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Stichting Timotheos
Steunt weeskinderen, scholing en evangelisatie in Malawi

1 BESTUURSVERSLAG
1.1 Woord vooraf
Opnieuw treft u in dit jaarverslag de gebruikelijke overzichten aan. Er is – gelukkig! – blijvende
aanleiding tot dankbaarheid. Dat inspireert om als bestuur, veldwerkers en plaatselijke comités
verder te gaan. Ten behoeve van het onderwijs aan en de zorg voor (wees)kinderen, studenten,
jongvolwassenen en ook ouderen in Malawi. De Heere zegene Zijn Woord aan hun hart. Het Woord
Gods wordt als een zaad gezaaid. God geeft dat het ontkiemt en vrucht draagt, op Zijn tijd door Zijn
Heilige Geest. Dat geldt in Malawi, Canada, Nederland en waar dan ook in de wereld. Christus is de
Overste van alle koningen van de aarde (Openbaring 1 vers 4). Voor Hem zal alle knie zich eenmaal
buigen.
Een woord van dank past wederom, niet alleen aan de werkers in het veld maar ook aan hen die in
Nederland en Canada vrijwillig hun krachten en/of van de overvloed van hun middelen geven voor
het werk. Ook dank aan hen die dit jaarverslag hebben gereed gemaakt. Bovenal dank aan de Heere
Die het alles heeft mogelijk gemaakt.
Namens het bestuur van Stichting Timotheos,
H. Lassche, voorzitter
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1.2 Stichting Timotheos
Ook in het jaar 2014 mocht het werk van Stichting Timotheos weer doorgaan. Waar de ene
veldwerkster stopte, mocht de andere uitgezonden worden. Er zijn weer extra weeskinderen en
studenten in het programma opgenomen en er is een tweede dagopvangcentrum geopend om ook
in 2015 enkele van de vele hulpbehoevende weeskinderen van Malawi in het programma op te
kunnen nemen. Zonder de hulp van de vele vrijwilligers en een toename van de inkomsten, zou dat
niet mogelijk zijn geweest. In dit verslag leest u daar meer over.
1.2.1 Doelstelling en statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
Stichting Timotheos is een stichting die tot doel heeft weeskinderen en -jongeren in Malawi te
steunen m.b.v. scholing, voeding en evangelisatie binnen de gemeenschappelijke verbanden waarin
men leeft. Door deze steun hoopt de Stichting deze Malawiërs een bestaansmogelijkheid te geven
waarin men in grote mate zelfvoorzienend wordt en voor gezin, familie en vrienden (financiële)
middelen heeft voor levensonderhoud en verdere ontwikkeling. Daarnaast hoopt de Stichting dat
haar activiteiten onder Gods gunst mogen bijdragen aan een toenemende kennis van Zijn Woord
onder de Malawiërs. Om haar doelstelling te bereiken werkt de Stichting samen met de Reformed
Presbyterian Church of Malawi (RPC) en Timotheos Foundation in Malawi. De Stichting is statutair
gevestigd in Staphorst en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer
53445392. Vanaf de oprichting bezit de Stichting de ANBI-status, waardoor giften aftrekbaar zijn van
de belasting.
1.2.2 Bestuurssamenstelling
Op 31 december 2014 was het bestuur als volgt samengesteld:
Ds. H. Lassche (voorzitter)
Dhr. H. van Arnhem (secretaris )
Dhr. H. Schuttel (alg. adjunct)
Dhr. J. Boer (1e penningmeester)
Dhr. G. van den Ham (2e penningmeester)
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1.2.3 Comité van aanbeveling
Verschillende personen hebben ook in 2014 het werk van Stichting Timotheos van harte aan willen
bevelen. Op 31 december 2014 bestaat het comité van aanbeveling uit de volgende personen:
Mevr. S.M. Aleman-van Herpen, Elspeet
Prof. dr. A. Baars, Woudenberg
Ds. J. van Belzen, Oosterland
Ds. J.G. Blom, Kesteren
Ds. A.J. Britstra, Maartensdijk
Dr. W. Fieret, Woudenberg
Prof. dr. W.J. op ‘t Hof, Urk
Ds. A. Schot, Nunspeet
Ds. K. Veldman, Springford, Ontario, Canada
Mr. L. Vogelaar, Elspeet

Ds. A.T. van Andel, Montfoort
Ds. G. Beens, Kootwijkerbroek
Dr. R. Bisschop, Veenendaal
Ds. J. den Boer, Nieuwleusen
Drs. T. Dorresteijn, Ederveen
Ds. E. Hakvoort, Norwich, Ontario, Canada
Ds. C.L. Onderdelinden, Rijssen
Ds. A.C. Uitslag, Urk
Ds. A. Vlietstra, Katwijk aan Zee
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1.3 Activiteiten
1.3.1 Nederland
- Public Relations
Voor voorlichting en fondswerving hebben zich veel vrijwilligers ingezet. Hieronder zijn een aantal
PR-activiteiten weergegeven:
 Stichting Timotheos was o.a. vertegenwoordigd op de Familiedagen.
 Presentaties voor scholen kerken en verenigingen. Naast onze voorlichters werden hiervoor
ook onze veldwerkers ingeschakeld als ze op verlof waren.
 Advertenties in o.a. het Ledeninformatieblad van de HHK, Bewaar het Pand, Kerkblad HHK,
Gezinsgids, De Banier en Om Sions Wil.
 Advertentiebanner op de website van de Reformatorische Omroep.
 Er zijn in 2014 drie magazines en een nieuwsbrief uitgegeven waarin de achterban op de
hoogte gehouden werd van de activiteiten in Nederland én Malawi.
 Veel vrijwilligers hebben zich ingezet op beurzen, verkopingen, zang- en presentatieavonden.
Tijdens deze activiteiten werden er flyers uitgedeeld met informatie over de Stichting en hoe
men ons kan steunen.
 Verschillende instanties zijn, met behulp van brieven, e-mail, flyers, brochures en een
projectlijst, benaderd voor steun.
 Actueel houden van de website door vermeldingen over ons werk in Malawi, hoe men ons
kan steunen en activiteiten in Nederland.
Promotor voor de Stichting is mevrouw S.M. Aleman. Zij is te bereiken op tel. nr. 0577-404209 of via
e-mail promotor@timotheos.nl.
Als onze veldwerkers met verlof in Nederland zijn, zijn ze beschikbaar om voorlichting te geven.
Daarnaast geven ook mevrouw T. Ringelberg en mevrouw D. Vogelaar voorlichting. Eerstgenoemde
heeft vanaf 1 december 2014 deze taak overgenomen van mevrouw B. Klok in verband met haar
terugkomst uit Malawi en de uitzending van mevrouw B. Klok. Zij zijn hiervoor ook de
contactpersonen en zijn bereikbaar op tel. nr. 0527-682285 of 06-20996991 (T. Ringelberg, die echter
helaas in 2016 is overleden) of 0577-491790 (D. Vogelaar). Per e-mail is via
voorlichting@timotheos.nl contact met hen op te nemen.
De beurzen worden gecoördineerd door de heer B. Akster, te bereiken op telefoonnummer 0525685751 of via het e-mailadres beurzen@timotheos.nl.
De website wordt beheerd door de heer H. Kin. Voor vragen of aanvullingen kan men contact
opnemen via het e-mailadres website@timotheos.nl.
- Vrijwilligers en Werkgroepen
Er zijn verschillende werkgroepen actief voor Stichting Timotheos. Door het organiseren van
activiteiten als zangavonden en verkopingen halen zij financiële middelen op t.b.v. het werk in
Malawi en worden de activiteiten van de Stichting onder de aandacht van het publiek gebracht. In de
5
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tweede helft van 2014 is in Ede-Wekerom een nieuwe werkgroep gestart. Eind 2014 zijn de volgende
werkgroepen actief:


Werkgroep Doornspijk
Secretaris:
dhr. Jac. Bron
Tel. nummer:
0525-684308
E-mail:
werkgroepdoornspijk@timotheos.nl



Werkgroep Ede-Wekerom
Secretaris:
mevr. H. Otten
Tel. nummer:
06-49498704
E-mail:
werkgroepede@timotheos.nl



Werkgroep Elspeet
Secretaris:
Tel. nummer:
E-mail:
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dhr. W. van Asselt
0577-492437
werkgroepelspeet@timotheos.nl



Werkgroep Staphorst
Secretaris:
mevr. M. Bouwman- Bloemhof
Tel. nummer:
06-38260994
E-mail:
werkgroepstaphorst@timotheos.nl



Werkgroep Urk
Secretaris:
Tel. nummer:
E-mail:

dhr. A. Hakvoort
06-20977969
werkgroepurk@timotheos.nl

Ook zijn er veel vrijwilligers actief die producten verkopen t.b.v. Stichting Timotheos. Naast degenen
die alleen via verkopingen e.d. hun producten verkopen zijn er de volgende vrijwilligers die hun
producten ook aan huis of op bestelling verkopen:
o Boekenverkoop nieuw en gebruikt:
Mevr. S.M. Aleman- van Herpen
Veluwse Zendingswinkel
Stakenburgweg 30a
8075 RA Elspeet
0577-402409

○ Kaartverkoop en cadeauartikelen:
Fam. J.W. van Asselt
Doornenkamp 14
8085 PV Doornspijk
0525-690083
jwvanasselt@kliksafe.nl

o Kaartverkoop en cadeauartikelen:
Mevr. A. Linssen-van Heukelom
Staverdenseweg 72
8075 AS Elspeet
0577-490744

○ Kaartverkoop:
Jessica Brouwer
Zwaluw 51
7951 MB Staphorst
0522-445656
6
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o Kaartverkoop:
Mevr. P. Baars
Van Beeklaan 11
3931 WC Woudenberg
033-2866268

○ Kaartverkoop:
Ds. J.G. Blom
Leuvenstein 19
4041 XZ Kesteren
0488-723107

- Donateurs en adoptie
Particulieren, bedrijven, scholen en kerken; iedereen kan zich opgeven als donateur van Stichting
Timotheos. De bijdrage die wij vragen is vanaf € 5 per jaar. Hiervoor ontvangt de donateur jaarlijks
één nieuwsbrief en drie keer het Magazine met informatie over het werk van de Stichting uit
Nederland én Malawi. Daarnaast kunnen donateurs zich opgeven voor onze digitale nieuwsbrief.
Aanmelden als donateur kan bij:
Mevr. R. Kin-Mokken
0522-750916
donateur@timotheos.nl
Heel veel jongelui op het platteland van Malawi zouden graag onderwijs willen volgen op de
middelbare school. Dit is voor hen niet weggelegd, omdat de kosten te hoog zijn en het voor hen
onbetaalbaar is om het schoolgeld te betalen. In Nederland biedt Stichting Timotheos particulieren,
verenigingen, bedrijven e.d. aan om deze studenten te steunen via financiële adoptie voor € 20 per
maand. Daarvan worden alle kosten met betrekking tot de studie van de desbetreffende student
betaald. Er is een wachtlijst van jonge mensen die op een kans wachten om ook naar school te
kunnen gaan.
Timotheos heeft twee dagopvangcentra waar kinderen uit heel arme gezinnen worden opgevangen.
Veel van deze kinderen zijn wees, waarvan de ouder(s) zijn overleden. Op het dagopvangcentrum
krijgen de kinderen dagelijks een maaltijd, wordt uit de Bijbel verteld etc. Daarnaast is het een
vereiste dat het kind naar school gaat als het oud genoeg is om naar school te gaan. Deze kinderen
kunnen geholpen worden door een maandelijkse bijdrage van € 12.50 per maand per kind.
De contactpersoon voor de financiële adoptie van weeskinderen en studenten is:
Mevr. G. Vogelaar-van Mourik
0577-491790
adoptie@timotheos.nl
Activiteiten vrijwilligers Malawi
In 2014 zijn er verschillende vrijwilligers en een bouwgroep in Malawi geweest. Voor hun vertrek
hebben zij via hun eigen creatieve mogelijkheden gezorgd voor fondsen t.b.v. allerlei projecten in
Malawi.
- Veldwerkers
Op dinsdag 18 november 2014 is Bep Klok vanuit de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te
Wekerom uitgezonden naar Malawi. De dienst stond onder leiding van haar vader, ds. T. Klok. Bep
7
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Klok werd door haar vader uitgezonden met de woorden uit Handelingen 10:34-36. Na de uitzending
werd in de dienst Bep Klok toegesproken door de voorzitter van Stichting Timotheos, ds. H. Lassche.
Vanaf 1 december 2014 heeft Bep het werk overgenomen van Truus Ringelberg. Met haar vele jaren
ervaring heeft Truus Ringelberg vanaf 2012 veel mogen betekenen voor de jonge, sterk groeiende
Stichting Timotheos. Op 20 december 2014 is er, in samenwerking met de Christelijke
Gereformeerde Kerk Eben-Haëzer op Urk, aandacht besteed aan de afronding van haar actieve
loopbaan in Afrika. In De Koningshof heeft burgemeester P.C. van Maaren haar namens de Koning
tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau benoemd.

- Bestuur
Begin 2014 bestond het bestuur uit ds. Tj. de Jong, ds. H. Lassche, dhr. H. Schuttel, dhr. H. van
Arnhem, dhr. J. Boer en dhr. G. van den Ham. Na een geduldig gedragen ziekbed is op 15 april ds. Tj.
de Jong overleden. De hierdoor ontstane vacature van eerste voorzitter heeft ds. H. Lassche mogen
vervullen.
In 2014 is het bestuur vijf keer samengekomen op de volgende data: 23 januari, 13 februari, 3 april, 3
juli en 12 november. Daarnaast is het bestuur diverse keren in kleiner verband samengekomen. In de
vergaderingen is veel aandacht besteed aan het veldwerk, zoals de terugkeer en de uitzending van
een veldwerker, projecten, adopties, voedselhulp, kleuterscholen, pr, correspondentie met
Timotheos Foundation Malawi en de RPC. In de vergadering van 3 juli is het jaarverslag 2013 door
het bestuur vastgesteld en ter publicatie vrijgegeven.
Begin januari heeft secretaris H. van Arnhem een bestuursbezoek in Malawi afgelegd. Naast overleg
met het bestuur aldaar heeft hij de projecten die door Timotheos Foundation worden uitgevoerd,
bezocht. Ook heeft de heer Van Arnhem de Stichting Timotheos vertegenwoordigd bij de opening
van het nieuwe dagopvangcentrum in Mbulumbuzi.
1.3.2 Malawi
In het jaar 2014 heeft het werk van Timotheos Foundation in Malawi een forse groei doorgemaakt.
Stichting Timotheos is dankbaar dit te kunnen melden. Puntsgewijs volgt een overzicht van de
projecten.
Wezenzorg:
- Dagopvangcentrum:
Het dagopvangcentrum in Mbulumbuzi (Chiradzulu) is uitgebreid met een containergebouw voor de
opslag van mais en eventueel andere zaken. Daarnaast is ook een koeienstal gerealiseerd met 4
koeien, zodat de kinderen verse melk kunnen krijgen.
Per 1 januari 2014 kwamen er dagelijks 202 kinderen naar dit centrum. Per 31 december is dit aantal
gegroeid naar 250 kinderen in Mbulumbuzi, een aanwas van 48 kinderen. Hiermee zit dit centrum op
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haar maximum capaciteit! Om deze reden heeft het bestuur besloten te starten met een tweede
dagopvangcentrum. Dit centrum is in hetzelfde district, Chiradzulu, maar de afstand is ongeveer 50
kilometer verwijderd van het eerste dagopvangcentrum. Hiermee wordt dus een totaal andere groep
kinderen bereikt. In december zijn de eerste 10 kinderen ingeschreven voor dit nieuwe centrum en is
met de bouw begonnen. Een groep vrijwilligers uit Nederland heeft een huis gebouwd voor de
dominee, die bij dit project betrokken is. Dit huis is afgebouwd door Malawiërs en was eind 2014
klaar.
Drie kinderen zijn doorgeschoven van dit programma naar de bursary. Zij zitten nu op de school voor
voortgezet onderwijs. Alle kinderen ontvangen dagelijks een maaltijd. Daarnaast ontvingen ze een
deken, mat om op te slapen, muskietennet, kleding etc. Voor sommige kinderen was medische zorg
noodzakelijk.
De aandacht voor onderwijs wordt steeds groter. We hebben per april een tweede fulltime
leerkracht in dienst genomen om het onderwijsniveau te verhogen. Het niveau op de plaatselijke
scholen is vrij laag en door de grote klassen kan een aantal kinderen niet mee komen. We hopen zo
het aantal doublures te verminderen.
Het project in Mbulumbuzi werd in januari officieel geopend door de Districts Commissaris van het
district Chiradzulu.
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In december 2014 werd in een officieel samenzijn afscheid genomen van Truus Ringelberg, die
terugkeerde naar Nederland. Haar plaats werd ingenomen door Bep Klok.
- Huisje voor weeskinderen:
Het huisje voor weeskinderen werd per 1 februari 2014 in gebruik genomen. In de loop van het jaar
werden 10 kinderen opgenomen in dit huisje. Ze worden verzorgd door een Malawische moeder en
het huisje maakt gewoon deel uit van het dorp Mpulula, ook in het Chiradzulu district.
- Studenten:
In januari 2014 werden 153 studenten gesponsord, aan het eind van het jaar, 31 december werden
in totaal 210 studenten gesponsord via onze stichting.
In april en in december werden bijlesweken georganiseerd voor alle gesponsorde studenten in een
school, die hiervoor was gehuurd. Bijna alle studenten waren hierbij aanwezig.
De meeste studenten zijn wezen, die anders geen kans zouden krijgen om naar school te gaan en een
diploma voor de middelbare school te halen. Verschillende studenten hebben examen afgelegd en
velen zijn hiervoor geslaagd, daar zijn we dankbaar voor.
- Kleuterscholen:
In het jaar 2014 werd het aantal kleuterscholen uitgebreid. Deze kleuterscholen werken samen met
een gemeente van de Reformed Presbyterian Church (RPC). In de tabel op de volgende pagina kunt u
zien waar deze kleuterscholen zijn en hoeveel kinderen er dagelijks komen.
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Naam dorp:
Ngabu
Mpulula
Madziabango
Nankuyu
Nyempembere
Komabasa
Chinguwo
Ntaja
Nangugulu
Mayaka
Chimwawa
Nguluwe

Datum start:
01-01-2013
01-01-2013
01-01-2013
01-05-2013
01-05-2013
01-09-2013
01-09-2013
01-05-2014
01-03-2014
01-03-2014
01-05-2014
01-05-2014

District:
Chikwawa
Chiradzulu
Machinga
Machinga
Nsanje
Chikwawa
Machinga
Machinga
Zomba Mayaka
Zomba Mayaka
Chiradzulu
Nsanje

Totaal: 12

Aantal kinderen:
50
50
55
100
150
50
120
50
50
80
70
70

Gebouw:
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja

895

De speerpunten van dit project zijn evangelisatie, onderwijs en voeding. Dagelijks ontvangen
kinderen een bord voedzame pap. De kleuterschool is open voor alle kinderen van het dorp en elke
dag wordt uit de Bijbel verteld.
In mei werd een training gegeven van een week voor de leerkrachten van deze kleuterscholen. De
training werd verzorgd door Charles Paundedi, pastor Kuntaja (RPC; Bijbelverhalen) en Wim Akster.
Daarnaast namen twee vrijwilligsters, Marjan Snoek en Hester Polinder, een fors deel van de training
voor hun rekening.
We merken dat dit project donoren aanspreekt en we verwachten dit in 2015 uit te kunnen breiden.
Verschillende aanvragen zijn hiervoor ingediend. Het helpt kinderen heel kleinschalig, maar wel
effectief.
- Volwassen onderwijs
Alle groepen voor alfabetisering hebben overheidsexamens afgelegd.
De resultaten zijn als volgt:
Centre:
Namitambo
Chinguwo
Zalewa
Mpinda
Madziabango

Total aantal:
22
48
24
52
39

Geslaagd:
12
35
12
37
21

Gezakt:
10
13
12
15
18

Totals:

173

117 (68%)

56




In Namitambo, Nankuyu, Chinguwo en Madziabango zijn nieuwe groepen gestart.
De groep van Mbulumbuzi is verplaatst naar het dagopvangcentrum in Mbulumbuzi.
10
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Op twee plaatsen, namelijk in Namitambo en Madziabango zijn vrouwen die geslaagd waren voor
alfabetisering, begonnen met naailessen. Deze naailessen verlopen succesvol. In 2014 hebben 69
vrouwen deze naailessen gevolgd. Tijdens de training hebben we hen 15 naaimachines met
voetpedaal ter beschikking gesteld. Er is veel animo voor deze manier van werken.
Verder heeft de heer Paundedi in alle regio’s een workshop verzorgd voor de leden van de
plaatselijke comités, die de dagelijkse gang van zaken in het project in de gaten houden. Dit geldt
met name voor alfabetisering en kleuterscholen.
- Bijbels en hymn books
We konden 400 Bijbels en 200 gezangenbundels tegen een gesubsidieerde prijs aanbieden. Hier is
veel vraag naar. Mensen in de dorpen willen graag een Bijbel kopen, maar de prijs is vrij hoog. Wij
bieden de Bijbel dan aan voor ongeveer de helft van de normale prijs. De andere helft wordt
gefinancierd uit giften. Dit wordt gedaan om het gebruik en lezen van de Bijbel te bevorderen.
Hetzelfde geldt voor de liederenbundels die in de kerk worden gezongen. Deze worden op dezelfde
manier verstrekt.
-

Management
Het management van de stichting in Malawi was in handen van Charles Paundedi
(programmadirecteur) en Wim Akster (financieel directeur). Daarnaast werkt Truus Ringelberg als
coördinator op het kinderproject in Mbulumbuzi. De plaats van Truus Ringelberg is per 1 december
overgenomen door Bep Klok. Truus Ringelberg keerde terug naar Nederland in verband met haar
pensioenleeftijd.
- Vrijwilligers
In de maanden februari t/m april zijn Marieke Bom (Vriezenveen), Rianne Snetselaar (Barneveld) en
Jentine de Vos (Veenendaal) als vrijwilligster geweest voor een aantal maanden. Daarnaast was er in
juli en augustus een groep vrijwilligers, die kwam helpen bij de bouw van een huis voor de dominee
bij het nieuwe project in Namitambo. Deze groep kwam deels uit Staphorst en een deel uit andere
plaatsen rondom Zwolle. In juli kwamen ook Laurien van Dijke (Sint Annaland) en Hendrikje de Haan
(Staphorst) als vrijwilligster voor een aantal weken. De meeste vrijwilligers waren werkzaam in
Mbulumbuzi.
- Verlof
In de periode april t/m juni ging Truus Ringelberg op verlof naar Nederland voor een periode van 12
weken. In oktober/november ging Wim Akster op verlof naar Nederland voor een periode van 7
weken. Beiden gaven tijdens hun verlof voorlichting in Nederland. Daarnaast ging Wim Akster in
februari voor een periode van 4 weken naar Canada om daar het werk van onze stichting te
promoten en onder de aandacht te brengen. Dit gebeurde zowel in British Columbia, Alberta als in
Ontario.
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- Financiën
In maart werden de boeken van Timotheos Foundation in Malawi voor het jaar 2013 gecontroleerd
en in orde bevonden door Chaula & partners, een geregistreerd accountantsbureau in Blantyre.

1.4 Financiën
In financieel opzicht mogen we de Heere zeer erkentelijk zijn als het gaat om de totale omvang van
de geldstromen. In 2014 heeft de Stichting in totaal € 248.445 ontvangen, waarvan de lasten van
€ 233.622 betaald kon worden en was er een resultaat van € 14.823, zie de staat van baten en lasten
op pag. 14. Het resultaat is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan ontvangen giften omtrent de
sponsoring van projecten, wat uitgegeven gaat worden in 2015. Ook de vrijwilligers hebben geholpen
met het stijgen van de inkomsten. Het bedrag is in zijn geheel toegevoegd aan de reserves en
fondsen. Deze toename is erg welkom, aangezien de Stichting nog niet aan de gewenste
continuïteitsreserve voldoet. Voor meer informatie aangaande de reserves en fondsen, zie paragraaf
1.4.2.
Stichting Timotheos heeft ook in 2014 haar ANBI-status behouden zodat giften fiscaal aftrekbaar zijn.
1.4.1 Kengetallen
- Ontwikkeling bestedingspercentage
Het bestedingspercentage betreft het percentage van de totale bestedingen aan de doelstelling ten
opzichte van de totale lasten. Dit percentage laat het volgende verloop zien:
Jaar
2011
2012
2013
2014

2
0
1
4

Bestedingspercentage (%)
87,0
92,1
91,5
94,0

In navolging van 2013 is er voldaan aan de beleidsdoelstelling om minimaal 90% van de totale
bestedingen uit te geven aan de doelstelling.
- Ontwikkeling fondswervingspercentage
Het fondswervingspercentage betreft de verhouding tussen de kosten die verband houden met de
eigen fondsenwerving en de baten uit eigen fondswerving. Dit percentage laat het volgende verloop
zien:
Jaar
2011
2012
2013
2014

Fondswervingspercentage (%)
3,3
3,2
4,7
4,5
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Ook in 2014 werd de beleidsdoelstelling gehaald dat de fondswervingskosten maximaal 10% mag
bedragen van het totaal aan baten uit eigen fondsenwerving.

- Ontwikkeling percentage beheer en administratiekosten
Het percentage van de beheer en administratiekosten betreft de verhouding tussen de kosten die
verband houden met de beheer en administratiekosten ten opzichte van de totale lasten. Dit
percentage laat het volgende verloop zien:
Jaar
2011
2012
2013
2014

Percentage beheer en administratiekosten (%)
1,0
0,7
1,2
1,3

In navolging van de eerste jaren blijft het percentage dat is uitgegeven aan beheer en
administratiekosten ten opzichte van de totale jaaruitgaven ruimschoots onder de beleidsdoelstelling
van 5%. In 2014 zijn er geen vacatiegelden (=vergadervergoedingen) uitgekeerd. Tot nu toe is het
gebruik geweest dat onkosten door het bestuur niet in rekening zijn gebracht.
1.4.2 Beleid met betrekking tot omvang en functie van reserves en fondsen
Gezien de groei van de Stichting acht het bestuur het opbouwen van reserves noodzakelijk. Het
bestuur is dankbaar dat de Stichting in 2014 € 14.823 aan haar reserves en fondsen toe heeft mogen
voegen. Deze toename is erg welkom, aangezien de Stichting nog niet aan de gewenste
continuïteitsreserve voldoet. Hoewel er nog steeds onvoldoende vermogen is opgebouwd om de
continuïteit van de activiteiten in Nederland en met name in Malawi voldoende te kunnen
waarborgen, is dit weer een stap in de richting van een financieel stabiele organisatie. Voor de
financiële stabiliteit van de Stichting acht het bestuur een continuïteitsreserve van € 50.000
noodzakelijk. Dit bedrag is vastgesteld op basis van haar verplichtingen aangaande de
werkorganisatie gedurende één jaar. Naast de continuïteitsreserve streeft het bestuur naar een
geringe bestemmingsreserve. Doordat er nog onvoldoende middelen zijn om aan de gewenste
continuïteitsreserve te voldoen, kan de Stichting nog geen bestemmingsreserve opbouwen. Omdat
het niet de bedoeling is om onbeperkt reserves op te bouwen, zal de bestemmingsreserve in de
toekomst maximaal ter grootte van eenmaal de jaarlijkse uitgaven t.b.v. de doelstelling mogen zijn.
Het doel van deze reserve is om te voorkomen dat de Stichting direct (enkele van) haar activiteiten in
Malawi moet staken, bij een veranderende wisselkoers van de Malawische Kwacha of bij
vermindering van de inkomsten. Om deze stabiliteit te bereiken is het van belang dat er de komende
jaren positieve resultaten zijn om aan de reserves toe te mogen voegen.
Als er op 31 december vermogen aanwezig is uit giften met een specifieke bestemming, wordt dit
opgenomen in het bestemmingsfonds. Het bedrag in het bestemmingsfonds zal binnen een jaar
uitgegeven worden aan de bestemming waarvoor het ontvangen is.
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1.5 Ten slotte
Ook in 2014 hebben de financiële middelen en daarmee de hulp aan weeskinderen en -studenten,
mogen toenemen. Dit geeft reden tot dankbaarheid. Naast een toename van het aantal
weeskinderen en -studenten in het programma, zijn er ook vijf kleuterschooltjes bijgekomen. De
verwachting is dat in 2015 met name het aantal weeskinderen in het nieuwe dagopvangcentrum te
Namitambo toe zal nemen. Ook voor de andere projecten is een geringe groei te verwachten. Om dit
te kunnen realiseren en de weeskinderen en -studenten ook in de toekomst te kunnen blijven
steunen, is het noodzakelijk dat ook in de komende jaren de inkomsten toenemen. Maar boven dit
alles zijn we voor het realiseren en onderhouden hiervan afhankelijk van Gods onmisbare zegen. Bidt
u daar ook voor?
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2 JAARREKENING
2.1 Balans per 31 december 2014
Balans per 31 december

ACTIVA

2014

2013

€

€

Vlottende activa
-

Debiteuren

-

overlopende activa

1.360

275

823

5074

74.573

55.232

76.756

60.581

Liquide middelen
-

Rabobank

TOTAAL
PASSIVA
Reserves
-

Bestemmingsfonds

26.312

17.461

-

Continuïteitsreserve

47.028

41.056

-

bestemmingsreserve Malawi

0

0

908

1.064

2.508

1.000

76.756

60.581

Kort vreemd vermogen
-

Crediteuren

-

overige schulden

TOTAAL
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2.2 Staat van baten en lasten over 2014
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Staat van baten en lasten
Begroting
2014

2014

2013

€

€

€

- giften/contributies

46.342

50.000

48.769

- giften en collecten van kerken

14.311

15.000

16.363

- giften van scholen

11.060

10.000

10.178

- Studentadoptie

27.488

25.000

20.898

- Kindadoptie

29.798

25.000

20.308

1000

1.250

80

- sponsoring projecten in Malawi

43.000

35.000

34.080

- vrijwilligers en werkgroepen

73.797

70.000

67.519

1.650

2.000

1.125

248.445

233.250

219.319

212.246

200.000

170.321

7.405

6.750

6.817

11.108

10.000

10.225

0

0

3.725

2.863

3.000

2.559

Totaal lasten

233.622

219.750

193.646

Jaarresultaat

14.823

13.500

25.673

- mutatie bestemmingsfonds

8.851

7.000

17.611

- mutatie continuïteitsreserve

6.198

6.500

32.056

0

0

-23.994

15.048

13.500

25.673

Baten
Eigen fondswerving

- Kleuterschooladoptie

- verkoop advertenties
Totaal baten

Lasten
Besteed aan doelstellingen
- t.b.v. projecten Malawi
- Voorlichting

2
0
1
4

Kosten batenwerving
- Fondswerving
Kosten t.b.v. vrijwilligers en werkgroepen
- inkoop goederen voor verkoop
Beheer en administratie
- kosten van beheer en administratie

Resultaatbestemming

- mutatie bestemmingsreserve Malawi
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2.3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
2.3.1 Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens algemene aanvaardbare grondslagen van financiële
verslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro’s en de waardering geschiedt tegen nominale
waarde. Het doel van deze jaarrekening is het verschaffen van inzicht in de inkomsten en
bestedingen van Stichting Timotheos.
2.3.2 Grondslagen van waardering
- Vlottende activa, overlopende activa en liquide middelen
De overlopende en vlottende activa zijn opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van een
eventuele voorziening voor oninbaarheid. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale
waarde en bestaan uit direct opeisbare bank- en kastegoeden.
- Fondsen en reserves
De Stichting streeft ernaar om de inkomsten zo snel mogelijk te besteden, terwijl ook het
voortbestaan van de Stichting moet worden gewaarborgd.
- Bestemmingsfonds
Indien giften met een specifiek doel in het boekjaar nog niet aan het vermelde doel zijn besteed,
worden deze opgenomen in het bestemmingsfonds.
- Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve wordt gevormd om zeker te stellen dat Stichting Timotheos ook in de
toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De beperkte bestemmingsmogelijkheid van de
continuïteitsreserve is door het bestuur bepaald. Er is geen sprake van een verplichting en het
bestuur kan de beperking zelf opheffen.
Bestemmingsreserve
Donaties zonder een specifieke bestemming, zogenaamde ongeoormerkte donaties, vloeien in de
bestemmingsreserve. De beperkte bestemmingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve wordt
door het bestuur bepaald. Er is geen sprake van een verplichting en het bestuur kan de beperking zelf
opheffen.
Kort vreemd vermogen
Het kort vreemd vermogen betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar.
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2.3.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en de lasten van het verslagjaar. De baten
en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
- Baten
Onder baten wordt verstaan de in het verslagjaar ontvangen opbrengsten uit eigen fondsenwerving.
De baten worden verantwoord voor het ontvangen c.q. toegezegde bedrag zonder dat de door de
eigen organisatie gemaakte kosten in mindering zijn gebracht.
- Lasten
Onder lasten wordt verstaan het direct aan de ontvangen opbrengsten uit giften, acties, collectes en
donaties toe te rekenen kosten, de uitgaven die gedaan zijn ten behoeve van de doelstelling en
uitgaven die gedaan zijn t.b.v. beheer en administratiekosten. Vanaf 1 januari 2014 worden de
kosten t.b.v. de inkoop van goederen voor verkoop door vrijwilligers en werkgroepen direct in
mindering gebracht op de opbrengst.
2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2014
De Stichting heeft haar vermogen ondergebracht bij de Rabobank. Op 31 december 2014 is er in
totaal € 74.573 aan liquide middelen die direct opeisbaar zijn. Naast de liquide middelen zijn er
€ 1.735 aan debiteuren en € 823 aan overlopende activa. De debiteuren betreffen toegezegde
sponsorgelden en verkochte advertenties in het magazine. De overlopende activa betreffen
vooruitbetaalde crediteuren t.b.v. een vliegticket en advertentiekosten. Het totale vermogen van
Stichting Timotheos bedraagt op 31 december 2014 € 76.756. Niet het gehele vermogen is echter vrij
te besteden! Het vermogen bestaat voor € 3.416 uit kort vreemd vermogen met een looptijd korter
dan één jaar en betreft beheer- en administratiekosten en kosten omtrent voorlichting en
fondsenwerving. Het restant bestaat uit een bestemmingsfonds en een continuïteitsreserve . Het
doel van de fondsen en reserves is toegelicht in paragraaf 1.4.2. Ondanks dat de continuïteitsreserve
is toegenomen, is deze nog onvoldoende naar wat het bestuur nodig acht voor een financieel
stabiele organisatie. Hierdoor is er nog geen bestemmingsreserve opgebouwd.
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2.5.1 Baten
Eigen fondsenwerving
Het totaal aan baten uit eigen fondsenwerving bedraagt € 248.445, een toename van € 29.126 t.o.v.
boekjaar 2013. In bijna elke post is een toename waar te nemen. Behalve in de inkomsten uit vrije
giften/contributies en de giften en collecten van kerken. Deze zijn samen met de giften van scholen
ongeveer gelijk gebleven. De toename in de adoptiegelden geeft aan dat er het afgelopen jaar een
sterke toename in het aantal gesteunde weeskinderen en studenten is geweest. De sponsoring van
projecten in Malawi is met bijna € 9.000 toegenomen. Dit staat ongeveer gelijk met de toename van
het aantal kleuterschooltjes in 2014, zie paragraaf 1.3.2.
Naast de projectsponsoring zijn de vrijwilligers en werkgroepen ook een belangrijke inkomstenbron.
Onder deze post vallen de opbrengsten van vrijwilligers die stelselmatig voor inkomsten zorgen,
winkeltjes, werkgroepen, beurzen en van vrijwilligers en bouwgroepen die naar Malawi zijn geweest.
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De opbrengst van winkeltjes en vrijwilligers in Nederland zijn ongeveer gelijk gebleven, terwijl de
opbrengsten van de werkgroepen, bouwgroepen en beurzen hierin sterk zijn afgenomen. Voor de
eerste wordt dat veroorzaakt doordat een werkgroep voor een project heeft gespaard. Dat bedrag
heeft men begin 2015 overgeboekt. De verminderde opbrengst vanuit de beurzen wordt veroorzaakt
doordat er minder is deelgenomen aan beurzen en de verminderde opbrengst van de bouwgroepen
wordt veroorzaakt doordat er dit jaar minder bouwgroepen in Malawi zijn geweest. Wel zijn er meer
vrijwilligers in Malawi geweest. Hierdoor zijn de totale inkomsten van de vrijwilligers en werkgroepen
in 2014 licht toegenomen.
Ook door de verkoop van advertenties in het magazine genereert de Stichting inkomsten. Deze zijn
het afgelopen jaar met een derde toegenomen.
2.5.2 Lasten
Met de toename van de inkomsten zijn de uitgaven t.b.v. de doelstelling ook in 2014 toegenomen.
De kengetallen aangaande de lasten zijn in paragraaf 1.4.1 terug te vinden.
- Besteed aan doelstellingen
Van de giften is in 2014 € 219.651 aan de doelstelling besteed. Het grootste deel is uitgegeven t.b.v.
scholing, voeding en evangelisatie in Malawi en bouwkosten. Ook kosten voor levensonderhoud en
sociale lasten van de veldwerkers zijn hierin opgenomen. Uitgaven voor beurzen, advertenties,
magazines, flyers en brochures worden hier voor 40% toegerekend onder voorlichting.
- Kosten batenwerving
Onder de fondswervingskosten wordt 60% van de kosten voor beurzen, advertenties, magazines,
flyers en brochures gerekend. De overige 40% wordt toegerekend aan voorlichting. De stijging is
geheel toe te schrijven aan de portokosten. Tot halverwege 2014 werden deze voornamelijk door
een extern persoon gedragen.
- Kosten t.b.v. vrijwilligers en werkgroepen
Hieronder worden de kosten voor de inkoop van goederen gerekend die vrijwilligers en werkgroepen
verkopen t.b.v. de Stichting. De betreffende kosten aan de inkoop voor deze goederen worden per 1
januari 2014 in mindering gebracht op de opbrengst uit de activiteiten van vrijwilligers en
werkgroepen die de Stichting ontvangt.
- Beheer en administratie
De kosten aan beheer en administratie zijn die kosten die de organisatie maakt in het kader van de
(interne) beheersing en administratievoering.
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3 OVERIGE GEGEVENS
3.1 Bestuursverklaring

HET BESTUUR VAN STICHTING TIMOTHEOS
Gezien de jaarstukken over het boekjaar van de Stichting Timotheos en gelet op de hiervoor gedane
verantwoording door de penningmeesters van de Stichting:
Te besluiten:
De jaarstukken met de daarbij behorende jaarrekening omvattende de balans per 31 december 2014
en de staat van baten en lasten over het boekjaar 2014 vast te stellen.

Aldus vastgesteld te Leusden in de vergadering van
3 februari 2017.
DE STICHTING VOORNOEMD,
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Was getekend:
Ds. H. Lassche, voorzitter

Dhr. H. van Arnhem, algemeen adjunct

Dhr. J. Visscher, 1e penningmeester

Dhr. G. van den Ham, 2e penningmeester
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Dhr. J. Boer, bestuurslid

20

Stichting Timotheos
Steunt weeskinderen, scholing en evangelisatie in Malawi

