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Stichting Timotheos
Steunt weeskinderen, scholing en evangelisatie in Malawi

1 BESTUURSVERSLAG
1.1 Woord vooraf
Nog altijd is Stichting Timotheos een jonge stichting die gestaag haar werkzaamheden uitbreidt. Er
wordt steun verleend aan Timotheos Foundation, een Malawische stichting die gelieerd is aan de
Reformed Presbyterian Church of Malawi. Diaconaal werk, waaronder onderwijs en zorg voor
(wees)kinderen, studenten, ouderen en vele anderen in een van de armste landen ter wereld, staat
niet los van de verkondiging van het Woord van de Drie-enige God door middel van dagelijkse
Bijbellessen.
De Heere zegent Zijn werk overal ter wereld. Ook in Malawi. Vanuit Nederland wordt financiële steun
geboden, werkgroepen zijn actief, meerdere vrijwilligers en/of groepen van vrijwilligers vertrokken
voor enkele weken naar Malawi om het werk van de Nederlandse veldwerkers en alle andere
medewerkers te ondersteunen.
Het bestuur van Stichting Timotheos dankt allen die op welke wijze dan ook zich hebben ingezet voor
de activiteiten die namens Timotheos Foundation in Malawi reeds ontplooid zijn en ook in het jaar
2015 verder ontwikkeld werden. Ten slotte dankt het bestuur de Heere dat Hij de harten, hoofden en
handen neigde van velen.
Namens het bestuur van Stichting Timotheos,
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1.2 Stichting Timotheos
In het jaar 2015 mocht het werk van Stichting Timotheos in uitgebreider vorm doorgaan. Een nieuwe
veldwerkster is eind 2014 begonnen. Er zijn weer extra weeskinderen en studenten in het
programma opgenomen. Een derde dagopvangcentrum mocht starten in Nsanje. Verder is in 2015
veel extra werk verricht in gebieden die zwaar getroffen waren door overstromingen. Zonder de hulp
van de vele vrijwilligers en een sterke toename van de inkomsten, zou dat niet mogelijk zijn geweest.
In dit verslag verantwoordt Stichting Timotheos zich hierover.
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 2015 was het bestuur als volgt samengesteld:
Ds. H. Lassche (voorzitter)
Dhr. H. van Arnhem (secretaris )
Ds. A.P. Muilwijk (2e voorzitter)
Dhr. J. Boer (1e penningmeester)
Dhr. G. van den Ham (2e penningmeester)

2
0
1
5

1.2.3 Comité van aanbeveling
Verschillende personen hebben ook in 2015 het werk van Stichting Timotheos van harte aan willen
bevelen. Op 31 december 2015 bestaat het comité van aanbeveling uit de volgende personen:
Mevr. S.M. Aleman-van Herpen, Elspeet
Ds. G. Beens, Kootwijkerbroek
Dr. R. Bisschop, Veenendaal
Ds. J. den Boer, Nieuwleusen
Drs. T. Dorresteijn, Ederveen
Ds. E. Hakvoort, Norwich, Ontario, Canada
Prof. dr. W.J. op ‘t Hof, Urk
Ds. A. Schot, Nunspeet
Ds. K. Veldman, Springford, Ontario, Canada
Mr. L. Vogelaar, 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
Ds. D. Heemskerk, Ouderkerk aan de IJssel
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 Hardenberg en
Gorinchem, alsmede op de Wegwijsbeurs.
 Presentaties voor scholen kerken en verenigingen.
 Advertenties in o.a. het Ledeninformatieblad van de HHK, Bewaar het Pand, Kerkblad HHK,
Gezinsgids, De Banier en Om Sions Wil.
 Er zijn in 2015 een nieuwsbrief en drie magazines uitgegeven waarin de achterban op de
hoogte gehouden werd van de activiteiten in Nederland én Malawi.
 Veel vrijwilligers hebben zich ingezet op verkopingen, zang- en presentatieavonden. Tijdens
deze activiteiten werden er flyers uitgedeeld met informatie over de Stichting en hoe men
ons kan steunen.
 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-van Herpen. Zij is te bereiken op tel. nr. 0577404209 of via e-mail promotor@timotheos.nl.
Voorlichting werd verzorgd door onze veldwerkers tijdens hun verlofperiode, alsmede door mevrouw
T. Ringelberg en mevrouw D. Vogelaar. Laatstgenoemde is op 14 oktober 2015 gehuwd met de heer
J. Campbell en woont sindsdien in Schotland. Daarmee beëindigde zij haar taak als voorlichter. Wel
blijft zij betrokken bij het magazine. De resterende maanden van 2015 heeft mevrouw T. Ringelberg
de voorlichting geheel voor haar rekening genomen.
Via het e-mailadres voorlichting@timotheos.nl kan een aanvraag voor voorlichting worden
ingediend.
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. Eind
2015 zijn de volgende werkgroepen actief:
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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
Contactpersoon:
Tel. nummer:
E-mail:
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dhr. G. van de Kolk
06-40521968
gijsvliegbij@hotmail.com



Werkgroep Staphorst
Secretaris:
mevr. Jessica Brouwer
Tel. nummer:
06-46594815
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
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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 gevraagd wordt, 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 een 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 kinderzorgcentra waar kinderen uit heel arme gezinnen worden opgevangen.
Veel van deze kinderen zijn wees. Op het kinderzorgcentrum 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 2015 hebben zich vooral personen uit onderwijs en verpleging als vrijwilliger ingezet. Voor hun
vertrek hebben zij via hun eigen creatieve mogelijkheden gezorgd voor fondsen t.b.v. allerlei
projecten in Malawi.
- Veldwerkers
In geheel 2015 zijn twee veldwerkers in dienst van stichting Timotheos werkzaam geweest in Malawi:
Wim Akster en Bep Klok. Samen met Charles Paundedi als programmadirecteur vormt het drietal het
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managementteam. Naast financieel directeur houdt Wim Akster zich onder andere bezig met
weesjongeren om hen via sponsoring te kunnen laten studeren, terwijl Bep Klok zich meer richt op
de jongere wezen/kleuters/kinderen.
- Bestuur
Begin 2015 bestond het bestuur uit ds. H. Lassche, dhr. H. Schuttel, dhr. H. van Arnhem, dhr. J. Boer
en dhr. G. van den Ham. In de loop van het jaar is dhr. Schuttel uitgetreden, terwijl ds. A.P. Muilwijk
is benoemd als lid van het bestuur.
Als gevolg van overstromingen begin 2015 in Zuid-Malawi heeft het bestuur de eerst maanden veel
aandacht besteed aan de gevolgen van wateroverlast. Vanwege gewenste samenwerking met andere
partijen die in Malawi werkzaam zijn namelijk Zending Hersteld Hervormde kerk en Stichting
Stéphanos is frequent vergaderd in het dienstencentrum van de Hersteld Hervormde Kerk in
Veenendaal. Naast deze bijeenkomsten is het bestuur drie keer samengekomen op de volgende data:
7 maart, 7 juli en 10 november. Voorts is het bestuur diverse keren in kleiner verband bijeen
geweest. Behalve noodhulp is tijdens de vergaderingen veel aandacht besteed aan
professionalisering van het bestuur en het opzetten van een beleidsplan. Daarbij is hulp verleend
door bestuurskundige drs. J.H. de Boer.

1.3.2 Malawi
In het jaar 2015 heeft het werk van Timotheos Foundation in Malawi een forse groei doorgemaakt.
Stichting Timotheos is dankbaar dit te kunnen melden. Naast de reguliere projecten, die jaarlijks door
Timotheos in Malawi worden gerealiseerd, heeft in 2015 een fors deel van de activiteiten
plaatsgevonden naar aanleiding van de watersnood die in januari 2015 dit Afrikaanse land trof.
Puntsgewijs volgt een overzicht van de projecten.
Wezenzorg:
Dagopvangcentrum:
Het dagopvangcentrum in Mbulumbuzi (Chiradzulu) is uitgebreid met een groentetuin. Zo kan
kinderen geleerd worden groente te verbouwen en de groente wordt gegeten door de kinderen
tijdens de maaltijden.
Per 1 januari 2015 kwamen er dagelijks 250 kinderen naar dit centrum. Per 31 december 2015 is dit
aantal gegroeid naar 260 kinderen in Mbulumbuzi, een aanwas van 10 kinderen. Hiermee zit dit
centrum op haar maximum capaciteit! Een tweede dagopvangcentrum is gerealiseerd in Namitambo.
Dit centrum is in hetzelfde district, Chiradzulu, maar is ongeveer 50 kilometer verwijderd van het
eerste dagopvangcentrum. Hiermee wordt dus een geheel andere groep kinderen bereikt. Per 1
januari 2015 kwamen hier 10 kinderen, per 31 december 2015 kwamen hier 130 kinderen. Dit is een
forse groei van 120 kinderen. De bouw van de toiletten, dagopvangcentrum met keuken en
containeropslag is gerealiseerd, evenals een waterput.
Vier 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
8
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deken, mat om op te slapen, muskietennet, kleding etc. Voor sommige kinderen was medische zorg
noodzakelijk.
Verantwoordelijk persoon voor deze beide centra is Bep Klok.
Een derde dagopvangcentrum is gerealiseerd in Nsanje, Kailedzi. Dit gebied was zwaar getroffen door
overstromingen en Stichting Timotheos ontving fondsen voor de bouw van dit centrum. De dagelijkse
kosten worden betaald vanuit Canada. Per 31 december 2015 kwamen hier 120 kinderen.
Huisje voor weeskinderen:
Het huisje voor weeskinderen in Namitambo telde per 1 januari 2015 10 kinderen, per 31 december
waren dit 11 kinderen. Een nieuw huisje werd gerealiseerd in Mbulumbuzi. Ook hier werden per 31
december 11 kinderen opgevangen. Dat betekent dat in totaal 22 kinderen volledig worden
opgevangen in een weeshuisje. De filosofie van Timotheos Foundation is, dat dit onderdeel moet zijn
van de dorpsgemeenschap. Daarom worden de kinderen grotendeels opgevoed zoals de kinderen in
de dorpen gewend zijn.
Studenten:
In januari 2015 werden 210 studenten gesponsord, aan het eind van het jaar, 31 december, werden
in totaal 250 studenten gesponsord via de stichting. Eén student is gaan studeren aan de Bunda
universiteit in Lilongwe en één student is naar de PABO gegaan. De andere studenten zijn na hun
examens voor praktijkopleidingen gaan leren. Na afloop van deze praktijkopleiding krijgen deze
jongelui een starterspakket zodat ze hun eigen zaak kunnen starten.
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. Zij hopen per 2016 verschillende
opleidingen te gaan volgen.
Kleuterscholen:
In het jaar 2015 werd het aantal kleuterscholen uitgebreid. Deze kleuterscholen werken samen met
een gemeente van de Reformed Presbyterian Church (RPC) of Malawi. 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
Madziabango
Nankuyu
Nyempembere
Komabasa
Chinguwo
Ntaja
Nangugulu
Mayaka
Chimwawa
Nguluwe
Miyanga
Bangala
Kailedzi
Nyamitutu
Mpamba
Totaal: 16

Datum start:
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
01-05-2015
01-05-2015
01-04-2015
01-04-2015
01-04-2015

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

Aantal kinderen:
60
60
120
160
50
120
70
80
110
90
80
110
120
140
110
75
______
1.555

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

De speerpunten van dit project zijn evangelisatie, onderwijs en voeding. Dagelijks ontvangen de
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, Bep Klok, pastor L. Kuntaja (RPC; Bijbelverhalen) en
Wim Akster. Daarnaast namen twee lokale medewerkers, Mr. Mandindi and Mrs. Chikadza een deel
van de training voor hun rekening.
Dit project spreekt donoren aan en de verwachting is dit in 2016 uit te kunnen breiden. Verschillende
aanvragen zijn hiervoor ingediend. Het helpt kinderen heel kleinschalig, maar wel effectief.
Volwassenonderwijs
Alle groepen voor alfabetisering hebben overheidsexamens afgelegd. In de maanden september en
oktober zijn de diploma-uitreikingen verzorgd. In totaal zijn via dit programma 495 personen
geslaagd voor het alfabetiseringsprogramma. Daarvan was het overgrote deel vrouw, namelijk 490
vrouwen en vijf mannen. Het blijkt dat het voor mannen lastiger is om hun programma vol te
houden, als er een grote oververtegenwoordiging van dames is.
Op twee plaatsen, namelijk in Mbulumbuzi en Madziabango zijn vrouwen die geslaagd waren voor
alfabetisering, begonnen met een bakkerij. Daarvoor is hen een microkrediet verstrekt, zodat ze zelf
een inkomen kunnen verdienen. De bedoeling is, dat deze lening wordt terugbetaald. De dames die
naailessen hebben gevolgd, zijn begonnen met het naaien van hun eigen kleding. De
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naaimachines die gebruikt zijn voor de training, zijn geschonken aan de groep vrouwen, zodat ze
naaimachines ter beschikking hebben.
Bijbels en hymn books
Er konden 200 Bijbels en 200 gezangenbundels tegen een gesubsidieerde prijs worden aangeboden.
Hier is veel vraag naar. Mensen in de dorpen willen graag een Bijbel kopen, maar de prijs is vrij hoog.
De Bijbel wordt voor ongeveer de helft van de normale prijs aangeboden. 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 berust bij Charles Paundedi (programmadirecteur) en
Wim Akster (financieel directeur). Daarnaast werkt Bep Klok als coördinator op het kinderproject in
Mbulumbuzi en Namitambo.
Vrijwilligers
In de maanden januari t/m mei 2015 zijn geen vrijwilligers ontvangen. Bep Klok was net met haar
werk begonnen en haar werd tijdens de eerste periode een rustige inwerktijd gegarandeerd. In juni
zijn Denise van den Heuvel en Paulina de Jonge (Norwich, Canada) als vrijwilligster geweest voor vijf
weken. Daarna zijn Gijsbert en Jantine Thomassen (Ederveen) geweest als vrijwilligers voor zes
weken. Jantine deed Kinder Evangelisatie werk en Gijsbert gaf wiskunde aan scholieren van het
programma. Corina en Jantina Kok uit Linschoten kwamen ook voor een periode van vier weken om
met kinderen te werken. In september kwamen Jeanine Goud, Carolien Bor en Joanne de Fijter
(Sliedrecht) voor een periode van vier weken. Ook zij hielpen bij het kinderwerk.
Verlof
In de maand mei ging Bep Klok voor een periode van twee weken naar Nederland voor
familiebezoek, het huwelijk van een broer en een zus. In september ging ze voor een periode van vijf
weken naar Nederland voor verlof en toen heeft ze ook voorlichting gegeven. Wim Akster ging de
maand november voor een periode van vier weken naar Canada om daar het werk van de stichting te
promoten en onder de aandacht te brengen. Dit gebeurde zowel in British Columbia, Alberta als in
Ontario. Het resultaat is, dat ook in Canada nu een groep personen actief is, die een stichting in
Canada opzetten om het werk in Malawi te ondersteunen.
Financiën
In maart werden de boeken voor het jaar 2014 gecontroleerd en in orde bevonden door Chaula &
Partners, een geregistreerd accountantskantoor in Blantyre.
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Ten slotte:
Een ieder wordt hartelijk dankgezegd voor de steun voor het werk dat gedaan wordt. Het is de bede
dat de Heere Zijn zegen er over wil geven.

1.4 Financiën
In financieel opzicht past het de Heere ook zeer erkentelijk te zijn als het gaat om de totale omvang
van de geldstromen. In 2015 heeft de Stichting in totaal € 441.520 ontvangen, waar de lasten van
€ 423.153 betaald konden worden en er dus een batig saldo is € 18.367, zie de staat van baten en
lasten op pagina 16. Het resultaat is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de sterk gestegen
ontvangsten voor algemene doeleinden, adopties en sponsoring van projecten. Maar ook is fors
gegeven voor noodhulp in verband met de overstromingen. Omdat de nood hoog was, is de Stichting
zelfs in staat geweest bijna € 10.000 meer te besteden aan noodhulp dan specifiek daarvoor was
ontvangen.
Het positief resultaat kon worden toegevoegd aan de reserves. Deze toename is erg welkom,
aangezien de Stichting nog niet aan de gewenste continuïteitsreserve voldoet. Voor meer informatie
aangaande de reserves, zie paragraaf 1.4.2.
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Stichting Timotheos heeft ook in 2015 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
2015

Bestedingspercentage (%)
87,0
92,1
91,5
94,0
96,6

Vanaf 2012 wordt 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:
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Jaar
2011
2012
2013
2014
2015

Fondswervingspercentage (%)
3,3
3,2
4,7
4,5
2,8
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Ook in 2015 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
2015

Percentage beheer en administratiekosten (%)
1,0
0,7
1,3
1,2
0,5

In navolging van de eerste jaren blijft het percentage dat is uitgegeven aan beheer en
administratiekosten t.o.v. de totale jaaruitgaven ruimschoots onder de beleidsdoelstelling van 5%. In
2015 zijn er geen vacatiegelden (= vergadervergoedingen) uitgekeerd. Tot nu toe is het gebruik
geweest dat onkosten door het bestuur niet of slechts zeer beperkt 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 2015 € 18.367 aan haar reserves kon toevoegen. 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 bij de huidige omvang een continuïteitsreserve van minimaal € 175.000
noodzakelijk. Dit bedrag is vastgesteld op basis van haar verplichtingen aangaande de
werkorganisatie gedurende één jaar.
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 de door de
gevers gestelde termijnen worden uitgegeven aan de bestemming waarvoor het ontvangen is.
In de jaarverslagen van de voorgaande jaren zijn niet altijd de juiste benamingen
'bestemmingsreserve' en 'bestemmingsfonds' gehanteerd. In beide gevallen ging het om giften die
bestemd zijn voor een specifiek doel en op balansdatum nog niet (geheel) waren besteed.
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1.5 Ten slotte
Ook in 2015 mochten de financiële middelen, en daarmee de hulp aan weeskinderen en -studenten,
toenemen. Dit geeft reden tot dankbaarheid. Naast een toename van het aantal weeskinderen en studenten in het programma, zijn er, net als 2014, ook dit jaar weer vijf kleuterschooltjes
bijgekomen. De verwachting is dat in 2016 op diverse terreinen gewerkt mag worden aan verdere
uitbreiding van de werkzaamheden. 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. Hierin is de Stichting tot op heden nimmer beschaamd uitgekomen, waarvoor
alle gevers hartelijk worden bedankt. Maar boven dit alles is de Stichting voor het realiseren en
onderhouden hiervan afhankelijk van Gods onmisbare zegen. Het bestuur spreekt de wens uit dat
daar blijvend gebed voor mag zijn.
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2 JAARREKENING
2.1 Balans per 31 december 2015
Balans per 31 december

ACTIVA

2015

2014

€

€

Vlottende activa
-

Debiteuren

1.350

1.360

-

Overige vorderingen/overlopende activa

3.304

823

88.023

74.573

92.677

76.756

Liquide middelen
-

Rabobank

TOTAAL
PASSIVA
Reserves en fondsen
-

Continuïteitsreserve

76.708

47.028

-

Bestemmingsfonds

15.000

26.312

Kort vreemd vermogen
-

Crediteuren

-

overige schulden

TOTAAL

0

908

969

2.508

92.677

76.756
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2.2 Staat van baten en lasten over 2015
Staat van baten en lasten
Begroting
2015

2015

2014

€

€

€

83.622

70.000

69.515

124.710

0

2.178

5.665

10.000

11.663

Baten
Eigen fondswerving
-

giften algemeen en contributies

-

giften nood-/voedselhulp

-

giften t.b.v. werk Bep Klok

-

giften voor adopties

82.068

70.000

59.135

-

sponsoring projecten in Malawi

69.298

50.000

28.309

-

vrijwilligers en werkgroepen

73.253

75.000

75.995

-

verkoop advertenties

2.100

2.000

1.650

440.716

277.000

248.445

804

0

0

441.520

277.000

248.445

Subtootaal
-

rente spaarrekening

Totaal baten
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Lasten
Besteed aan doelstellingen
-

t.b.v. projecten Malawi

266.022

242.000

212.246

-

t.b.v. nood-/voedselhulp

134.496

0

0

-

voorlichting

8.250

7.000

7.405

12.375

10.000

11.108

2.010

3.000

2.863

Totaal lasten

423.153

262.000

233.622

Jaarresultaat

18.367

15.000

14.823

Kosten batenwerving
-

fondswerving

Beheer en administratie
-

kosten van beheer en administratie

Resultaatbestemming
-

mutatie continuïteitsreserve

29.679

10.000

6.198

-

mutatie bestemmingsfonds

-11.312

5.000

8.851

18.367

15.000

14.823
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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
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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.
-

Kort vreemd vermogen

Het kort vreemd vermogen betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar.
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.
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-

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 voor beheer en administratiekosten. Vanaf 1 januari 2014 worden de kosten
voor inkoop van goederen, bestemd voor verkoop door vrijwilligers en werkgroepen, direct in
mindering gebracht op de opbrengst.
2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2015
De Stichting heeft haar vermogen ondergebracht bij de Rabobank. Per 31 december 2015 is in totaal
€ 88.023 aan liquide middelen die direct opeisbaar zijn. Naast de liquide middelen zijn er
€ 1.350 aan debiteuren en € 3.304 aan overlopende activa. De debiteuren betreffen verkochte
advertenties in het magazine. De overlopende activa betreffen de ontvangen rente spaarrekening
over 2014 en vooruitbetaalde crediteuren t.b.v. een vliegticket en beurskosten (Wegwijs). Het totale
vermogen van Stichting Timotheos bedraagt op 31 december 2015 € 92.677. Niet het gehele
vermogen is echter vrij te besteden. Het vermogen bestaat voor € 969 uit kort vreemd vermogen
met een looptijd korter dan één jaar en betreft beheer- en administratiekosten. Het restant bestaat
uit een bestemmingsreserve en een continuïteitsreserve . Het doel van dezen 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.
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
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2.5.1 Baten
Giften voor/van:
Algemene doelen
Nood-/voedselhulp
Totaal 2015
Giften voor/van:
Algemene doelen
Nood-/voedselhulp
Totaal 2014

Particulieren Kerken
Scholen Werkgroepen
en bedrijven
55.029
19.721
8.872
73.768
35.028
4.253
11.661
128.797
54.749
13.125
11.661

Totaal
2015
83.622
124.710
208.332

Particulieren Kerken
Scholen Werkgroepen
en bedrijven
43.574
14.881
11.060
2.178
45.752
14.881
11.060

Totaal
2014
69.515
2.178
71.693

Eigen fondsenwerving
Het totaal aan baten uit eigen fondsenwerving bedraagt € 440.716, een toename van € 192.271 ten
opzichte van het boekjaar 2014. Wanneer wij kijken naar de inkomsten op pag. 16 en de verdere
uitsplitsing van een aantal inkomsten hierboven, dan is te zien dat de inkomsten van particulieren
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(inclusief bedrijven) en van kerken zeer sterk zijn gestegen. Vooral de inkomsten uit noodhulp
hebben daaraan bijgedragen. Maar het stemt tot dankbaarheid dat de giften voor algemene
doeleinden er niet onder geleden hebben.
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.
De inkomsten uit sponsoring van specifieke projecten in dit verslagjaar zijn bijna 2,5 keer zoveel als in
2014. De giften en bijdragen van vrijwilligers en werkgroepen betreffen zowel acties van de
plaatselijke werkgroepen als ook groepen die bouw- en onderhoudswerkzaamheden in Malawi
hebben verricht. Inclusief de bijdragen van de werkgroepen aan noodhulp zijn deze inkomsten met
bijna 12% gestegen.
Ook door de verkoop van advertenties in het magazine genereert de Stichting inkomsten. Hoewel het
niet gaat om een groot bedrag, zijn deze inkomsten het afgelopen jaar procentueel flink gestegen.
2.5.2 Lasten
Met de toename van de inkomsten zijn de uitgaven t.b.v. de doelstelling ook in 2015 toegenomen.
De kengetallen aangaande de lasten zijn in paragraaf 1.4.1 terug te vinden.
- Besteed aan doelstellingen
Van de giften is in 2015 € 408.768 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
Tot de fondswervingskosten wordt 60% van de kosten voor beurzen, advertenties, magazines, flyers
en brochures gerekend. De overige 40% wordt toegerekend aan voorlichting.
- 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 2015
en de staat van baten en lasten over het boekjaar 2015 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
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