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Bestuursverslag
1.1 WOORD VOORAF
In het nog maar relatief korte bestaan van Stichting Timotheos is het jaar 2017 in het bijzonder het jaar van de
verwerving van een eigen compound. Tot die tijd werd gebruik gemaakt van enkele gebouwen op één terrein (Mudi,
Blantyre) die gehuurd werden van een moslimeigenaar. Het was een diepgekoesterd verlangen dat op een dag een
eigen compound in gebruik kon worden genomen. Met dankbaarheid mag worden geconcludeerd dat de weg
zich opende een veel ruimere compound met enkele bestaande gebouwen te verwerven en de mogelijkheid die te
renoveren en uit te breiden. In zeer korte tijd werd het benodigde geld door bedrijven, werkgroepen, particulieren
en kerken bijeengebracht. De Timotheos compound bevindt zich op een zeer geschikte plaats even buiten Blantyre
nabij de weg naar Zomba.
Het jaarverslag geeft de gebruikelijke rapportage van alle activiteiten in Nederland en Malawi voor de kinderen,
scholieren, volwassenen en ouden van dagen in het zuiden van Malawi. Het werk breidt zich opnieuw uit. Naast
alle onderwijs en hulpverlening mag via het dagelijkse onderricht uit de Bijbel aan enkele duizenden kinderen het
Woord van God in alle eenvoud worden gebracht.
Stichting Timotheos ondersteunt de activiteiten van Timotheos Foundation Malawi. Het werk wordt gedaan in
zeer nauwe samenwerking met de Reformed Presbyterian Church of Malawi. Deze kerk belijdt de Westminster
Confession samen met de Shorter en Larger Westminster Catechism en is dus van een onverdacht gereformeerd
karakter. Verschillende pastores van de kerk zijn in dienst van Timotheos Foundation en nemen actief deel aan het
Bijbelonderwijs aan de kinderen.
Velen in ons land steunen het werk van Stichting Timotheos. Het past ons een woord van dank aan allen te richten
die door een gift, sponsoring, deelname aan de activiteiten van een werkgroep of als vrijwilliger tijdens een bezoek
aan het veld in Malawi zich hebben ingezet. Uiteindelijk komt alle dank aan de Heere God toe, Die wil dat Zijn
Woord gebracht wordt tot aan de einden van de aarde opdat elk “die geschreven is ten leven te Jeruzalem”
(Jesaja 4:3) zal zalig worden.
Namens het bestuur van Stichting Timotheos,
ds. H. Lassche, voorz.
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1.2 STICHTING TIMOTHEOS
In het jaar 2017 mocht het werk van Stichting Timotheos zijn voortgang hebben. Zonder de hulp van de vele
vrijwilligers 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 steun verleent aan Timotheos Foundation Malawi (TFM). TFM is destijds
opgericht vanuit de Reformed Presbyterian Church (RPC) of Malawi en daaraan verbonden. De Foundation
heeft als doel weeskinderen en -jongeren in Malawi te ondersteunen door middel van scholing, voeding en
evangelisatie. Dit wordt gerealiseerd binnen de gemeenschappelijke verbanden waarin men leeft.
Door het werk van de Foundation in belangrijke mate te steunen hoopt de Stichting Timotheos Nederland
(STN) 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 alle activiteiten die onder verantwoordelijkheid van Timotheos Foundation
Malawi worden verricht onder Gods gunst mogen bijdragen aan een toenemende kennis van Zijn Woord onder
de Malawiërs.
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

In 2017 zijn ds. D. Heemskerk en de heren N. Verbouw en C. Verwoerd benoemd als bestuursleden van de
Stichting. De heer Verdouw was bereid het secretariaat op zich te nemen.
Dhr. G. van den Ham heeft in 2017 zijn bestuurslidmaatschap beëindigd.
Op 31 december 2017 was het bestuur als volgt samengesteld:
Ds. H. Lassche (voorzitter) 			

Dhr. J. Boer (bestuurslid)

Dhr. N. Verdouw (secretaris) 			

Ds. D. Heemskerk (bestuurslid)

Dhr. J. Visscher (penningmeester) 		

Dhr. C. Verwoerd (bestuurslid)

Dhr. H. van Arnhem (algemeen adjunct )
Het bestuur heeft in 2017 acht keer vergaderd.

1.2.3 Comité van aanbeveling

Verschillende personen hebben ook in 2017 het werk van Stichting Timotheos van harte aan willen bevelen.
Op 31 december 2017 bestaat het comité van aanbeveling uit de volgende personen:
Mevr. S.M. Aleman-van Herpen, Elspeet 		

Prof. dr. A. Baars, Woudenberg

Ds. R. Bakker, Kinderdijk 			

Ds. G. Beens, Kootwijkerbroek

Dr. R. Bisschop, Veenendaal 			

Ds. J.G. Blom, Kesteren

Ds. J. den Boer, Nieuwleusen 			

Ds. A.J. Britstra, Maartensdijk

Drs. T. Dorresteijn, Ederveen

Dr. W. Fieret, Leerdam

		

Ds. E. Hakvoort, Norwich, Ontario, Canada

Prof. dr. W.J. op ‘t Hof, Gameren

Ds. C.L. Onderdelinden, Rijssen 			

Ds. A. Schot, Nunspeet

Ds. A.C. Uitslag, Urk 				

Ds. K. Veldman, Springford, Ontario, Canada

Ds. A. Vlietstra, Harskamp 			

Mr. L. Vogelaar, Elspeet

Ds. J. A. Weststrate, Pretoria, Zuid-Afrika
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1.3 ACTIVITEITEN
1.3.1 Nederland

 Public Relations
Met ingang van 1 januari 2017 zijn twee parttime voorlichters werkzaam voor onze stichting: Ineke de Jong,
bereikbaar via 06-54205245 en Marijke de Wit-Bakker, bereikbaar via 06-12363723 of correspondentie via
voorlichting@timotheos.nl.
Daarnaast hebben zich voor voorlichting en fondswerving veel vrijwilligers ingezet.
Hieronder zijn een aantal PR-activiteiten weergegeven:
 Stichting Timotheos was o.a. vertegenwoordigd op de Familiedagen in Hardenberg en Gorinchem;
 Presentaties voor scholen, kerken en verenigingen zijn dit jaar mede verzorgd door onze veldwerker Bep
Klok tijdens haar verlofperiode;
 Advertenties in o.a. het Ledeninformatieblad van de HHK, Bewaar het Pand, Kerkblad HHK, Gezinsgids, De
Banier, Om Sions Wil, De Wachter Sions en Adullam;
 Er zijn in 2017 drie magazines en een nieuwsbrief uitgegeven waarin de achterban op de hoogte gehouden
werd van de activiteiten in Nederland én Malawi;
 Aanwezigheid en acties op beurzen, verkopingen, zang- en presentatieavonden. Tijdens deze activiteiten
werden 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, enzovoort 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. Te bereiken op tel. nr. 0577-404209 of via
email promotor@timotheos.nl.
De beurzen worden gecoördineerd door de heer B. Akster, te bereiken op telefoonnummer 0525-685751 of
via het e-mailadres beurzen@timotheos.nl.
De website wordt beheerd door Ineke de Jong. 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 ten bate van het werk in Malawi en worden de
activiteiten van de Stichting onder de aandacht van het publiek gebracht. In de tweede helft van 2016 is in
Barneveld en een nieuwe werkgroep gestart. Eind 2016 zijn de volgende werkgroepen actief:
 Werkgroep Alblasserdam

 Werkgroep Doornspijk

secretaris: dhr. W. de Wolf

secretaris: dhr. Jac. Bron

tel. 06-48483272

tel. 0525-684308

e-mail: info@timotheosalblasserdam.nl

e-mail: werkgroepdoornspijk@timotheos.nl

 Werkgroep Barneveld

 Werkgroep Ede-Wekerom

secretaris: mevr. A. Bakker

secretaris: mevr. H. Otten

tel. 06-29799451

tel. 06-49498704

e-mail: werkgroepbarneveld@timotheos.nl

e-mail: werkgroepede@timotheos.nl
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 Werkgroep Elspeet

 Werkgroep Urk

contactpersoon: mevr. G.Vogelaar- van Mourik

secretaris: dhr. A. Hakvoort

tel. 0577-491790

tel. 06-20977969

e-mail: werkgroepelspeet@timotheos.nl

e-mail: werkgroepurk@timotheos.nl

 Werkgroep Staphorst
secretaris: mevr. J. Nagelhoud-Brouwer
tel. 06-46594815
e-mail: werkgroepstaphorst@timotheos.nl
Ook zijn er veel vrijwilligers actief die producten verkopen ten bate van Stichting Timotheos. Naast degenen
die alleen via verkopingen en dergelijke hun producten verkopen zijn er de volgende vrijwilligers die hun
producten ook aan huis of op bestelling verkopen:
 Boekenverkoop nieuw en gebruikt:

 Kaartverkoop en cadeauartikelen:

Mevr. S.M. Aleman- van Herpen

Fam. A. Linssen-van Heukelom

Veluwse Zendingswinkel

Staverdenseweg 72

Stakenburgweg 30a

8075 AS Elspeet

8075 RA Elspeet

tel. 0577-490744

tel. 0577-402409
 Kaartverkoop:
Mevr. P. Baars,

Mevr. Jessica Nagelhoud-Brouwer,

Van Beeklaan 11

Mantelsweg 3,

3931 WC Woudenberg

8085 BN Doornspijk,

tel. 033-2866268

tel. 06-46594815

 Donateursadministratie
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.
Aanmelden als donateur kan bij:
Mevr. A. Fidder
06-24220662
donateur@timotheos.nl
In 2017 is het donateursbestand grondig nagezien en geactualiseerd.
 Financiële adoptie
Ook in 2017 is ons adoptieteam (geheel bestaande uit vrijwiliigers) actief geweest.
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 doelgroep te steunen via financiële adoptie voor € 20 per maand. Daarvan worden alle kosten met
betrekking tot de studie van de desbetreffende scholier betaald. Er is een wachtlijst van jonge mensen die op
een kans wachten om ook naar school te kunnen gaan.
Timotheos heeft vier 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
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Bijbel verteld enz. Daarnaast vereist de leerplicht dat het kind als het oud genoeg is, naar school gaat. Deze
kinderen kunnen geholpen worden door een maandelijkse bijdrage van € 12,50 (per 1 januari 2018 € 15,00)
per maand per kind.
Ook scholen voor kleuters worden gesteund vanwege het grote belang deze kinderen structuur, voedsel en
onderwijs te bieden. Deze scholen worden niet door de overheid gesubsidieerd. Kleuterscholen vallen onder
de zorg van kerken. Timotheos ziet het grote belang om in samenwerking met de Reformed Presbyterian
Church (RPC) in Malawi deze voorzieningen te steunen en/of te helpen oprichten. Voor € 10 per maand kan
een groep kleuters gesteund worden, zodat zij een veel betere startpositie op de basisschool hebben.
De contactpersoon voor de financiële adoptie van kleuters, weeskinderen en scholieren is:
Mevr. G. Vogelaar-van Mourik
0577-491790
adoptie@timotheos.nl
 Activiteiten vrijwilligers Malawi
In 2016 zijn verschillende vrijwilligers en zomervakantiegroepen in Malawi geweest om zich actief in te zetten.
Voor hun vertrek hebben zij via hun eigen creatieve mogelijkheden gezorgd voor fondsen ten bate van allerlei
projecten in Malawi.
De werving, selectie en coördinatie van deze vrijwilligers behoort tot de taak van onze afdeling voorlichting.
 Veldwerkers
In geheel 2017 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
managementteam.
Naast de financiële directie houdt Wim Akster zich o.a. bezig met weesjongeren om hen via sponsoring te
kunnen laten studeren, terwijl Bep Klok zich meer richt op de jongere wezen/kleuters/kinderen.
Voor het verslag van hun werkzaamheden, zie hierna bij 1.3.2.

1.3.2 Malawi

 Jaarverslag 2017 Timotheos Foundation Malawi, Wim Akster:
In het jaar 2017 heeft het werk van Timotheos Foundation in Malawi (opnieuw) een forse groei doorgemaakt.
We zijn dankbaar u dit te kunnen melden. In Malawi was 2017 voor ons een ‘gewoon jaar’. Na de forse noodhulp in de jaren 2015 en 2016 kon de focus nu liggen op de reguliere projecten. Eén van de grootste hoogtepunten in het bestaan van Timotheos was de aankoop van een compound in Malawi begin 2017. Puntsgewijs
volgt een overzicht van de projecten.
 Wezenzorg:

 Kinderzorgcentra:
Het kinderzorgcentrum in Mbulumbuzi (Chiradzulu) is uitgebreid met een junior-primary school. Hier krijgen
de kinderen van klas 1 t/m klas 4 les. De oudere kinderen gaan nog naar de dorpsschool. De jongere kinderen
(t/m zes jaar) komen naar de kleuterschool op ons centrum.
Per 1 januari 2017 kwamen er dagelijks 250 kinderen naar dit centrum. Per 31 december van dat jaar is dit
aantal stabiel gebleven op 250 kinderen in Mbulumbuzi, dat is de maximum capaciteit! Ons tweede kinderzorgcentrum is in Namitambo. Dit centrum is in hetzelfde district, Chiradzulu, maar is ongeveer 50 kilometer
verwijderd van het eerste dagopvangcentrum. Hiermee wordt dus een totaal andere groep kinderen bereikt.
Per 1 januari 2017 kwamen hier 192 kinderen en per 31 december 2017 kwamen hier 200 kinderen. Hier werd
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ook begonnen met een kippenproject, voor zowel legkippen als slachtkippen. Ook hier werd een junior-primary
school gebouwd. Alle kinderen ontvingen dagelijks een warme maaltijd. Daarnaast ontvingen ze een 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 kinderzorgcentrum is gerealiseerd in Nsanje, Kailedzi. Dit gebied was zwaar getroffen door overstromingen. We ontvingen fondsen voor de bouw van dit centrum. De dagelijkse kosten worden betaald
vanuit Canada. Per 1 januari 2017 kwamen hier 181 kinderen, per 31 december 2017 waren dit er 270. Ook hier
werd een junior-primary school gerealiseerd.
Zowel in Namitambo als in Kailedzi stierf één van de kinderen. Heel ingrijpend voor staf en kinderen. De kinderen zijn opgevangen door het personeel en hebben in beide gevallen de begrafenis bijgewoond.
Verder is begonnen met een vierde kinderzorgcentrum in Nyamitutu (Nsanje), wat gefinancierd wordt vanuit
de USA. Hier kwamen op 31 december 2017 52 kinderen.
 Huisje voor weeskinderen:
Het huisje voor weeskinderen in Namitambo telde per 1 januari 2017 14 kinderen en per 31 december 2017
waren dit 18 kinderen. Het weeshuisje in Mbulumbuzi telde per 1 januari 2017 14 kinderen, hier werden per 31
december 2017 15 kinderen opgevangen. In Kailedzi (Nsanje) werd ook een weeshuisje geopend. Hier wonen 10 kinderen. Dat betekent dat in totaal 43 kinderen volledig worden opgevangen in een weeshuisje. De
filosofie van Timotheos Malawi is, dat dit onderdeel moet zijn van de dorpsgemeenschap. Daarom worden de
kinderen grotendeels opgevoed zoals de kinderen in de dorpen gewend zijn.
Er werd begonnen met de bouw van een weeshuisje in Mulinga (Zomba Mayaka) op verzoek van de kerk en
de lokale leiders daar, in samenspraak met de kinderbescherming.
 Studenten:
In januari 2017 werden 300 studenten gesponsord, aan het eind van het jaar, 31 december, werden in totaal 370 studenten gesponsord via onze stichting. Vier studenten studeren aan een universiteit in Malawi. 12
studenten volgen de PABO Ook zijn er 5 studenten die de opleiding voor verpleegkundige gaan volgen. 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 zaakje kunnen starten. Ze verlaten dan
hiermee ons programma.
We hadden ook een groep van acht jongens, die net niet voldoende resultaat hadden om naar de PABO te
gaan. We hebben met de PABO overlegd en voor hen is een nieuwe opleiding ontwikkeld voor onderwijsassistent. Daarna zullen ze stage lopen op onze basisscholen. Als ze in juni wel genoeg punten halen, zouden ze
alsnog kunnen starten op de echte PABO.
De studenten van de universiteit en HBO-V hebben een laptop nodig voor hun studie. We kregen deze vanuit
Nederland, waar we heel blij mee zijn!
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 zijn verschillende opleidingen gaan volgen.
 Kleuterscholen:
In het jaar 2017 werd het aantal kleuterscholen uitgebreid. Deze kleuterscholen werken samen met een
gemeente van de Reformed Presbyterian Church. In het volgende tabel kunt u zien waar deze kleuterscholen
zijn en hoeveel kinderen er dagelijks komen.

Timotheos

9

Nummer: Naam school:

District:

Aantal kinderen:

Aantal leerkrachten:

1.

M’modzi

2.

Chikwawa

120

2

Ja

Kasoketa

Chikwawa

120

2

Mee bezig

3.

Nyamkamba

Chikwawa

50

1

Ja

4.

Nkhomabasa

Chikwawa

70

1

Ja

5.

Nguluwe

Nsanje

110

2

Ja

6.

Nyampembere

Nsanje

160

3

Ja

7.

Khope

Nsanje

120

2

Nee

8.

Nyamitutu

Nsanje

120

2

Nee

9.

Mpamba

Nsanje

60

1

Mee bezig

10.

Phanga

Nsanje

100

2

Nee

11.

Talawale

Nsanje

100

2

Nee

12.

Zalewa

Blantyre

50

1

Nee

13.

Chintete

Mwanza

60

1

Nee

14.

Chimwawa

Chiradzulu

70

1

Ja

15.

Mulinga

Zomba Mayaka

110

2

Ja

16.

Nangugulu

Zomba Mayaka

110

2

Ja

17.

Mayaka

Zomba Mayaka

100

2

Ja

18.

Mvunguti

Zomba Mayaka

100

2

Nee

19.

Mponda

Zomba Mayaka

100

2

Nee

20.

Ntaja

Machinga

80

2

Ja

21.

Chinguwo

Machinga Nayuchi

160

3

Ja

22.

Nankuyu

Machinga Nayuchi

160

3

Ja

23.

Madziabango

Machinga Nayuchi

130

2

Ja

24.

Bangala

Phalombe

120

2

Ja

25.

Nampinga

Phalombe

120

2

Ja

26.

Baani

Phalombe

120

2

Ja

27.

Miyanga

Phalombe

120

2

Ja

28.

Chipolopote

Phalombe

120

2

Nee

2.960

53

TOTAAL
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Klaslokalen:

In mei/juni werd een uitgebreide training gegeven van een week voor de leerkrachten van deze kleuterscholen. De training werd verzorgd door vrijwilligers. Daarnaast namen twee lokale medewerkers, Mr. Mandindi en
Mrs. Chikadza, een deel van de training voor hun rekening.
We merken dat dit project donoren aanspreekt en we verwachten dit in 2018 uit te kunnen breiden, verschillende aanvragen zijn hiervoor ingediend. Het helpt kinderen heel kleinschalig, maar wel effectief. Het heeft
drie componenten:
 Evangelisatie (alle kinderen uit het dorp zijn welkom);
 Onderwijs (de basale zaken voor jonge kinderen worden aangeleerd);
 Voeding (alle kinderen krijgen een bord pap).
 Volwassenonderwijs
Alle groepen voor alfabetisering hebben overheidsexamens afgelegd. In de maanden september en oktober
hebben we de diploma-uitreikingen verzorgd. In totaal zijn via dit programma 600 personen geslaagd voor
het alfabetiseringsprogramma. Daarvan was het overgrote deel vrouw. Na afloop van de alfabetiseringsklassen
zijn de vrouwen verder geholpen op het gebied van:
 Naailessen met naaimachines;
 Starten van een bakkerij;
 Landbouwprojecten;
 Irrigatieprojecten.
Dit project is aansprekend. De mensen zijn hier erg blij mee en zouden graag meer projecten willen op deze
manier.
 Bijbels en gezangenbundels
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 waaruit
in de kerk gezongen wordt. Deze worden op dezelfde manier verstrekt.
 Honger
Op sommige plaatsen zijn de gevolgen van de honger in 2015/2016 nog steeds te merken. Daar is onvoldoende eten voor de kinderen en voor de bejaarden. We krijgen nog geregeld donaties binnen voor deze projecten
en die konden we op deze manier goed inzetten. Ook werd namens de Generale Diaconale Commissie van
de Hersteld Hervormde Kerk maïs uitgedeeld in de gemeenten van de RPC. De noodhulpcommissie van de

Timotheos

11

Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de noodhulpcommissie van de Gereformeerde Gemeenten in
Noord-Amerika gaven donaties om dit werk te ondersteunen. Op het volgende schema kunt u zien hoeveel
kinderen er geholpen zijn en waar. Dagelijks werd Gods Woord verteld aan de kinderen en telkens als de bejaarden kwamen werd een meditatie gehouden. We hopen en bidden dat de Heere dit wil zegenen aan de
harten.
Nummer:

Naam van het dorp:

District:

Aantal kinderen:

Aantal bejaarden:

1.

Komabasa		

Chikwawa

300

100

2.

Zalewa		

Blantyre

455

225

755

325

Totaal aantal mensen die gevoed zijn:		

 Management
Het management van de stichting in Malawi was in handen van Charles Paundedi (programmadirecteur) en
Wim Akster (financieel directeur). Daarnaast werkt Bep Klok als coördinator op het kinderproject in Mbulumbuzi en Namitambo. Verder werd het management team uitgebreid met dhr. Francis Seda (accountant) en
dhr. George Mandindi (scholierenproject).
 Vrijwilligers
In het jaar 2017 hebben we heel veel bezoekers gehad. Hoogtepunt was de zomerperiode in Nederland. In
totaal kwamen vier groepen vrijwilligers ons bezoeken en ook om te werken.
De andere vrijwilligers hielpen grotendeels met het werk in Mbulumbuzi.
 Verlof
Eind december 2017 ging Wim Akster op verlof naar Nederland. Bep Klok was met verlof van eind december
2016 t/m medio maart 2017. Daarnaast was ze in Nederland rond het overlijden van haar vader op 12 november 2017. Tijdens beide periodes werd ook voorlichting gegeven aan de achterban in Nederland.
 Canada/USA
In maart 2017 ging Wim Akster voor een periode van vier weken naar Canada en de USA. Hij bezocht Ontario
(Canada) en Michigan (USA). Ook in de USA is nu een partner van Timotheos opgericht, die projecten steunt
in Malawi. Hier zijn we heel dankbaar voor. In Canada kreeg Timotheos Canada een officiele erkenning, zodat
men op een goede manier fondsen kan werven voor Malawi. Bep Klok ging in oktober 2017 naar Canada voor
fondswerving in Alberta en British Columbia.
 Financiën
In februari 2017 werden de boeken voor het jaar 2016 gecontroleerd en in orde bevonden door Chaula & partners, een geregistreerd accountantsbureau in Blantyre. Dit is van groot belang om te zien dat uw giften en
donaties op een zorgvuldige wijze besteed worden.
 Ten slotte:
We willen u allen hartelijk dankzeggen voor uw steun voor het werk dat we mogen doen. Moge de Heere Zijn
zegen er over willen geven.
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1.4 FINANCIËN

In financieel opzicht past het de Heere opnieuw zeer erkentelijk te zijn als het gaat om de totale omvang van
de geldstromen. In 2017 heeft de Stichting in totaal € 635.238 ontvangen. De totale lasten bedroegen
€ 650.225. Daardoor resteerde een nadelig saldo van € 14.987, zie de staat van baten en lasten op pagina 18.
Het resultaat is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de eind 2016 onverwachts geboden mogelijkheid
om een eigen compound aan te kopen. Dit is voor het bestuur een moeilijke beslissing geweest, omdat Timotheos nog een jonge stichting is die nog niet de middelen had om dit zelf te financieren. Ook was daarmee in
de begin november 2016 door het bestuur vastgestelde begroting nog geen rekening mee gehouden. Enkele
personen/bedrijven uit onze achterban hebben ons onder gunstige condities geholpen met een drietal leningen.
Aan nood-/voedselhulp is in 2017 veel minder ontvangen, maar ook veel minder uitgegeven. Toch is besloten
om met dit werk in 2017 in sommige delen van Malawi nog door te gaan. De uitgaven hiervoor waren
€ 18.000 meer dan de ontvangsten. Dit tekort is gedekt uit het nog beschikbare bedrag uit voorgaande jaren
dat in een bestemmingsfonds voor voedselhulp was opgenomen op de balans.
€ 28.000 van in 2017 nog niet bestede sponsorgelden is toegevoegd aan het bestemmingsfonds. Dit geld
wordt geïnvesteerd in 2018.
Een ander deel van het negatief resultaat is onttrokken aan de reserves. Voor meer informatie aangaande de
reserves, zie paragraaf 1.4.2.
Stichting Timotheos heeft ook in 2017 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

Bestedingspercentage (%)

2013

91,5

2014

94,0

2015

96,6

2016

95,7

2017

92,4

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

Fondswervingspercentage (%)

2013

4,7

2014

4,5

2015

2,8

2016

2,7

2017

4,7

Ook in 2017 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

Percentage beheer en administratiekosten (%)

2013

1,3

2014

1,2

2015

0,5

2016

1,0

2017

3,1

In navolging van de eerste jaren blijft het percentage van het bedrag dat is uitgegeven aan beheer en administratiekosten t.o.v. de totale jaaruitgaven ruimschoots onder de beleidsdoelstelling van 5%. In 2017 zijn 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 zijn reserves noodzakelijk. Mede door
de eerder genoemde aankoop/verbouw van een eigen compound, is dat in 2017 helaas niet gelukt. Er moest
per saldo € 14.987 aan de reserves worden onttrokken. Wanneer de ontwikkeling van de inkomsten tot en
met mei 2018 zich in dit jaar mag voortzetten, is te verwachten dat minimaal de onttrekking van 2017 weer
aangevuld kan worden. Juist omdat de werkzaamheden steeds meer toenemen, is dit noodzakelijk om de
continuïteit van de activiteiten in Nederland en met name in Malawi voldoende te kunnen waarborgen. Voor
de financiële stabiliteit van de Stichting acht het bestuur bij de huidige omvang een continuïteitsreserve van
minimaal € 250.000 noodzakelijk.
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.

Timotheos

15

1.5 TEN SLOTTE

Ook in 2017 mochten de financiële middelen, en daarmee de hulp aan weeskinderen en scholieren, toenemen. Dit geeft reden tot dankbaarheid. Naast een toename van het aantal weeskinderen en scholieren in
het programma, zijn er ook dit jaar weer zeven (2016 vijf) kleuterschooltjes bijgekomen. De verwachting is
dat in 2018 op diverse terreinen gewerkt mag worden aan verdere uitbreiding van de werkzaamheden. Om
dit te kunnen realiseren en de weeskinderen en scholieren 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 al haar werkzaamheden afhankelijk van Gods onmisbare zegen. Het bestuur spreekt de wens
uit dat daar blijvend gebed voor mag zijn.
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Jaarrekening
2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017
Balans per 31 december

2017

2016

€

€

97.350

-

675

4.650

27.356

846

179.546

209.422

304.927

214.918

108.967

130.233

90.143

83.865

90.000

0

- Crediteuren

11.373

0

- overige schulden

4.444

820

304.927

214.918

ACTIVA
Financiële vaste activa
- Overige vorderingen
Vlottende activa
- Debiteuren
- Overige vorderingen/overlopende activa
Liquide middelen
- Rabobank
TOTAAL
PASSIVA
Reserves en fondsen
- Continuïteitsreserve
- Bestemmingsfondsen
Lang vreemd vermogen
- Leningen particulieren en bedrijven
Kort vreemd vermogen

TOTAAL
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2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
Staat van baten en lasten

Begroting
2017

2017

2016

€

€

€

140.566

142.500

125.423

- giften nood-/voedselhulp

35.289

223.500

214.994

- giften aankoop/verbouw compound

88.877

0

22.650

9.548

5.000

3.428

- giften voor adopties

134.539

111.500

115.177

- sponsoring projecten in Malawi

117.625

75.000

75.300

105.804

128.000

115.075

2.175

2.000

2.025

793

0

12.148

635.216

687.500

686.220

22

0

171

635.238

687.500

686.391

524.629

319.500

356.980

- t.b.v. nood-/voedselhulp

53.204

200.000

170.732

- voorlichting

22.962

23.750

12.153

29.581

30.850

18.229

19.849

6.900

5.907

Totaal lasten

650.225

581.000

564.001

Jaarresultaat

-14.987

106.500

122.390

-21.265

106.500

53.525

6.278

0

68.865

-14.987

106.500

122.390

Baten
Eigen fondswerving
- giften algemeen en contributies

- giften t.b.v. veldwerkers

- vrijwilligers en werkgroepen
- verkoop advertenties
- verkoop boeken
Subtotaal
- rente spaarrekening
Totaal baten
Lasten
Besteed aan doelstellingen
- t.b.v. projecten Malawi

Kosten batenwerving
- fondswerving
Beheer en administratie
- kosten van beheer en administratie

Resultaatbestemming
- mutatie continuïteitsreserve
- mutatie bestemmingsfondsen
Totaal
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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

 Financiële vaste activa, vlottende activa, overlopende activa en liquide middelen
De financiële vaste activa, vlottende en overlopende 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.
 Lang vreemd vermogen
Het lang vreemd vermogen betreffen de schulden met een looptijd langer dan één jaar.
 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.
 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.
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2.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

De Stichting heeft haar vermogen ondergebracht bij de Rabobank. Per 31 december 2017 is in totaal €
179.546 aan liquide middelen die direct opeisbaar zijn. Naast de liquide middelen is er
€ 675 aan debiteuren, € 13.599 aan vorderingen en € 13.757 aan overlopende activa. De debiteuren betreffen
facturen voor advertenties in het magazine van december 2017. De overige vorderingen betreffen de ontvangen rente spaarrekening over 2017 en toegezegde bedragen van werkgroepen. De overlopende activa hebben
betrekking op vooruitbetaalde crediteuren t.b.v. vliegtickets en postzegels. Verder is daarin begrepen een in
december 2017 naar Malawi overgemaakt gedeelte van het maandbudget voor januari 2018.
Lening u/g Timotheos Foundation Malawi

2017

2016

€

€

_

_

Mutaties

97.350

0

Stand per 31 december

97.350

0

Stand per 1 januari

Het totale vermogen van Stichting Timotheos bedraagt op 31 december 2017 € 304.927. Een groot deel van
het vermogen is echter niet vrij te besteden. Het vermogen bestaat voor € 15.817 uit kort vreemd vermogen
met een looptijd korter dan één jaar. Dit betreft facturen voor advertenties en magazines. Verder bankkosten
en afdracht Belastingdienst over december 2017, declaraties, nabetaling loon en onkosten en een geschatte
afrekening voor administratiekosten. Het restant bestaat uit een continuïteitsreserve en bestemmingsfondsen.
Het doel van deze reserve en fondsen is toegelicht in paragraaf 1.4.2.
Door de eind 2016 onverwachts op ons pad gekomen mogelijkheid tot aankoop van een geschikte compound voor het sinds 2011 fors toegenomen werk in Malawi, is de continuïteitsreserve in 2017 helaas wat afgenomen. Het bestuur heeft volop aandacht voor het weer aanvullen van deze reserve, omdat dit echt nodig
geacht wordt voor een financieel stabiele organisatie.
De aankoop en verbouw van de nieuwe compound is verder gefinancierd met giften die voor dat doel zijn
ontvangen en een drietal leningen, samen groot € 90.000. Deze zijn te allen tijde opeisbaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. In verband daarmee wordt een rentepercentage van zes
gehanteerd.
De economische en juridische eigendom van de nieuwe compound ligt bij Timotheos Foundation Malawi.
Omdat de financiering vanuit Nederland is verstrekt, is notarieel vastgelegd dat dit object of de opbrengst
daarvan, bij een eventuele beëindiging van onze relatie, ter beschikking gesteld moet worden aan de Stichting Timotheos Nederland.
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2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2.5.1 Baten
Giften voor/van:

Particulieren

Bedrijven

Kerken

Algemene doelen

84.224

13.070

37.147

Nood-/voedselhulp

16.217

13.510

1.312

compound

5.994

45.700

Totaal 2017

106.435

72.280

41.064

Particulieren

Bedrijven

Kerken

Algemene doelen

58.068

11.185

35.360

Nood-/voedselhulp

106.859

16.600

75.649

Scholen

Werkgroepen

Totaal 2017

6.125		

140.566

4.000

250

35.289

34.578

88.877

10.125

34.828

264.732

Scholen

Werkgroepen

Totaal 2016

20.810		

125.423

Aankoop/verbouwing

Giften voor/van:

Aankoop compound
Totaal 2016

2.650
167.577

2.605		

15.386

214.994

20.000				

22.650

47.785

111.009

500
21.310

15.386

363.067

 E
 igen fondsenwerving
Het totaal aan baten uit eigen fondsenwerving bedraagt € 635.216, een afname van € 51.004 t.o.v. boekjaar
2016. Wanneer wij kijken naar de inkomsten op pag. 18 en de verdere uitsplitsing van een aantal inkomsten in
bovenstaande tabellen, dan is te zien dat de inkomsten van particulieren en van kerken sterk afgenomen zijn.
Vrij te besteden giften waren hoger, maar doordat er veel minder voedseltekort was, zijn die ontvangsten bij
drie categorieën veel lager dan in 2016.
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 zijn in 2017 met ruim 56% gestegen. Hiervan is ruim €
75.000 afkomstig van bedrijven en € 26.500 van scholen. 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. Na een grote stijging in 2016 zijn deze ontvangsten nu iets afgenomen (bijna € 9.300).
In 2017 zijn ook de inkomsten voor adopties opnieuw aanzienlijk (nu bijna 17%) gestegen , met ruim € 19.000
tot € 134.539.
Verder genereert de Stichting nog inkomsten door de verkoop van advertenties in het magazine.
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2.5.2 Lasten

Ondanks een afname van de inkomsten zijn de uitgaven t.b.v. de doelstelling ook in 2017 toegenomen. Daarin
is begrepen € 88.885 voor de compound en een verschuiving van noodhulp naar projecten van € 117.000. De
kengetallen aangaande de lasten zijn in paragraaf 1.4.1 terug te vinden.
 Besteed aan doelstellingen
Van de giften is in 2017 € 600.795 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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Overige gegevens
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 2017 en de staat van baten en lasten over het boekjaar 2017 vast te stellen.
Aldus vastgesteld te Barneveld in
de vergadering van 28 juni 2018
DE STICHTING VOORNOEMD,
Was getekend:
Ds. H. Lassche, voorzitter

Dhr. J. Boer, bestuurslid

Dhr. N. Verdouw, secretaris

Ds. D. Heemskerk, bestuurslid

Dhr. J. Visscher, penningmeester

Dhr. C. Verwoerd, bestuurslid

Dhr. H. van Arnhem, algemeen adjunct
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Aan het bestuur van Stichting Timotheos
p/a de heer N. Verdouw
Achterwillenseweg 98a
2805 KB Gouda

Betreft: Verklaring inzake jaarrekening 2017.
Urk, 27 juni 2018.

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht is door mij de jaarrekening over het jaar 2017 van uw Stichting
gecontroleerd.
De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten
over 2017 en heeft de volgende kenmerken:
De balans per 31 december 2017 vermeldt een eigen vermogen op de balansdatum van
€ 199.110 en een balanstotaal van € 304.927.
De staat van baten en lasten over 2017 vermeldt een totaal aan baten van € 635.238 en een totaal
aan lasten van € 650.225 en sluit derhalve met een negatief jaarresultaat van € 14.987.
Ten behoeve van de controle werd mij door de penningmeester inzage verstrekt in de
bankafschriften, kostenfacturen en verdere bescheiden alsmede de door hem gevoerde financiële
administratie over het jaar 2017.
Op grond van de door mij uitgevoerde controle ben ik van mening dat genoemde jaarrekening
over het jaar 2017 een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid.
De besteding van de naar Timotheos Foundation in Malawi overgemaakte gelden valt buiten
mijn controleopdracht. Door Chaula & Associates, Chartered Accountants te Blantyre is op 10
mei 2018 een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven m.b.t. de jaarrekening 2017 van
Timotheos Foundation in Malawi.
Hoogachtend,

D.C. van der Ploeg
Timotheos

24

Timotheos

25

