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Bestuursverslag
1.1 WOORD VOORAF
Stichting Timotheos kwam in 2020 in zwaar weer terecht, wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat we afscheid
hebben moeten nemen van de financieel directeur. Deze onverwachte gebeurtenis heeft een zware wissel
getrokken op de organisatie. Er ontstond verschil van inzicht over hoe men met deze situatie moest omgaan.
Op advies van de commissie Schalk-Lock, is begin 2021 een interim-bestuur aangesteld en is het oude bestuur
afgetreden. Zo is er ruimte gekomen om te werken aan herstel en professionalisering.
Het COVID’19 virus heeft een forse impact gehad op het werk van onze stichting. Gelukkig zijn er binnen onze
organisatie nog geen slachtoffers gevallen en mocht het werk, zij het in aangepaste of in afgeslankte vorm,
doorgang vinden.
In mei 2021 is een begin gemaakt met het herstructureren van de organisatie in Malawi en dat verloopt naar volle
tevredenheid. Nog niet alle problemen zijn opgelost maar we zien elke dag verbetering. Het is verblijdend om
te zien hoe hecht het team in Malawi en Nederland is en hoe het bereid is om problemen op te lossen en een
professionaliseringsslag te maken in bestuursmodel, governance, processen en operationele uitvoering.
Naast de medewerkers in Malawi en Nederland is er bijzonder veel werk verzet door werkgroepen en vrijwilligers.
Wij willen hen hartelijk bedanken voor de wijze waarop zij zich hebben ingespannen om, ook in moeilijke tijden,
het werk van de stichting mogelijk te maken.
Dit jaarverslag blikt terug op het jaar 2020 maar tegelijkertijd blikt het ook vooruit. Als we terugblikken, is er
verwondering dat, ondanks alle problemen die er waren, de achterban trouw is gebleven en het werk van de
stichting door mocht gaan. Hartelijk dank hiervoor! Als we vooruit blikken, is er nog veel werk te doen en zijn nog
niet alle problemen opgelost, maar tegelijkertijd hebben we er hoop op dat het werk gezegend zal worden. Niet
om ons, maar omdat God trouw blijft en het verkondigen van het Evangelie van Jezus Christus Zijn Eigen werk is.
Stichting Timotheos hoopt zich ook in 2021 in te blijven zetten voor zorg, evangelisatie en onderwijs in Malawi.
Het is onze wens en bede dat de Heere God het werk wil blijven zegenen opdat het Koninkrijk van Koning Jezus
uitgebreid zal worden, in Malawi en in Nederland.
Namens het interim-bestuur van Stichting Timotheos,
Dhr. H. Mokken, voorzitter
Timotheos
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1.2 STICHTING TIMOTHEOS
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. 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.
Wij vinden dit laatste heel belangrijk voor het welzijn van de (wees)kinderen. Door het werk van de
Foundation in Malawi te steunen, draagt Stichting Timotheos Nederland (STN) een steentje bij in het
verbeteren van de bestaansmogelijkheden van onze naasten in Malawi. Het doel is dat zij in grote
mate zelfvoorzienend worden en voor gezin, familie en vrienden (financiële) middelen hebben 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 onder
nummer 53445392. Vanaf de oprichting bezit de Stichting de ANBI-status, waardoor giften aftrekbaar
zijn van de belasting.

1.2.2 Bestuurssamenstelling
In 2020 zijn ds. D. Heemskerk, dhr. J. Visscher, dhr. N. Verdouw, dhr. J. Arends, Mr. J.U. Vonk Noordegraaf
afgetreden. Dhr. A. de Jong is toegetreden als secretaris.
Op 31 december 2020 was het bestuur als volgt samengesteld:
Ds. H. Lassche (voorzitter)
Dhr. A. de Jong (secretaris)
Dhr. J. Boer (penningmeester)
Het bovengenoemde bestuur heeft eind 2020, op advies van commissie Schalk-Lock, besloten om een
interim-bestuur aan te stellen. Begin 2021 is het interim bestuur aangetreden en zijn ds. H. Lassche, dhr. J.
Boer, dhr. A. de Jong afgetreden.
Het interim-bestuur bestaat uit:
Dhr. H. Mokken (voorzitter)
Dhr. C. Bosch (secretaris)
Dhr. C.H. Pruim (penningmeester)
Het interim-bestuur zal gedurende een periode van één jaar een herstructurering doorvoeren waaronder
het aanstellen van een definitief bestuur.
 Commissies
De in 2019 ingestelde commissies voor “Bestuurlijke vernieuwing” en “Secondary School” zijn in 2020 komen
te vervallen met het aftreden van de bestuursleden. Het in 2021 aangetreden interim-bestuur zal deze
onderwerpen behartigen en hierover besluiten nemen.
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1.2.3 Comité van aanbeveling
Verschillende personen hebben ook in 2020 het werk van Stichting Timotheos van harte aan willen bevelen.
Op 31 december 2020 bestaat het comité van aanbeveling uit de volgende personen:
Prof. dr. A. Baars, Woudenberg			

Ds. R. Bakker, Kinderdijk

Dr. R. Bisschop, Veenendaal			

Ds. J.G. Blom, Kesteren

Ds. J. den Boer, Nieuwleusen			

Ds. A.J. Britstra, Nieuw-Lekkerland

Ds. E. Hakvoort, Norwich, Ontario, Canada

Prof. dr. W.J. op ‘t Hof, Gameren

Ds. C.L. Onderdelinden, Rijssen			

Ds. R.J. Oomen, Nederhemert

Ds. A.C. Uitslag, Urk				

Ds. K. Veldman, Alblasserdam

Ds. A. Vlietstra, Harskamp			

Mr. L. Vogelaar, Elspeet

1.2.4 Medewerkers, vrijwilligers en werkgroepen
Dhr. B. Lodder is in september 2020 uit dienst getreden als fondsenwerver. In november 2020 heeft het
bestuur afscheid genomen van financieel directeur W. Akster middels een vaststellingsovereenkomst. Per 31
december 2020 zijn de volgende medewerkers in dienst:
Bep Klok				Veldwerker			1 FTE
Thera Verdouw				Veldwerker			1 FTE
Gerda van Arnhem-Gerritsen		

Voorlichter			

0,4 FTE

Marijke de Wit-Bakker			

Bestuursondersteuner		

0,2 FTE

 Vrijwilligers
Veel werk wordt verzet door vrijwilligers. Een belangrijke pijler onder het werk van Timotheos is de financiële
adoptie van kinderen en studenten. Dit werk vraagt veel tijd en inspanning en wordt volledig verzorgd door
vrijwilligers.
Mathilde Compagner en Leneke Boender zijn verantwoordelijk geworden voor de Social Media.
Verder zijn er veel vrijwilligers actief die producten verkopen ten bate van Stichting Timotheos:
 Afrikaanse poppen en kaarten		

 Kaartverkoop

Bernadette Verwoerd				Mevr. P. Baars
Hoofdweg 158					Van Beeklaan 11
6744 WP Ederveen				

3931 WC Woudenberg

06-52037159
 Postzegel- en kaartverkoop			

 Postzegelverkoop

Boekhandel Hazeleger 				

Fam. H. Imminkhuizen

Lunterseweg 37					Telefoonweg 2
6718 WC Ede					

6712 GC Ede
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 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. Eind 2020 zijn de volgende
werkgroepen actief:
 Werkgroep Alblasserdam			

 Werkgroep Ede-Wekerom

N.W. Heijns					J. Thomassen-Otten
info@timotheosalblasserdam.nl			werkgroepede@timotheos.nl
 Werkgroep Barneveld			

 Werkgroep Staphorst

M.A. Mulder-van de Pol				

J. Nagelhoud-Brouwer

werkgroepbarneveld@timotheos.nl		

werkgroepstaphorst@timotheos.nl

 Werkgroep Doornspijk			

 TFC-Thera

J. Bron						M. Treur-Van Harberde
werkgroepdoornspijk@timotheos.nl		

tfcthera@timotheos.nl

 Werkgroep Urk
H. Kaptein-Klok
werkgroepurk@timotheos.nl
 Donateurs administratie
Particulieren, bedrijven, scholen en kerken, iedereen kan zich opgeven als donateur van Stichting
Timotheos. De minimale bijdrage is € 5 per jaar. Hiervoor ontving de donateur in 2020 vier keer het
Timotheos-magazine over het werk van de Stichting in Nederland én Malawi. Regelmatig werd een digitale
nieuwsbrief verzonden.
Aanmelden als donateur kan bij: Mevr. A. Fidder, donateur@timotheos.nl

1.3 VERSLAG VAN ACTIVITEITEN
1.3.1 Een bewogen jaar
2020 was in meerdere opzichten een bewogen jaar voor Stichting Timotheos. Allereerst werden we verrast
door de Covid pandemie die een zware wissel heeft getrokken op de wereld. Daarnaast werden we in
april 2020, geheel onverwachts, geconfronteerd met de arrestatie van de financieel directeur W. Akster op
verdenking van seksueel grensoverschrijdend gedrag in Malawi.
De arrestatie van de heer Akster leidde tot een bestuurscrisis en een onveilige situatie voor de medewerkers
in Malawi. In het derde kwartaal van 2020 is een commissie ingesteld bestaande uit de heren P. Schalk en
J. Lock. Op advies van deze commissie is begin 2021 een interim-bestuur aangesteld. Het interim-bestuur
heeft in mei 2021 verslag gedaan van haar bevindingen in het rapport “Verblindend Loyaal”.
Ondanks de moeilijke omstandigheden in Malawi zijn de veldwerkers Bep Klok en Thera Verdouw op hun
post gebleven. Zij hebben in Malawi veel steun ondervonden van medewerkers van Timotheos Canada,
Stephanos en de ZHHK die we daarvoor zeer erkentelijk zijn. In september 2020 nam Bart Lodder ontslag
als fondsenwerver.
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Ali Fidder en Bart Lodder zijn eind 2020 naar Malawi vertrokken om, als vrijwilligers, het plaatselijke team
te ondersteunen bij de afwezigheid van de financieel directeur. Ook zijn Florus en Janneke Duerink
naar Malawi geweest ter ondersteuning van het team. Op de achtergrond was er ook veel steun van
oud-bestuursleden en vrijwilligers van de werkgroepen. Het is een wonder te noemen dat ondanks alle
moeilijkheden het werk in Malawi doorgang heeft kunnen vinden!
Vanwege de Covid pandemie viel het onderwijs in Malawi grotendeels stil. In tegenstelling tot Nederland
waren er in Malawi geen mogelijkheden voor online lessen. Ondanks de moeilijke omstandigheden en
beperkingen konden de volgende activiteiten toch uitgevoerd worden:
 De bouw van een kerk bij Mulinga
 Junior Primairy School (groep 1 tot 4) in Mkomabassa
 In Mbulumbuzi en Namitambo zijn de scholen met 1 klas (klas 7) uitgebreid
 De start van de bouw van een kerk in Namitambo
In 2020 zijn veel activiteiten in Nederland stil komen te vallen in verband met de Covid pandemie. De
voorlichtings- en fondswervingsactiviteiten zijn zoveel als mogelijk digitaal doorgegaan. Ondanks alle
beperkingen hebben ook dit jaar veel vrijwilligers zich voor voorlichting en fondswerving ingezet. Ook heeft
het adoptieteam (geheel bestaande uit vrijwilligers) het werk naar volle tevredenheid kunnen verrichten.
In verband met COVID’19 zijn er in 2020 geen werkreizen georganiseerd naar Malawi.

1.3.2 Doelrealisatie
Stichting Timotheos zet zich al jaren in om kansarme (wees)kinderen en jongeren in Malawi te
ondersteunen door middel van scholing, voeding en evangelisatie. In 2020 is hierop ingezet door de
bestaande scholingsprogramma’s zo goed mogelijk (onder de COVID’19 beperkingen) voortgang te laten
vinden. Daarnaast zijn op drie centra de scholingsmogelijkheden uitgebreid.
De selectie van de kinderen voor het weeshuis en dagcentrum vindt plaats door intakegesprekken bij de
gezinnen thuis. De studenten voor het voorgezet- en vervolgonderwijs worden geselecteerd in nauwe
samenwerking met de lokale kerk.
Het monitoren en evalueren van de basisschool leerlingen is gebeurd door de veldwerkers Bep Klok en
Thera Verdouw. De studenten van het voortgezet- en/of vervolgonderwijs worden gemonitord door een
project manager van Timotheos Malawi.
Het uitbreiden c.q. verbeteren van de monitoring op basis van objectieve maatstaven is niet van de grond
gekomen in 2020 vanwege Covid en de moeilijke situatie waarin de stichting zich bevond.
In 2020 zijn ongeveer 1.200 kinderen en jongeren bereikt via de centra op 5 verschillende locaties.
Aantal kinderen/ jongeren per 31-12-2020:		Weeshuis

Daycare

Studenten

Totaal

Mbulumbuzi			 15

230		 245

Namitambo			 16

200		

216

Mulinga			18

90		 108

Nkomabasa			15

163		 178

Nyamitutu				42		 42
Totaal			64
Timotheos
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725

382

1.171
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Verder is er hulp geboden via 30 kleuterscholen waar 2.900 kinderen dagelijks een maaltijd krijgen
aangeboden en waar kleuteronderwijs wordt aangeboden. Zonder deze hulp zouden deze kinderen
structureel honger lijden.

1.3.3 Communicatie met belanghebbenden
Stichting Timotheos streeft naar een transparante communicatie met de belanghebbenden. Door de crisis
waarin de stichting zich in 2020 bevond, is de communicatie niet altijd optimaal geweest.
De donateurs en betrokkenen hebben 4x het Timotheos Magazine ontvangen waarin er inzicht wordt
gegeven in de projecten, de voortgang en de financiële situatie. Daarnaast zijn de belanghebbenden op de
hoogte gehouden van de situatie middels digitale nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven werden veelal als te
summier ervaren. In mei 2021 is dit rechtgezet door het publiceren van het rapport “Verblindend Loyaal”.
De communicatie met de belangrijkste belanghebbende, namelijk Stichting Timotheos Malawi, is in 2020 niet
goed verlopen doordat Stichting Timotheos Nederland het bestuur in Malawi via een rechtszaak op non-actief
had gezet. Ook dit is in 2021 rechtgezet.

1.4 TOEKOMSTPLANNEN
Het interim-bestuur dat begin 2021 is aangetreden, heeft de opdracht om in 2021 de richting voor de
toekomst uit te zetten. De belangrijkste aandachtspunten waaraan gewerkt wordt, zijn:
1. De doelstellingen van de stichting blijven ongewijzigd namelijk weeskinderen en jongeren in Malawi te
ondersteunen door middel van scholing, voeding en evangelisatie;
2. Het realiseren van een heldere structuur en communicatie tussen Timotheos Nederland, Canada, US en
Malawi. Hierbij zal veel aandacht zijn voor een goed governance model;
3. Opbouw van een goede organisatie in Malawi met sterk leiderschap waarbij oog voor onderlinge relaties
hand in hand gaan met aandacht voor meetbare kwaliteit;
4. Herijken van het huidige bestuursmodel in Nederland en waar nodig aanpassingen doorvoeren.

1.4.1 Maatschappelijke aspecten
Ook aan onze stichting zijn milieu-, sociale en economische aspecten verbonden. Veelal wordt in dit verband
gesproken over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Alhoewel wij als stichting geen onderneming
zijn, ondernemen wij wel activiteiten in Nederland en Malawi.
Deze activiteiten worden in grote mate door betrokken en gemotiveerde vrijwilligers uitgevoerd met slechts
2 medewerkers in deeltijd dienstverband in Nederland en 3 veldwerkers in Malawi. Er wordt gestreefd naar
een integrale aanpak van de organisatie om de doelen op een maatschappelijk verantwoorde wijze te
realiseren. Daarbij is speciaal aandacht voor een veilig klimaat voor alle medewerkers en partners in Malawi.
Bij het realiseren van investeringsprojecten is er een focus op circulair bouwen. Milieu aspecten worden
in de programma’s meegenomen in de vorm van waterbeheer en goede voeding met als doel een
zelfvoorzienende toekomst voor de doelgroep te creëren.
Tenslotte willen we benoemen dat de economische en sociale impact van de onderwijsprogramma’s die
we in Malawi uitvoeren, groot zijn doordat jongeren de gelegenheid krijgen om uit de armoede-spiraal te
komen en zo bij kunnen dragen aan een sterkere maatschappij in Malawi.

1.4.2 Risico's en onzekerheden
De volgende risico’s zijn geïdentificeerd:
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 Loyaliteit achterban
Het is nog onvoldoende duidelijk of de gebeurtenissen vanuit 2020 een structureel negatief effect hebben
op de inkomsten van de stichting. Het bestuur verwacht dat dit risico beheersbaar zal zijn door open en
transparant te communiceren over de ontstane problemen en de oplossingsrichting.
Na de publicatie van het rapport “Verblindend Loyaal” hebben 4 donateurs opgezegd en is er een veelvoud
aan steunbetuigingen binnengekomen. De verwachting is dat de fondsenwerving voor 2021 op peil zal
blijven of licht zal groeien t.o.v. 2020.
 Covid
De gevolgen van de Covid pandemie ondervinden we dagelijks in zowel Malawi als Nederland. Het
meest materiele risico is dat in Malawi nieuwe maatregelen worden afgekondigd waarbij b.v. de scholen
gesloten worden. Dit zal dan een negatieve impact hebben op de leerdoelen van de studenten. In
Nederland is het voelbaar omdat de sponsor-acties moeilijker te organiseren zijn vanwege beperkingen op
groepsactiviteiten. De inschatting is dat de impact op de fondsenwerving gering zal zijn vanwege de trouwe
achterban die makkelijk schakelt naar digitale acties. Verder is er in 2021 een relatiemanager (vrijwilliger)
aangetrokken om de relaties met ondernemers en bedrijven te intensiveren.
 Bestuursmodel
De escalatie die in 2020 is ontstaan, was onder andere veroorzaakt door een bestuurscultuur waarbij het
bestuur onvoldoende in staat bleek te zijn om de organisatie in Malawi aan te sturen. Bij het heropbouwen
van de organisatie in Malawi is het van belang om aandacht te geven aan een nieuwe bestuurscultuur met
een duidelijk governance model.
Het interim-bestuur zal ook de organisatie in Nederland herijken en met een voorstel komen tot een
vernieuwd bestuursmodel. De rapportage van de financiële- en organisatorische uitvoering zullen daar een
integraal onderdeel van zijn.
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1.5 FINANCIEEL BELEID EN FINANCIËLE RESULTATEN
 Baten
Ook in 2020 mocht Stichting Timotheos, ondanks Covid’19 en alle ontwikkelingen als beschreven in het
rapport “Verblindend Loyaal”, rekenen op grote betrokkenheid van de achterban. De totale inkomsten
kwamen wel lager uit dan in 2019 en de begroting van 2020. Dat werd met name veroorzaakt door bijna
€ 400.000 lagere baten inzake nood- en voedselhulp voor Malawi uit vrijwel alle inkomstenstromen
(particulieren, bedrijven en organisaties zonder winststreven). Ondanks de onzekerheid over de economische
vooruitzichten droegen particulieren, bedrijven, kerken en scholen ruimhartig bij aan het werk van Stichting
Timotheos, in geld, tijd en kennis.
Een groot deel van de structurele lasten van de Timotheos Foundation in Malawi wordt gedekt door de
adoptieprogramma’s waarbij donateurs een vast bedrag per maand doneren voor het levensonderhoud,
scholing en evangelisatie van kinderen in Malawi. Ook zijn er verschillende bedrijven die jaar-in-jaar-uit
toezeggingen gestand doen voor dit werk. Dit maakt continuïteit van de werkzaamheden in Malawi
mogelijk. Ook wordt in de achterban altijd bereidheid gevonden voor financiering van de nodige projecten
in Malawi. Dit zorgt voor een solide basis qua fondsenwerving die een continue exploitatie in Malawi
mogelijk maakt.

 Doelbestedingen
Stichting Timotheos heeft een stabiele inkomstenstroom vanuit een trouwe achterban. Om de fluctuaties
in inkomsten op te vangen, hanteert Timotheos een systematiek die de bestedingen sterk verbindt met de
inkomsten.
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Het overgrote deel van de doelbestedingen betreft structurele bestedingen ten behoeve van de
ondersteuning van de dagelijkse operatie in Malawi (62%) en projecten ter verbetering van de dagelijkse
operatie of uitbreiding van de doelstelling (24%). Daarnaast vindt Timotheos het belangrijk dat de
allerarmsten ook een stem en gezicht krijgen. Vandaar dat bewustwording in Nederland bijna 6% van de
doelbestedingen uitmaken.
 Begrotingssystematiek
Stichting Timotheos werkt met een reguliere begroting (met bijbehorende normeringen voor bijvoorbeeld
overheadkosten in relatie tot inkomsten). De reguliere begroting wordt gepubliceerd en betreft de reguliere
inkomsten vanuit particulieren, bedrijven, kerken, vermogensfondsen en reeds bekende subsidies. Deze
bedragen zijn redelijk goed te plannen.
 Saldo van de baten en lasten / eenmalige kosten
Het saldo van de baten en lasten is in 2020 sterk negatief (€ 312.720). Enerzijds ontstaat dit tekort vanwege
het feit dat projectfinanciering wordt verkregen, voordat projecten worden uitgevoerd en derhalve het
surplus (€ 198.847) van 2019 wordt uitgegeven in 2020. Anderzijds was 2020 voor Stichting Timotheos
een roerig jaar en is er sprake van grote, eenmalige bijzondere kosten en deze ontwikkelingen hadden
uiteraard ook een weerslag op de bijdragen van de achterban. De eenmalige kosten hingen samen
met het instellen van diverse onderzoekscommissies voor het neerzetten van een sterkere toekomstige
organisatiestructuur, alsmede de kosten die samenhangen met het vertrek van de financieel directeur in
Malawi en alle daaromheen spelende ontwikkelingen. Eén en ander is door het bestuur in 2021 uitgewerkt
in een apart rapport geheten “Verblindend Loyaal”. De totale kosten die als eenmalige en bijzondere lasten
zijn aangemerkt in de jaarrekening 2020 bedragen € 156.972. Voor zover het bestuur kan zien, zullen er in
2021 en verder geen significante financiële lasten meer voordoen uit alle omstandigheden die vermeld zijn
in het rapport en wij achten daarmee deze bladzijde uit de stichtingsgeschiedenis afgesloten om weer een
focus te kunnen aanbrengen op een “nieuw vervolg”.
 Reservepositie
De totale reservepositie van Stichting Timotheos is in 2020 afgenomen, met name door inhaalbestedingen
aan in 2019 opgestart projecten, maar ook door de hierboven beschreven eenmalige, bijzondere lasten.
Per ultimo 2020 zijn de bestemmingsfondsen afgenomen van € 196.604 in 2019 naar € 96.613 in 2020.
Ook zijn de overige reserves gedaald van € 318.577 in 2019 naar € 105.848 in 2020. De positie van de
bestemmingsfondsen en reserves is gezien de continuïteit van de baten en de doelstelling van de
organisatie, zijnde puur gericht op fondsenwerving, nog steeds afdoende. Voor 2021 is de doelstelling om
de overige reserve op dit niveau te handhaven, dan wel licht te laten toenemen om voldoende fondsen
beschikbaar te hebben ten tijde van teruglopende opbrengsten.
 Liquiditeit
De liquiditeitspositie van Stichting Timotheos is afgenomen, met name door bovengenoemde
ontwikkelingen. De liquiditeit is ruim voldoende om tijdig aan verplichtingen te voldoen.
 Kostenpercentages/ratio’s
Stichting Timotheos stuurt strak op kostenpercentages. Die sturing is gebaseerd op twee normpercentages.
De eerste is de norm voor beheer en administratie (B&A). Stichting Timotheos volgt hierin de richtlijn van
Goede Doelen Nederland en het voorgeschreven model zoals opgenomen in de richtlijn verslaggeving RJ
650. Het maximale percentage voor beheer en administratie is door Stichting Timotheos genormeerd op
maximaal 3,5%. In 2020 bedroeg het gerealiseerde percentage 15,3%. Deze enorme overschrijding van het
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doelpercentage wordt veroorzaakt door de hierboven beschreven eenmalige, bijzondere lasten en zal voor
2021 dus naar verwachting weer onder de 3,5% bedragen. De totale overhead (fondsenwervingskosten en
beheer en administratie) mag gemiddeld maximaal 10% bedragen. In 2020 kwam Stichting Timotheos uit
op 19,5% (5,8% in 2019), enerzijds door lagere inkomsten anderzijds door de bijzondere lasten.
De doelbestedingsratio (bestedingen aan doelstelling gedeeld door totale bestedingen) nam sterk af tot
80,5% (2019: 94,2%). Het bestuur verwacht in 2021 een herstel van de doelbestedingsratio boven de 90%.

 Begroting 2021
Voor 2021 heeft Stichting Timotheos de volgende begroting opgesteld.
2021

EUR

€

BATEN
Baten van particulieren

340.205

Baten van bedrijven

247.980

Baten van andere organiaties zonder winststreven

98.016
786.201

Baten/lasten als tegenprestatie voor de levering
van producten en of diensten

14.000

Som van Baten

800.201

Structurele bijdragen Timotheos Malawi

-567.134

Projecten Malawi

-130.000

Nood- en voedselhulp

-

Bewustwording
Besteed aan doelstelling

-33.441
-730.575

Wervingskosten

-40.500

Beheer en administratie

-27.882

Som van de lasten

-798.957

Saldo van baten en lasten

1.244

Bovenstaande begroting is aangenomen door het bestuur van Stichting Timotheos tijdens hun vergadering
d.d. 7 mei 2021. Het resultaat over 2021 is bestemd voor de continuïteitsreserve.

1.6 GOVERNANCE
Stichting Timotheos is opgericht in 2011. De stichting is de enige juridische entiteit actief in Nederland en
fungeert als een fondsenwervende instelling, ten behoeve van de strategische, tactische en operationele
activiteiten die in Malawi worden ontplooid door Timotheos Foundation Malawi. De stichting wordt
aangestuurd door het bestuur, momenteel (sinds 2021) bestaande uit 3 leden, zijnde dhr. H. Mokken
(voorzitter), dhr. C. Bosch (secretaris) en dhr. C.H. Pruim (penningmeester).
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Primaire controle van het financiële beleid wordt uitgevoerd door de accountant. Het bestuur laat de organisatie
extern en onafhankelijk toetsen. Voor het jaar 2020 heeft de With Accountants een samenstellingsverklaring bij de
jaarrekening afgegeven.
In 2021 zijn diverse initiatieven ontplooid ter verbetering van de governance van de stichting. Met name het
governancemodel voor de Stichting in Malawi wordt gereviseerd, maar ook het toezicht op gelden, duidelijke
afspraken over fondsenwervingsstromen en zaken als 4-eyes principles worden geïmplementeerd in 2021.
 Functies en nevenfuncties Bestuur
Naam: Harm Mokken					

Naam: Cornelis Bosch

Rol: Voorzitter						Rol: Secretaris
Aftredend per: Q1 2022					

Aftredend per: Q1 2022

Herbenoembaar: Nee					Herbenoembaar: Ja
Beroep: Directeur Projecten Research &			

Beroep: Ondernemer

Development bij HIAB
Nevenfuncties: Geen 					Nevenfuncties: Verschillende
							ondernemingen en stichtingen
Naam: Kees Pruim
Rol: Penningmeester
Aftredend per: Q1 2022
Herbenoembaar: Ja
Beroep: CFO To-Increase / Interim
Financieel Consultant
Nevenfuncties: Penningmeester VVE Roké
In 2020 zijn Ds. D. Heemskerk, Dhr. J. Visscher, Dhr. N. Verdouw, Dhr. J. Arends, Mr. J.U. Vonk Noordegraaf
afgetreden. In 2021 zijn Ds. H. Lassche, Dhr. J. Boer, Dhr. A. de Jong afgetreden.
Alle bestuursleden ontvingen geen bezoldiging.

Timotheos

15

Timotheos

16

Jaarrekening
2.1 BALANS PER 31 DECEMBER (NA RESULTAATBESTEMMING)
Balans per 31 december

31/12/2020

31/12/2019

€

€

ACTIVA

Vlottende activa		
- Debiteuren

2.175

1.420

931

5.640

3.106

7.060

Liquide middelen

275.016

524.878

Totaal vlottende activa

278.122

531.938

TOTAAL ACTIVA

278.122

531.938

- Overige vorderingen
Vorderingen en overlopende activa

EIGEN VERMOGEN		
Reserves
- Overige reserves
Reserves

2.2.2.

120.848

318.577

120.848

318.577

Fondsen		
- Projecten

81.613

96.511

- Algemeen		

15.000

-Nood- en voedselhulp

-

85.093

Kortlopende schulden

81.613

196.604

- crediteuren

25.562

8.452

- overige schulden

50.099

8.305

Totaal kortlopende schulden

75.661

16.757

278.122

531.938

Kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA
Timotheos
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2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Staat van baten en lasten 		

Begroting

2020

2020

2019

€

€

€

Baten van particulieren

508.976

637.500

785.108

Baten van bedrijven

333.766

416.000

638.054

76.017

128.000

319.631

918.759

1.181.500

1.742.793

van producten en of diensten		

3500

6.269

1.185.000

1.749.062

Baten

Baten van andere organisaties
zonder winststreven

2.2.3

Som van de geworven baten
Baten als tegenprestatie voor de levering

Som van baten

918.759

Baten/lasten als tegenprestatie voor de levering
van producten en of diensten

-2.646

2.2.4

Structurele bijdragen aan Timotheos Malawi

-610.806

-621.849

-506.173

Projecten Malawi

-240.752

-275.000

-448.680

Nood- en voedselhulp

-80.719

-100.000

-452.841

Bewustwording

-56.322

-63.618

-53.375

-991.245

-1.060.467

-1.461.069

-52.892

-59.704

-56.940

-187.343

-33.329

-32.205

-1.231.480

-1.153.500

-1.550.214

-312.721

31.500

198.848

Continuïteitsreserve

-197.730		

45.108

Fondsen - projecten

-14.898		

95.151

Fondsen - nood- en voedselhulp

-85.093		

58.588

Fondsen - algemeen

- 15.000		

-

Besteed aan doelstelling
Wervingskosten
Beheer en administratie
Som van de lasten
SALDO VAN BATEN EN LASTEN

Bestemming saldo baten en lasten
Toevoeging onttrekking aan:

-312.721		198.848

2.2.1 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
 Algemene toelichting
Stichting Timotheos, opgericht op 31 augustus 2011, is gevestigd in Renswoude en verleent ontwikkelingshulp,
doet hiervoor fondswerving, verkoopt artikelen en stelt expertise ter beschikking. Zij is ingeschreven in de
Kamer van Koophandel onder nummer 53445392. Vrijwilligers vormen door het gehele land comités ten
behoeve van fondsenwerving.
Timotheos
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 Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding zich
verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen
bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de
aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de
toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
 Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 650
Fondsenwervende instellingen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
In de balans, de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen
naar de toelichting. De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het
resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden
op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.
Omrekening van vreemde valuta:
Transacties in vreemde valuta worden in de betreffende valuta omgerekend tegen de geldende koers op
transactiedatum.
 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Reserves
Reserves, voor zover zij niet wettelijk verplicht zijn, ontstaan op initiatief van het bestuur, zij worden
gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Fondsen
Fondsen ontstaan door ontvangen gelden van donateurs met een specifieke bestemming, waarvan nog
geen besteding heeft plaatsgevonden. Zij worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde, meestal gelijk aan de
geamortiseerde kostprijs.
 Grondslagen voor resultaatbepaling
Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, waarbij matching
wordt toegepast.
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 Baten
Geworven baten
Alle baten worden verantwoord voor het ontvangen bedrag, zonder dat de door de eigen organisatie
gemaakte kosten in mindering worden gebracht.
De inkomsten kind-sponsoring worden verantwoord in de maand waarin de vordering op de donateur
ontstaat, conform de overeenkomst met de donateur. Voor de giften die niet bestemd zijn voor kindsponsoring en waarvoor geen overeenkomst is afgesloten, is dat het moment waarop de giften ontvangen
worden en betreffen dus baten van donateurs waar geen evenredige tegenprestatie tegenover staat.
Tevens worden baten gerealiseerd uit bedrijven en/of andere organisaties zonder winststreven die worden
verwerkt in het jaar waarin het bedrag is ontvangen, dan wel door die derde is toegezegd en betrouwbaar
is vast te stellen. Ingeval deze inkomstencontracten een meerjarig karakter hebben en betrekking hebben
op de eigen bijdragen van inkomsten uit subsidiecontracten, worden deze inkomsten van meerdere jaren in
het boekjaar verantwoord, voor zover bijbehorende bestedingen in het boekjaar zijn gedaan.
Baten uit subsidies van overheden worden als baten opgenomen voor zover en naar rato de bijbehorende
bestedingen in het boekjaar worden gedaan, wordt voldaan aan de subsidievoorwaarden en redelijke
zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen. In geval Stichting Timotheos subsidies van overheden
als penvoerder ontvangt, worden subsidie-inkomsten verantwoord binnen het boekjaar overeenkomstig de
toekenningssystematiek, zoals nader uiteengezet bij de bestedingen.
Baten uit nalatenschappen
De baten uit nalatenschappen worden toegerekend aan het boekjaar, voor zover die bekend is, beneficiair
aanvaard is in het boekjaar en de omvang van de nalatenschap voldoende betrouwbaar is vast te stellen.
Tevens wordt de Handreiking vruchtgebruik nalatenschappen van Goede Doelen Nederland toegepast,
waarin nadere voorschriften ten aanzien van de waardering van erfenissen belast met vruchtgebruik zijn
vermeld, zoals gepubliceerd begin 2018.
 Lasten
Bestedingen aan doelstelling
De projectverplichtingen worden geheel ten laste gebracht van het jaar waarin het besluit tot toekenning
schriftelijk aan de partners is meegedeeld, ook als het een meerjarige toekenning betreft.
Personeelskosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van
baten en lasten en voor zover ze verschuldigd zijn aan medewerkers respectievelijk de belastingautoriteit.
De pensioenregeling is verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar
verschuldigde premie wordt als last verantwoord.
Gemengde kosten
Organisatiekosten die zowel betrekking hebben op fondsenwerving als op voorlichting en bewustwording
worden naar verhouding verdeeld, en in de staat van baten en lasten toegelicht. Salariskosten worden
toegerekend op basis van tijdsbesteding.
 Begroting 2020
In de jaarrekening zijn gegevens uit de begroting 2020 verwerkt. Deze is vastgesteld door het Bestuur d.d. 13
december 2019.
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2.2.2 Toelichting op de balans
Overige reserves

2020

2019

€

€

Stand per 1 januari

318.577

273.469

Donatie

-197.730

45.108

Mutaties

-197.730

45.108

Stand per 31 december

120.848

318.577

De overige reserves hebben als doel om bij een eventuele terugloop van de inkomsten een opvang te
hebben voor de doorloop van organisatiekosten. De hoogte van de overige reserves betreft de resultante
van de resultaten uit het verleden.
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Fondsen				Ontvangen
			Beginbalans

Besteed

2020

2020

Eindbalans

14.805

197.395

7.835

Algemeen - Reservering			

15.000		

15.000

Projecten - Secondary school			

24.340		

24.340

-

Projecten - Diverse ontvangen 2019 - besteed in 2020

64.336		

64.336

-

7.835			

7.835

Bestemmingfondsen voorgaande jaren:		

196.604

Projecten - Exploitatie scholen			
Nood- en voedselhulp			

85.093

14.805

108.719

-

Ontvangen en besteed 2020			

-

263.073

189.296

73.778

Project kleuterschool werkgroep Ouddorp			

10.260

5.422

4.838

Noodhulp Mozambique				

27.826

14.612

13.206

1.065		

1.065

EHBO post Mulinga				
Kleuterschool Chinguw				

2.888

2.888

-

Corona-virus gift				

2.250

2.250

-

Nkomabasa project				

89.900

89.900

-

Sponsoring kleuterschool Nankuyu (50% nu)			

1.444

1.444

-

Sponsoring kleuterschool Madziabango (50% nu)			

1.030

1.030

-

Sponsoring herstel kleuterschool/ salaris projectofficer		

1.027

1.027

-

Kabai project				

7.900		

7.900

Sponsoring kleuterschool Chintete (Malawi)			

1.200

1.200

-

Sponsoring kleuterschool Zalewa				

1.200

1.200

-

Bouw kerk Mulinga				

27.500

27.500

-

Gift speeltoestel Nkhomabasa				

2500

2500

-

13.934		

13.934

Pharus - Scholing				
Gift Timotheos/ zondagsschool project 11			

1.000

1.000

-

Tractement dominee, project 16				

5.000

5.000

-

Sponsoring kleuterschool Nankuyu (50% nu)			

1.444

1.444

-

Sponsoring herstel kleuterschool/ salaris projectofficer		

1.027

1.027

-

Sponsoring kleuterschool Madziabango (50% nu)			

1.030

1.030

-

Fonds Weeskinderen Malawi				

25.000		

25.000

Exploitatie Scholen 2022				

7.835		

7.835

Overige projectgiften				

27.515

27.515

-

Sponsoring Pabo-student				

1.300

1.300

-

Totaal 2020						

81.613

 Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen
Hulpgoederen
Timotheos heeft per ultimo 2020 een voorraad Bijbels en schoenendozen die verscheept dienen te worden
naar Malawi, aangezien de kosten van verscheping nagenoeg gelijk zijn aan de waarde van de hulpgoederen zijn de betreffende goederen op nihil gewaardeerd in de jaarrekening.
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Baten en lasten van werkgroepen
In 2020 heeft geen volledige registratie van zowel baten als lasten van de diverse TFC’s en werkgroepen
plaatsgevonden, daarentegen wordt enkel bijgehouden wat het saldo is van inkomsten minus uitgaven voor
genoemde activiteiten. Voor de jaarrekening 2020 is derhalve voor werkgroepen en TFC’s het saldo van inkomsten en uitgaven verantwoord in de jaarrekening als zijnde donaties en giften uit werkgroepenbijdrages.

2.2.3 Toelichting op de staat van baten en lasten
2020

2019

€

€

Donaties & giften algemeen

146.537

246.136

Contributies (sponsorprogramma)

260.569

238.014

Donaties & giften ten behoeve van projecten

16.945

139.637

Donaties & giften uit werkgroepenbijdrages

84.925

149.134

-

12.187

508.976

785.108

100.537

92.258

7.340

-

Donaties & giften ten behoeve van projecten

225.889

542.796

Totaal

333.766

638.054

45.351

69.207

Donaties & giften ten behoeve van projecten

30.666

250.424

Totaal

76.017

319.631

918.759

1.742.793

2020

2019

€

€

9.604

6.296

Inkoopwaarde & directe kosten goederenverkoop

-12.250

-

Totaal

-2.646

6.269

Toelichting baten
Baten van particulieren

Overige baten van particulieren, zijnde legaten
Totaal

Baten van bedrijven
Donaties & giften algemeen
Contributies (sponsorprogramma)

Baten van organisaties zonder winststreven
Donaties & giften algemeen

Totaal baten

Baten als tegenprestatie voor de levering van
producten en of diensten

Baten als tegenprestatie voor de levering van
producten of diensten
Omzet goederenverkoop
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 Personeel
In 2020 had Stichting Timotheos de volgende personen in dienst:
Personeel

2020

2019

Veldwerkers

3,0

3,0

Voorlichters

0,6

0,6

Fondsenwervers

0,8

1,0

Totaal FTE

4,4

4,6

 Bijzondere lasten
In 2020 is Stichting Timotheos geconfronteerd met een aantal bijzondere kostenposten die eenmalig
en niet terugkerend van aard zijn. Het betreft de onderstaande kosten, welke allen zijn gerubriceerd
onder de kosten van beheer en administratie. De kosten hangen samen met het instellen van diverse
onderzoekscommissies voor het neerzetten van een sterkere toekomstige organisatiestructuur, alsmede
de kosten die samenhangen met het vertrek van de Financieel Directeur in Malawi en alle daaromheen
spelende ontwikkelingen.
Bijzondere lasten

2020

2019

€

€

Advies- en onderzoekskosten

56.732

Juridische kosten

45.508

Kosten interimmanager Malawi

34.732

Ontslagvergoeding

20.000

Totaal bijzondere lasten

156.972

-

2.2.4 Appendix - kostenverdeling
Doelstelling

Bewustwording

Wervingskosten

Beheer &
Administratie

Totaal
boekjaar

Begroot
boekjaar

Totaal
vorig jaar

Projectbestedingen
Organisatie Malawi (Structureel)
Projecten Malawi
Nood- en voedselhulp
Subtotaal projectbestedingen
Salarissen
Sociale lasten
Overige personeelskosten
Subtotaal personeelskosten
Publiciteit & communicatie
Algemene kosten
Algemene kosten - bijzondere lasten
Subtotaal overige kosten
Totaal bestedingen 2020

530.958

-

-

-

530.958

536.000

408.256

240.752

-

-

-

240.752

275.000

448.680

80.719

-

-

-

80.719

100.000

452.841

852.429

-

-

-

852.429

911.000

1.309.777

49.079

22.844

26.614

7.967

106.504

95.000

122.302

19.633

6.447

2.933

2.723

31.736

55.000

34.221

10.374

179

14

83

10.623

10.000

13.876

79.060

29.470

29.561

10.772

148.863

160.000

170.399

-

23.698

22.543

-

46.241

55.500

51.674

788

3.154

788

19.599

24.329

27.000

18.364

-

-

-

156.972

156.972

-

-

788

26.852

23.331

176.571

227.542

82.500

70.038

932.277

56.322

52.892

187.343

1.228.834

1.153.500

1.550.214
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2.2.5 Overige gegevens
 Statutaire regeling inzake bestemming saldo baten en lasten
Statutair zijn geen aanvullende bepalingen opgenomen over de bestemming van het saldo van de baten en
lasten.
 Voorstel resultaatbestemming
Hiervoor wordt verwezen naar de staat van baten en lasten, waar dit onderaan nader is uitgewerkt.
 Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen als hier bedoeld plaatsgevonden.
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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 penningmeester van de Stichting:
Te besluiten:
De jaarstukken met de daarbij behorende jaarrekening omvattende de balans
per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over het boekjaar 2020
vast te stellen.
Aldus vastgesteld te Ede in de vergadering van 28 september 2021.
DE STICHTING VOORNOEMD,
Was getekend:
H. Mokken, voorzitter

C. Bosch, secretaris

C.H. Pruim, penningmeester
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Samenstellingsverklaring
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ACCOUNTANTS
IN NON-PROFIT

Stichting Timotheos
Ubbeschoterweg 8d
3927 CJ RENSWOUDE

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het interim-bestuur van Stichting Timotheos
De jaarrekening van Stichting Timotheos te Staphorst is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten
en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, ‘Samenstellingsopdrachten’. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’ van de
Raad voor de Jaarverslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van
administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Timotheos. Wij
hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel
te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen
wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
Was getekend te Sliedrecht, 15 april 2022.
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