeren over het taboe

postwensen aan te passen.

dat er is als mensen een kind met een beperking
krijgen; anderzijds wil zij de achterban stimuleren

Onder de donateurs bevinden zich veel ouderen.

de projecten, door middel waarvan deze kinderen

Met een zekere regelmaat wordt een nalatenschap

geholpen worden, te ondersteunen met een financiële

ontvangen van een donateur die Kom over en help

bijdrage.

in zijn testament had staan. Zo is er in het afgelopen
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jaar € 69.500 vanuit nalatenschappen ontvangen.

interessant zijn. Bij een van de mailingen zat een

tegen. Datzelfde geldt voor het jongerenevent ‘Beleef

is het aantal volgers op Facebook gegroeid tot 2.000.

Ook in 2018 zijn de oudere donateurs gebeld met

brochure ‘Vergaderopeningen’ met als thema ‘Bijbelse

de kou’ dat Kom over en help in december wilde

In 2018 werd begonnen met het inzetten van

de vraag of zij over deze manier van geven weleens

bezinning op diaconaat’.

organiseren. De leerpunten van het voorgaande

Instagram, om ook via dit middel met name jongeren

hebben nagedacht. Het is mooi te merken dat het

Verder is het adressenbestand van kerken uitgebreid,

jaar waren hierin meegenomen, maar dat was toch

te bereiken.

merendeel van de donateurs er geen moeite mee

waardoor meer diaconieën bereikt kunnen worden.

onvoldoende om genoeg aanmeldingen te krijgen.

4.3.4 Scholen

4.3.6 Plaatselijke comités

heeft om over dit onderwerp te spreken, en het
telefoongesprek een aanleiding kan zijn om daarover
concreet na te gaan denken.
In het voorjaar 2018 is voor de vierde keer een
campagne gehouden, waarbij kinderen met een
beperking centraal stonden. Deze keer onder de
noemer ‘Gewoon samen’. Het thema sprak mensen
aan en door de verschillende activiteiten die
georganiseerd werden, was er redelijk wat publiciteit.
Het campagnemagazine is bijgesloten bij een aantal
media, de opbrengst daarvan was helaas lager dan
in de voorgaande jaren.
In oktober is de jaarlijkse wintercampagne van start
gegaan. In deze campagne stonden kinderen uit
Armenië centraal die in de dagopvang een warme

Ook in 2018 werd weer ingezet op meer free publicity
Om basisscholen te motiveren een actie voor Kom

In een aantal plaatsen zijn comités actief met het

in de media. Het was echter minder dan gepland

over en help te doen, heeft een vrijwilliger gemiddeld

organiseren van activiteiten. De inkomsten per comité

was, vanwege de wisseling van verschillende

vijf basisscholen per week gebeld. Daarnaast is er,

variëren sterk: van € 1.000 tot € 30.000.

collega’s.

om de collega te ontlasten, een vrijwilliger benoemd

In 2018 waren de volgende comités actief:

voor het geven van presentaties.

Moerkapelle, Alblasserdam, Sliedrecht, Woudenberg/
Scherpenzeel en werkgroep Bunschoten.

Eén middelbare school heeft een reis gemaakt naar

Drie comités zijn opgeheven of omgezet in een

Oekraïne. Met andere middelbare scholen is contact

kledinginzamelpunt.

gezocht om te inventariseren hoe zij tot een keuze
komen om goede doelen te steunen, zodat daarmee
rekening kan worden gehouden.

4.3.5 Jongeren

geven over de wijze van inzamelen. Zo vraagt Kom

met het nieuwe softwarepakket kon de campagne

over en help op diverse manieren aandacht voor de

onvoldoende worden geanalyseerd, maar het lijkt

kledinginzameling. In 2018 is er 153.000 kilo kleding

erop dat de campagne beduidend minder heeft

ingezameld versus 117.000 kilo in 2017. Dit dankzij

opgeleverd.

de vele vrijwilligers die zich hiervoor op allerlei
terreinen inzetten.

4.3.2 Ondernemers

4.3.8 Stichtingen en fondsen

Met de komst van de relatiemanager zakelijke markt
is er een start gemaakt met het creëren van een
netwerk bij ondernemers. In de contacten blijkt er

Het organiseren van Xperience-reizen met jongeren is

ook veel interesse te zijn om projecten te steunen die

elk jaar weer een prachtige mogelijkheid om jongeren

werk en inkomen genereren, of op een andere manier

in aanraking te brengen met een andere cultuur, met

structurele hulp bieden. Juist de kleinschaligheid van

armoede en kwetsbaarheid en met de projecten van

de projecten en de impact die deze hebben, spreken

Kom over en help. Het raakt jongeren als zij dit met

de ondernemers aan.

eigen ogen zien en voelen. In 2018 zijn er twee reizen
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de kledinginzameling. Er zijn twaalf nieuwe

bij scholen. Er zijn folders gemaakt om uitleg te

bijgesloten. Door het eerder genoemde probleem

gemaakt, toegepast op thema’s die voor diakenen

In 2018 is er veel aandacht gegeven aan

nieuwe terugkerende kledingacties georganiseerd

campagne is het magazine bij een aantal media

Voor diaconieën zijn in 2018 vijf specifieke mailingen

4.3.7 Kledinginzamelpunten

kledinginzamelpunten bijgekomen. Ook zijn er

maaltijd en huiswerkbegeleiding krijgen. Ook bij deze

4.3.3 Kerken

4.3.10 Free publicity

geweest.
Jongeren op een andere manier bereiken, bleek nog
best lastig. Er is een jongerenavond georganiseerd
die qua inhoud als erg positief werd beleefd. Het
aantal aanwezigen (dertig tot veertig) viel echter

De verschillende fondsen en stichtingen worden via
magazines en brieven geïnformeerd, en daarop zijn
spontaan giften binnengekomen.

4.3.9 Website en social media
In de afgelopen jaren is er meer aandacht
geschonken aan de website en sociale kanalen. Dit
heeft voor groei gezorgd in aantallen van bezoekers
en volgers. Ook in 2018 werd deze groei gezien. Zo
werden voor het eerst meer dan 25.000 bezoekers
verwelkomd op de website van Kom over en help en
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5.1 Projecten en partners
De komende jaren wil Kom over en help projecten

Een ander belangrijk speerpunt is het maken van een
meerjarenbeleidsplan 2020-2025.

5.3 De achterban

ondersteunen die verbonden zijn aan de volgende zes
programma’s: (1) Lobby en advocacy, (2) Versterken
van maatschappelijke organisaties, (3) Veilige
leefomgeving, (4) Toegang tot onderwijs, (5) Werk en
inkomen en (6) Dagelijkse levensbehoeften.
Belangrijke thema’s voor 2019 zijn:
• Werk en inkomen: stimuleren van projecten die
werkgelegenheid genereren wat als gevolg heeft
dat een gezinsinkomen toeneemt en een lokale
gemeenschap zich verder kan ontwikkelen;
• Organisatorische en individuele
capaciteitsontwikkeling: in overleg met alle
partners wordt er aan de hand van een daarvoor
ontwikkelde scorecard geëvalueerd op welke
onderdelen de organisatie zich verder zou willen
ontwikkelen. Hierbij kan worden gedacht aan lokale
fondsenwerving, projectplanning en implementatie,
kennisontwikkeling, financieel management en
rapportage.
• Inclusie en integratie van kinderen met een
handicap: deze kinderen hebben recht op een
geaccepteerde plek in de samenleving en het
reguliere onderwijs zonder dat hier voorwaarden

Bekendheid van het werk is een must om met
mensen een relatie op te bouwen en te vragen om
hun steun. Kom over en help wil graag meer in top
of mind bij mensen zijn. Daarom zal intensief ingezet
worden op het publiceren over het werk, bijvoorbeeld
door het meenemen van journalisten met reizen en
het samenwerken met andere organisaties.
Daarnaast wil Kom over en help meer inkomsten
verwerven zodat meer kinderen en gezinnen
geholpen kunnen worden. Er zal nauwer contact
gehouden worden met de donateurs en intensief
gewerkt worden aan het netwerken onder bedrijven
en fondsen.

aan worden gesteld.

De toekomst
Hoofdstuk 5
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5.2 Organisatie
en Nederland
In 2018 en aan het begin van 2019 zijn er veel
personeelswisselingen geweest. Ook heeft het
softwarepakket voor crm- en projectenadministratie
veel tijd in beslag genomen, en werkt dat nog
niet naar behoren. In 2019 zal daarom het eerste
speerpunt zijn dat het nieuwe personeel goed
is ingewerkt en het softwarepakket naar volle
tevredenheid gebruikt kan gaan worden.
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1. Algemene toelichting op de Jaarrekening 2018
Resultaat 2018 = € 268.225 negatief

grillig en onverwacht patroon te geven en daardoor

Het saldo van de staat van baten en lasten over

lastig in te schatten en te begroten. De ontvangen

2018 is € 268.225 negatief, terwijl € 135.910

bedragen van bedrijven zijn eveneens fors onder

negatief was begroot.

de begroting gebleven. Met de aanstelling van

De som van de baten - inclusief de financiële baten

een relatiemanager in 2018 verwachten we

- zijn € 75.366 lager dan begroot en de som van de

de achterstand snel in te lopen. Tegenover de

lasten zijn € 56.949 hoger dan begroot.		

achtergebleven inkomsten, staat de toekenning
door EO Metterdaad van bijna € 150.000 op

Realisatie versus Begroting 2018

projectaanvragen die niet in de begroting waren

Analyse en toelichting

opgenomen.

Zie onderstaande cijfermatige samenvatting van de

Jaarrekening
2018
Hoofdstuk 6
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realisatie ten opzichte van de begroting 2018.

Wij zijn de Heere God opnieuw dankbaar voor de vele

Nadat de giften in 2017 een mooi herstel lieten

en royaal ontvangen gelden en giften in 2018 en dat

zien, zijn de giften in 2018 toch weer iets gedaald

wij daardoor - in vertrouwen en afhankelijkheid van

en daarmee onder de begroting uitgekomen. Het

Hem - onze naasten in de landen waar we werken

geefgedrag in met name de laatste twee maanden,

blijvend kunnen en mogen dienen en bemoedigen in

november en december, blijkt toch vaak een wat

woord en daad.

Samenvatting
Baten
particulieren
nalatenschappen
bedrijven
andere organisaties zonder winststreven (EO Metterdaad)
verkoop kleding
totaal
Lasten
besteed aan programma’s
wervingskosten
kosten van beheer en administratie
totaal
Financiele baten
Saldo van baten en lasten

Realisatie 2018

Begroting 2018

Verschil

1.824.769
69.502
136.679
199.714
80.275
2.310.939

1.965.750
50.000
255.250
50.000
65.000
2.386.000

-140.981
19.502
-118.571
149.714
15.275
-75.061

2.133.206
310.834
135.319
2.579.359
195
-268.225

2.124.800
277.780
119.830
2.522.410
500
-135.910

8.406
33.054
15.489
56.949
-305
-132.315

Jaarverslag 2018 Kom over en help 47

Totale baten naar soort (2014/2018) x €1.000

Normeringen en kengetallen
De jaarrekening 2018 is opgesteld conform de RJ-richtlijn 650 die de Raad voor de Jaarverslaggeving in

Algemene giften
Het ontvangen bedrag is minder dan begroot doordat

oktober 2016 heeft gepubliceerd.			

de opbrengsten en giften in de laatste twee maanden
lager zijn uitgekomen dan verwacht, evenals die van
het Lindafonds.
Verkoop kleding
Het genoemde bedrag aan verkoop van € 80.275
is inclusief de voorraad per 31 december 2018 en
exclusief de voorraad per 1 januari 2018. Het aanbod
van kleding neemt weer gestaag toe.
Lasten
Ondanks dat de baten in 2018 achterbleven, zijn de
geplande bestedingen binnen de programma’s wel
volledig uitgevoerd. De hogere kosten van beheer
en administratie in 2018 worden veroorzaakt door

Kengetal conform RJ-Richtlijn 650
d.d. 11-10-2016, art. 326
a. Wervingsratio
Wervingskosten in % van de geworven baten

Realisatie 2018

Begroting 2018

Realisatie 2017

13,9%

12,0%

10,9%

Overige kengetallen
b. Bestedingsratio baten
Bestedingen aan de doelstelling in % van de totale baten

92,3%

89,1%

70,5%

c. Bestedingsratio lasten
Bestedingen aan de doelstelling in % van de totale lasten

82,7%

84,2%

82,1%

5,2%

4,8%

5,5%

d. Ratio kosten beheer en administratie
Kosten beheer en administratie in % van de totale lasten

gestegen kosten van automatisering en dergelijke in
verband met de implementatie van een nieuw CRMsysteem in het 4e kwartaal 2018.			

Toelichting
a. Dit kengetal is hoger dan begroot door enerzijds het achterblijven van de baten in 2018, terwijl anderzijds
de kosten van werving boven de begroting zijn uitgekomen.

Algemene giften

b. Dit kengetal is wat hoger uitgekomen doordat de bestedingen aan programma’s op het niveau van de

Het volgende overzicht laat de verdeling in
doelgroepen zien van de algemene giften inclusief de
wintercampagne.

donateurs
kerken
verenigingen
onderwijs
vermogensfondsen
externe commissies
comités
jongeren
totaal
Bijdragen van externe commissies
Vrienden van Zhitomir te Sliedrecht
Vino si Vezi, Kom en Zie te Woudenberg
Lindafonds te Ede
totaal
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begroting zijn gehouden, ondanks de daling van de geworven baten.
d. De kosten beheer en administratie zijn gestegen, vooral door de extra automatiseringskosten in verband met
de implementatie van een nieuw CRM-systeem binnen de organisatie.		

2018
1.421.155
161.453
8.501
32.140
28.100
122.176
30.640
20.604
1.824.769

2017
1.466.277
169.774
9.452
42.318
39.265
154.150
60.006
11.683
1.952.925

28.000
54.000
40.176
122.176

28.000
49.000
77.150
154.150

Lasten en kosten eigen
organisatie			

In onderstaande diagrammen is de verdeling van de
totalen van de lasten gevisualiseerd.

Het overzicht ‘Lastenverdeelstaat kosten eigen
organisatie’ (binnen deze rapportage) geeft een
specificatie van het totaal van de lasten, naar de
volgende onderdelen:
a. de verdeling van de bestedingen over de diverse
programma’s;
b. de toerekening van de interne kosten aan de
programma’s;
c. de kosten van werving en kosten beheer en
administratie;				
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Liquiditeiten
Het saldo liquide middelen per 31-12-2018 is
ten opzichte van 31-12-2017 fors gedaald met

Alle geldmiddelen staan op bankrekeningen die direct

€ 725.000. Het tekort saldo van baten en lasten 2018

boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan

opvraagbaar zijn.

is dan ook voor € 50.000 aan de continuïteitsreserve

worden vastgesteld. 			

onttrokken.

Alle posten in de staat van baten en lasten zijn

			
Bestemmingsfonds Projecten

opgenomen tegen de historische uitgaafprijzen,

Dit bestemmingsfonds wordt gevormd door giften en

gedurende het boekjaar zijn omgerekend tegen de

Beloning directie en bestuurders

€ 494.771. Dit is met name het gevolg van het
negatieve saldo baten en lasten 2018 van € 268.225

De directie werd tot 1 mei 2018 gevormd door de

en de investeringen 2018 van € 111.874 (computers

heer K.H. de Vries en vanaf 1 mei door de heer R. van

en CRM-systeem). Daarnaast is er in 2018 een

Ginkel. Zie verder onder: 7. Rapportage bezoldiging

afname van de kortlopende schulden met € 112.905

directie.
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor het
werk voor de stichting. Gemaakte kosten worden op

Het beleid is erop gericht het saldo liquide middelen

declaratiebasis vergoed. Voor reiskosten is dat € 0,28

zo laag mogelijk te houden, immers: giften worden

per km.

binnen het jaar echter begrensd door het moment

door bestuursleden
gedeclareerde reiskosten

het jaar nog niet zijn of konden worden besteed.
giften deel uit van dit fonds. In het jaar 2018 is
het saldo van het Bestemmingsfonds Projecten
afgenomen met € 218.225, als gevolg van bewust
geplande bestedingen aan programma’s, tot een
bedrag van € 396.792 per 31 december 2018.

gegeven om te besteden. De mogelijkheid van het
kúnnen besteden van giften en extra baten wordt

projecten en doelen, maar die aan het einde van
Daarnaast maken de algemene nog niet bestede

vooral door bestedingsverplichtingen die eind 2017
nog betaald moesten worden.

nalatenschappen die ontvangen zijn voor specifieke

2018
468

2017
625

2016
588

Bestemmingsfonds projecten

dat het saldo per jaareinde een minder goede
afspiegeling geeft van het werkelijke verloop van de
liquide middelen gedurende het jaar.
Beleid voor uitzetten beschikbare geldmiddelen
Het bestuur heeft in 2007 het volgende beleid
vastgesteld:
			
1. Gelden mogen niet worden belegd, maar
uitsluitend zonder risico worden uitgezet op lopende
rekeningen, spaarrekeningen en kortlopende
termijndeposito’s en dergelijke. (In het kader van
de depositogarantieregeling zijn spaartegoeden
gegarandeerd tot € 100.000 per bank.)
			
2. Gelden mogen, gerekend naar de situatie per
1 januari van een jaar, maximaal voor 60% en
maximaal voor een periode van 1 jaar worden
vastgezet; de overige gelden dienen direct
opvraagbaar te zijn.			
			
De omvang van de liquide middelen per 31 december
2018 is € 728.405; 60% hiervan is € 437.043.		

Waardering			
• De immateriële vaste activa worden gewaardeerd
tegen hun historische kostprijs, verminderd met
jaarlijkse afschrijvingen. De afschrijvingspercentages zijn: computersoftware en
-systemen 25%.			
• De materiële vaste activa worden gewaardeerd
jaarlijkse afschrijvingen. De afschrijvingscomputers en laptops 33,33% en
vervoermiddelen 20%.			

Reserves en fondsen

• De voorraad hulpgoederen wordt gewaardeerd

			

tegen de waarde in het economisch verkeer in

Beleid			

Nederland.			

Het beleid is erop gericht de reserves en fondsen

• Alle overige activa en passiva worden gewaardeerd

zo laag mogelijk te houden. Immers: giften worden

tegen geamortiseerde kostprijs.			

gegeven om te besteden. Daarnaast dient uiteraard
wel voldoende reserve te worden aangehouden in
verband met de continuïteit en voortgang van de
organisatie.
Voor de baten uit nalatenschappen geldt verder dat
deze - bij grotere bedragen - pas besteed kunnen
worden na bijschrijving op de bankrekening. Dit ter
voorkoming van een liquiditeitsprobleem. Totdat de
besteding mag plaatsvinden, maken deze baten dus
deel uit van het Bestemmingsfonds Projecten.		
			
Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is bedoeld als buffervermogen
voor risico´s en onvoorziene omstandigheden. Met
advisering en in overleg met de accountant heeft eind
2016 een bezinning plaatsgevonden op de gewenste
hoogte van deze reserve. De hoogte van de reserve
is onderbouwd en door middel van een risicoanalyse
en -model. Het eindbedrag kwam per 31 december
2017 uit op € 775.000. Ultimo 2018 is de reserve en
het buffervermogen volgens het model berekend op

50 Jaarverslag 2018 Kom over en help

			

percentages zijn: kantoorinventaris en -apparatuur,

particulieren (in 2018 € 1.824.769) wordt jaarlijks
50% in de maand december ontvangen. Vandaar

betaalde feitelijke koers.			

tegen hun historische kostprijs, verminderd met

van ontvangst op de bankrekening. Van de giften van
rond 50% in het vierde kwartaal, en daarvan weer

terwijl de ontvangsten en uitgaven in vreemde valuta

Accountant			

			
Richtlijnen			

De controle van de jaarrekening wordt sinds 2013

De jaarrekening is opgemaakt volgens de actuele

uitgevoerd door WITh accountants te Sliedrecht.

Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties,

Na 7 jaar zal worden bezien of er wijziging van

RJ-Uiting 2016-13, d.d. 11 oktober 2016.

accountant of accountantskantoor zal plaatsvinden.

De bestedingen zijn verantwoord overeenkomstig

Na de controle vindt bespreking van de concept-

de doelstellingen van de stichting. De kosten van

jaarrekening en het concept-controleverslag plaats

‘Voorbereiding en coördinatie vanuit Nederland’

door de leden van de financiële commissie met WITh

zijn volledig toegerekend aan de primaire

accountants. In deze commissie hebben naast de

doelstellingen. De kosten van de eigen organisatie

directeur en controller twee bestuursleden zitting,

zijn toegerekend aan de primaire doelstellingen,

waaronder de penningmeester.

aan de wervingskosten en beheer en administratie.
Een nadere toelichting wordt gegeven op de

Grondslagen van waardering
en resultaatbepaling		

‘Lastenverdeelstaat kosten eigen organisatie’,
onderdeel 4 van deze jaarrekening.			

Resultaatbepaling
Baten en lasten worden verantwoord in het
jaar waarop ze betrekking hebben. 		
Nalatenschappen worden verantwoord in het
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2. Balans per 31 december 2018
31 december 2018)

3. Staat van baten en lasten 2018 en bestemming saldo
31 december 2017

Voorraden
Vorderingen en overlopende activa

Begroting 2018

Realisatie 2017

		 1.894.271
		 136.679
		 199.714

		 2.015.750
		 255.250
		
50.000

		 2.132.653
		 157.633
		 108.814

		 2.230.664

		 2.321.000

		 2.399.100

		

		

		

BATEN

ACTIVA

Immateriele vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

Realisatie 2018

82.500
29.135
30.000
		

141.635

8.147
28.249
20.000
		

3.675

15.678

376.520

336.115

56.396

Liquide middelen

728.405
		 1.108.600

1.223.176
		 1.574.969

Totaal

		1.250.235

		1.631.365

Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van andere organisaties
zonder winststreven
Som van de geworven baten
Baten als tegenprestatie voor de
levering van producten en/of diensten

80.275

Som van de baten
		2.310.939

65.000

		2.386.000

68.670

		2.467.770

LASTEN

		

PASSIVA

Reserves
• Continuïteitsreserve

725.000

		 775.000

Fondsen
• Bestemmingsfonds Projecten

396.792

		 615.017

Kortlopende schulden

128.443

Totaal

		1.250.235

		 241.348

Besteed aan programma’s
Maatschappijopbouw
Veilige leefomgeving
Toegang tot onderwijs
Werk en inkomen
Dagelijkse levensbehoeften
Bewustwording en
draagvlakversterking

*210.106
94.669
481.314
409.232
117.355
534.254

105.719
402.594
510.564
181.064
622.431

5.876
398.970
421.714
77.580
573.436

310.834
		 2.133.206

277.870
		 2.124.800

261.385
		 1.738.961

Wervingskosten

		

310.834

		

277.780

		 261.386

Kosten beheer en administratie

		

135.319

		

119.830

		 117.164

Som van de lasten
		2.579.359

		2.522.410

		2.117.511

Saldo voor financiële baten en lasten 		 -268.420

		 -136.410

		 350.259

Saldo financiële baten en lasten

195

		500

		

Saldo van baten en lasten
		-268.225

		-135.910

		351.304

		 0
		 -135.910
		-135.910

		 154.650
		 196.654
		351.304

		1.631.365

Bestemming saldo baten en lasten
Toevoeging/onttrekking aan:
Continuïteitsreserve
Bestemmingsfonds Projecten

		

		 -50.000
		 -218.225
		-268.225

1.045

*niet aan partners toegezegd
52 Jaarverslag 2018 Kom over en help

Jaarverslag 2018 Kom over en help 53

4. Lastenverdeelstaat kosten eigen organisatie 2018

Bestemming

Programma’s
1.
Maatschappijopbouw

2.
Veilige
leefomgeving

3.
Toegang tot
onderwijs

4.
Werk en
inkomen

5.
Dagelijkse
levensbehoeften

1,9%

7,4%

9,4%

3,3%

11,4%

89.959

342.575

434.449

154.072

529.637

1.232

4.692

5.950

2.110

7.254

2. Kosten eigen organisatie
-Publiciteit en communicatie
-Personeelskosten
-Huisvestingskosten
-Kantoor- en algemene kosten
-Afschrijvingskosten

332
10.836
642
2.006
712

1.266
41.266
2.446
7.638
2.711

1.606
52.333
3.102
9.686
3.438

569
18.559
1.100
3.435
1.219

1.957
63.800
3.782
11.809
4.192

4.140
134.939
8.000
24.976
8.866

4.140
134.939
8.000
24.976
8.866

Totaal kosten eigen organisatie

14.528

55.327

70.165

24.882

85.540

180.922

Totaal Toegerekende kosten

15.760

60.019

76.115

26.992

92.794

105.719

402.594

510.564

181.064

622.431

verdeelsleutel kosten
eigen organisatie
Totale lasten
Bestedingen
Toegerekende kosten
1. Voorbereiding en coördinatie vanuit Ned.

Totaal

6.
Bewustwording en
draagvlakversterking

Wervingskosten

Beheer en
administratie

24,2%

24,2%

18,1%

129.912

129.912

Realisatie
2018

Begroot
2018

Realisatie
2017

1.810.516

1.833.742

1.481.717

21.239

14.500

15.879

3.098
100.925
5.983
18.680
6.631

17.108
557.598
33.056
103.206
36.635

9.250
540.718
36.950
67.250
20.000

9.585
502.817
36.373
52.710
18.430

180.922

135.319

747.603

674.168

619.915

180.922

180.922

135.319

768.842

688.668

635.794

310.834

310.834

135.319

2.579.358

2.522.410

2.117.511

100,00%

Toelichting Toegerekende kosten
1. De kosten voor ‘Voorbereiding en coördinatie

2. ‘Kosten eigen organisatie’ bedragen: € 747.603

uren aan de afdelingen Projecten, Communicatie

in dezelfde verhouding genomen als ook voor de

vanuit Nederland’ bedragen: € 21.239

“Deze kosten zijn toegerekend door middel van een

en Fondsenwerving en Beheer en administratie. De

directe kosten wordt toegepast, namelijk 50/50

Deze kosten zijn verdeeld over de primaire

verdeelsleutel. Deze is tot stand gekomen op basis

hoogte van de salariskosten per functie is daarbij

(ongewijzigd). De toerekening van de kosten aan de

doelstellingen naar rato van de bestedingen.		

van de per functie, naar functie-inhoud toegerekende

betrokken. De verdeling tussen Bewustwording

verschillende programma’s is berekend naar rato van

enerzijds en Fondsenwerving anderzijds, wordt

de gedane bestedingen.
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5. Kasstroomoverzicht 2018

6. Toelichting op de balans
2018

2017

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat

Activa

31-12-18

31-12-17

Immateriële vaste activa
Software, benodigd voor de bedrijfsvoering
Boekwaarde per 1 januari
Investering in boekjaar
Afschrijving boekjaar
Boekwaarde per 31 december

8.147
90.000
-15.647
82.500

0
11.526
-3.379
8.147

Materiële vaste activa
Bedrijfsmiddelen, benodigd voor de bedrijfsvoering
Boekwaarde per 1 januari
Investering in boekjaar
Afschrijving boekjaar
Boekwaarde per 31 december

28.249
21.874
-20.988
29.135

34.009
9.382
-15.142
28.249

0
0
0
0

0
-2.000
2.000
0

30.000
30.000

20.000
20.000

		 -268.225

		 351.304

15.647
20.988
-10.000
12.003
-40.405
-112.905
		 -114.672
		 -382.897

3.379
15.142
0
-6.878
20.860
144.431
		 176.934
		 528.238

Investeringen immateriële vaste activa
Investeringen materiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

		
		 -90.000
		 -21.874
		 -111.874

		
		 -11.526
		 -9.382
		 -20.908

Financiele vaste activa
Lening u/g

Netto kasstroom

		 -494.771

		 507.330

Mutatie liquide middelen
Liquide middelen per 1 januari
Liquide middelen per 31 december

Dit betreft een renteloze lening met een looptijd van 5 jaar. Het bedrag is uitgeleend ten behoeve van de financiering van een
project voor microkredieten. Na afloop kan de lening worden verlengd óf wordt het bedrag direct besteed aan projecten. De
lening loopt tot 31 januari 2023. Er zijn geen zekerheden gesteld. Een eerder verstrekte lening in 2016 van € 20.000 loopt af
per 30 juni 2019 en is derhalve overgebracht naar de kortlopende vorderingen.				

1.223.176
728.405

Mutatie liquide middelen

		-494.771

Aanpassingen betreffende:
Afschrijving immateriële vaste activa
Afschrijving materiële vaste activa
Mutatie financiële vaste activa
Mutatie voorraden
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden
Kasstroom uit operationele activiteiten

Direct in gebruik voor de doelstelling
Boekwaarde per 1 januari
(des-)Investering in boekjaar
Afschrijving boekjaar
Boekwaarde per 31 december

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

715.846
1.223.176
		507.330

Toelichting
Dit kasstroomoverzicht geeft een overzicht van de

met € 494.771. Dit is met name het gevolg van het

feitelijke geldstromen die in de loop van het boekjaar

negatieve saldo baten en lasten 2018 van € 268.225

zijn binnengekomen en zijn uitgegaan.

en de investeringen van € 111.874. Daarnaast is er
een afname van de kortlopende schulden met bijna

Het saldo liquide middelen per 31 december 2018 is

€ 113.000, vooral door bestedingsverplichtingen per

ten opzichte van 31 december 2017 afgenomen

jaareinde 2017 die in 2018 zijn betaald.
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Activa (vervolg)

31-12-18

31-12-17

Voorraden
Voorraad kleding

3.675
3.675

15.678
15.678

Vorderingen en overlopende activa
Rekening-courant Werkgroep Bunschoten
Te ontvangen nalatenschappen
Toegekende projectgelden en Algemene Kosten Vergoeding
Uitstaande vordering project microkredieten
Vooruitbetaalde projectbestedingen
Overlopende giften
Debiteuren
Pensioenpremies
Vooruitbetaalde reis- en verblijfkosten
Diversen
Liquide middelen
Kas euro
Kas vreemde valuta
Kasgelden
Rabobank betaalrekening
Rabobank Business Investments
Rabobank betaalrekening/kinderhulp
Rabobank Bedrijfsspaarrekening (bankgarantie)
SNS-bank MeerSpaarrekening
ING-bank betaalrekening
ING-bank betaalrekening/kinderhulp
ING-bank RenteMeerrekening
Kruisposten/Linda Fonds
ABN Amro betaalrekening
ABN Amro Vermogensspaarrekening
Bank tegoeden

23.688
220.661
19.971
20.000
42.000
25.670
10.019
6.520
475
7.516
376.520

21.003
163.000
20.991
0
82.270
25.992
12.240
0
7.517
3.102
336.115

1.821
433
2.254

1.021
340
1.361

376.192
31
1.131
9.077
0
27.975
135
100.000
1.848
3.780
205.982
726.151
728.405

758.001
6.432
910
9.077
125.000
13.238
380
100.000
0
2.795
205.982
1.221.815
1.223.176

Bij het aangaan van de huurovereenkomst voor kantoorpand Beurtschipper 14-20 per 01-07-2015, is voor een bedrag van
€ 9.050 een bankgarantie afgegeven. Over dit bedrag kan derhalve niet vrij beschikt worden. Zie voor een toelichting op de
hoogte van het totaalbedrag aan geldmiddelen, de algemene toelichting onder ‘Liquiditeiten’.

Passiva
Reserves
Continuïteitsreserve
Saldo per 1 januari
mutatie
Saldo per 31 december

31-12-17

775.000
-50.000
725.000

620.350
154.650
775.000

Zie voor een toelichting op deze reservering, de algemene toelichting onder ‘Continuïteitsreserve’. 		
Fondsen
Bestemmingsfonds Projecten
Saldo per 1 januari
Volgens bestemming saldo baten en lasten
Saldo per 31 december

615.017
-218.225
396.792

418.363
196.654
615.017

Zie voor een toelichting op dit fonds, de algemene toelichting onder ‘Bestemmingsfonds Projecten’. Voor een specificatie van
het saldo per 31 december, zie onderdeel 9 van de jaarrekening.
Kortlopende schulden
Crediteuren
Bestedingen / aangegane verplichtingen
Belastingdienst (BTW resp. loonheffingen)
Pensioenpremies
Opgebouwd vakantiegeld
Waarde verlofdagen
Beëindigingsvergoedingen + advertentiekosten
Personeelskosten
Overige kosten

21.692
40.896
30.756
0
16.087
10.716
0
26.803
8.296
128.443

30.113
144.714
3.138
1.120
15.624
8.542
31.900
56.066
6.197
241.348

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Huur bedrijfspand: Beurtschipper 14-20 te Nijkerk: de huur is ingegaan per 01-07-2015 en bedraagt € 35.000 per jaar.
Meerjarige rechten
Ultimo 2018 zijn er 158 particuliere gevers die een meerjarige gift in de vorm van een schenkingsakte of periodieke gift in
geld hebben toegezegd. Dit resulteert in de volgende toegezegde giften voor de komende jaren:

2019
2020
2021
2022
onbepaalde tijd
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31-12-18

toezeggingen

bedrag

44
35
26
25
28

€ 48.304
€ 39.704
€ 33.969
€ 26.874
€ 13.774
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7. Rapportage bezoldiging directie 2018
Bezoldigingsbeleid										
Het bestuur van de stichting heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van
andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Bij de vaststelling van het beleid is voor de functiewaardering
gebruikgemaakt van de zogenaamde ODRP-methode, een specifiek op de overheid gerichte methode.
Voor alle medewerkers van de stichting -ook voor de directie- is de arbeidsvoorwaardenregeling, met de
daar van toepassing zijnde salarisschalen, van de PKN van toepassing. Het bezoldigingsbeleid wordt periodiek
geactualiseerd. In 2012 heeft het bestuur, op grond van toegenomen verantwoordelijkheden en zijn wijze van
functioneren, besloten de directeur in principe in te delen in salarisschaal 12.
Toegepaste salarisschaal									
Per 01-05-2018 is salarisschaal 11 trede 10 toegepast, in 2017 en tot 1 mei 2018 was dit schaal 12, trede 9.
Personalia directie
Periode 1 januari tot 1 mei 2018:

Dienstverband K.H. de Vries

naam

Uit dienst per 1 juli 2018

de heer K.H. de Vries

woonplaats IJsselmuiden

Het aantal werkuren van een voltijdswerkweek is 36.

geb.datum

23 juni 1958

De directeur is in dienst voor 34 uur, dit is 94,4%

functie

directeur

K.H. de Vries
2018

11.10

12.09

41.545

24.291

65.836

55.896

Vakantietoeslag

3.324

4.826

8.150

4.327

Eindejaarsuitkering

3.448

4.091

7.539

4.639

48.317

33.208

81.525

64.862

Sociale lasten

8.495

5.664

14.159

9.639

Pensioenlasten

5.363

3.295

8.658

7.479

62.175

42.167

104.342

81.980

2.439

1.525

3.964

3.659

64.614

43.692

108.306

85.639

Brutosalaris

Totaal bruto jaarinkomen

Totale bruto salariskosten
Vergoeding voor woon/werkverkeer
(deze is gemaximaliseerd op 50 km per dag enkele reis)

			
Periode vanaf 1 mei 2018:

Dienstverband Dr. R. van Ginkel

naam

In dienst per 1 april 2018

de heer Dr. R. van Ginkel

R. van Ginkel
2018

				
				
				
				
Bezoldiging (op basis van voltijdseenheid)
Arbeidsvoorwaardenregeling PKN, salarisschaal/trede

woonplaats Bodegraven

Het aantal werkuren van een voltijdswerkweek is 36.

geb.datum

2 november 1964

De directeur is in dienst voor 36 uur, dit is 100%

functie

directeur/hoofd programma’s

Totale bezoldiging directie

Totaal
2018

2017

12.09

In de nieuwe organisatiestructuur heeft de heer Van Ginkel de functie van directeur / hoofd programma’s.

In het oorlogsgebied in Oekraïne
verlenen we noodhulp. Rozhnov
Vladimir is 75 jaar en gehandicapt.
Door een explosie is zijn appartement
beschadigd. Hij kreeg hulp om zijn
verwarming te herstellen.
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8. Specificatie van de kosten eigen organisatie 2018
Realisatie
2018

Begroting
2018

9. Bestemmingsfonds projecten 2018
Realisatie
2017

Project

Projecten

nr.

Balans per

Bruto-

T.g.v. alg.

Ontvang-

Bestedingen

01-01-2018

ontvangsten

middelen

sten in

in 2018

2018

Publiciteit & Communicatie

17.108

9.250

9.585
8870

Personeelskosten
Salariskosten
Sociale lasten
Pensioenpremie
Overige personeelskosten
Personeelskosten

384.777
59.935
36.944
75.942

386.047
62.649
38.928
53.094

368.555
55.768
33.999
44.495

557.598

540.718

502.817

02000
11007

32110
Huisvestingskosten
Huur kantoorpand
Overige huisvestingskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Automatiseringskosten
Accountantskosten
Lidmaatschapskosten
Kantoorbenodigdheden
Consultancy automatisering
Overige kosten bestuur
Diverse kantoor- en algemene kosten
Kantoor- en algemene kosten

Afschrijvingskosten
Totale kosten eigen organisatie
excl. afschrijvingskosten
Voorbereiding en coördinatie Nederland
Totaal-generaal

26.545
6.511
33.056

26.500
10.450
36.950

26.210
10.163
36.373

1430
R-978

18.931
6.549
7.725
7.290
31.834
4.165
26.712
103.206

36.635

28.250
6.750
4.500
5.000
1.750
2.500
18.500
67.250

19.979
6.324
4.112
1.975
621
729
18.971
52.710

20.000

18.430

747.602
710.967

674.168
654.168

619.916
465.042

21.239

14.500

15.879

768.841

688.668

635.794

Algemene
thema Kind
en Gezin
Nalatenschap, voor
adoptiekinderen
Uzbekistan
Mission Care
for Mother
& Child,
Petrivske
Gehandicapten Varna
(CGK PniëlVeenendaal)
Werkgroep
Bunschoten
Business
Investments
Totaal

alg.

per

2018

stemming

middelen

31-12-2018

-47.208

7.047

363.172

177.661 -163.000
60.270
-14.622

-2.672

0
0

-4.375

0

47.208

163.000
17.294

14.661
45.648

14.661
45.648

1.875

10.000

10.000

2.080

7.500

2.500

2.080

-2.080

36.545

2.685

0
0
23.688
9.932

21.003

39.230

39.230

6.432

3.500

3.500

3.500

615.017

113.039

113.039

331.264 -218.225

0

Balans

Herbe-

2018

403.333

T.l.v.
Mutatie

0

0

396.792

Toelichting
Dit Bestemmingsfonds wordt gevormd door giften die

hiervoor voldoende giften ontvangen zijn, het meerdere

ontvangen zijn voor specifieke projecten, maar die ultimo

besteed kan worden aan andere projecten binnen het

het jaar nog niet zijn besteed.

thema Kind en Gezin. Nalatenschap: in het testament van

Het resultaat van het jaar wordt (minus of plus toe- en/of

mevrouw B. is de bepaling opgenomen dat de nalatenschap

afnamen van nog te besteden specifieke giften) toegevoegd

besteed dient te worden “aan adoptiekinderen”.

aan de algemene doelstelling / het algemene thema Kind

Kom over en help heeft dit bedrag in 2018 besteed aan (al

en Gezin. De mutatie op het algemene thema is inclusief

dan niet) gehandicapte kinderen, verdeeld over meerdere

Winterhulp waarvan het bestuur besloten heeft dat, als

projecten in meerdere landen.

10. Baten van andere organisaties zonder winststreven
Personeelsformatie (ultimo het jaar)
Aantal werknemers in dienst
FTE’s

2018
11
8,30

2017
10
7,8

2016
10
8,0

Voor een verdeling van het totaal van de kosten eigen organisatie naar bestemming zie het onderdeel van deze jaarrekening:
‘Lastenverdeelstaat kosten eigen organisatie 2018’.
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Dit betreft de gerealiseerde baten uit hoofde van ontvangen

Het gerealiseerde bedrag aan baten in 2018 is geheel

gelden van EO Metterdaad. In totaal is aan projecten een

besteed aan de programma’s en projecten waarvoor de

nettobedrag van € 199.714 toegekend dat betrekking heeft

gelden zijn toegezegd en ontvangen.

op het boekjaar 2018.
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ACCOUNTANTS
IN NON-PROFIT

Bijlage: Begroting 2019 en
meerjarenbegroting2020 en 2021

BATEN
Baten van particulieren
- donateurs
- donateurs/nalatenschappen
- kerken
- verenigingen
- onderwijs
- vermogensfondsen
- externe commissies
- comités
- jongeren

Baten van bedrijven
Baten andere organisaties zonder winststreven
Som van de geworven baten
Baten uit natura
Verkoop kleding
Som van de baten

2018

Begroting
2019

1.421.155
69.502
161.453
8.501
32.140
28.100
122.176
30.640
20.604
1.894.271

1.455.000
50.000
180.000
7.500
50.000
30.000
88.000
48.000
11.500
1.920.000

Meerjarenbegroting
2020
2021

1.491.500
50.000
184.500
7.500
51.000
30.500
90.000
49.000
12.000
1.966.000

1.529.000
50.000
189.000
7.500
52.500
31.500
92.000
50.000
12.500
2.014.000

136.679
199.714
2.230.664

375.000
100.000
2.395.000

400.000
100.000
2.466.000

450.000
100.000
2.564.000

80.275

80.000

82.500

82.500

2.310.939

2.475.000

2.548.500

2.646.500

Stichting Kom over en Help
Postbus 138
3860 AC NIJKERK

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Kom over en Help
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 (pagina 46 tot en met 63) van Stichting Kom over en Help gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening voor het jaar geëindigd op 31 december 2018
een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Kom over en Help, te Nijkerk
per 31 december 2018 en van het resultaat over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’.
De jaarrekening bestaat uit:
1.
2.
3.

LASTEN
Te besteden aan programma’s
- Maatschappijopbouw
- Veilige leefomgeving
- Toegang tot onderwijs
- Werk en inkomen
- Dagelijkse levensbehoeften
- Bewustwording en draagvlakversterking
Nog niet aan partners toegezegd

2.133.206

35.504
402.260
500.510
130.693
564.153
284.865
128.551
2.046.536

36.500
412.500
513.000
134.000
578.500
292.000
100.000
2.066.500

37.500
423.000
526.000
137.500
593.000
299.500
125.000
2.141.500

Wervingskosten

310.834

284.865

296.000

308.000

Kosten beheer en administratie

135.319

141.280

115.000

118.000

2.579.359

2.472.681

2.477.500

2.567.500

-268.420

2.319

71.000

79.000

195

250

500

500

-268.225

2.569

71.500

79.500

Som van de lasten
Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiele baten en lasten
Saldo van baten en lasten
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105.719
402.594
510.564
181.064
622.431
310.834

de balans per 31 december 2018 met een balanstotaal van € 1.250.235;
de staat van baten en lasten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018 met een resultaat van
€ 268.225 (tekort); en
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Kom over en Help te Nijkerk, zoals vereist in de Verordening inzake de
Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels
Accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat
uit:



het bestuursverslag;
bijlagen: Begroting 2019 en meerjarenbegroting 2020 en 2021.

Correspondentie
Postbus 327
3360 AH
Sliedrecht

0172 - 750 175
info@withaccountants.nl
www.withaccountants.nl
@withaccountants

IBAN NL71 INGB 0667 8301 62
KvK 28112484

ACCOUNTANTS
IN NON-PROFIT

-2-

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening
verenigbaar is, geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van de in Nederland
geldende RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’ vereist is. Wij hebben de andere informatie gelezen en
hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere
informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden
bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in
overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’.

ACCOUNTANTS
IN NON-PROFIT

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2018 van Stichting Kom over en Help te Nijkerk
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden
voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.
Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften
en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de
jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere
uit:


Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming
met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’. In dit kader is het bestuur
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden
in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten
in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is
uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens
onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten
of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van
invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze
controleverklaring.
Was getekend te Sliedrecht, 9 juni 2019.
WITh accountants B.V.
P. Alblas RA

Bijlage.










het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat
als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens
het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten.
Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in
onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de
toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen
of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen;
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over
de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.

Geroepen om
te dienen

Postadres
Postbus 138
3860 AC Nijkerk

Bezoekadres
Tel.: 033 246 32 08
Beurtschipper 14 info@komoverenhelp.nl
3861 SC Nijkerk
www.komoverenhelp.nl

Bankgegevens:
IBAN NL42 RABO 0161 0045 55

