Jaarverslag

2016

Voorwoord
“We waren op huisbezoek bij een jong gezin. De kinderen komen naar onze opvang; daar krijgen
ze ontbijt en lunch. We betalen ook hun schoolgeld. Het huis was aardedonker en was leeg: geen
stoelen, geen tafel, geen bed, zelfs geen rieten slaapmatten, niets. Alleen een paar lege zakken in de
hoek waar houtskool in had gezeten. Een van de kinderen pakte de zakken, zodat we daarop konden
zitten. De moeder hield haar zoon tegen. Het bleek dat deze vieze zakken door het gezin gebruikt
werden als beddengoed: ze sliepen op de kale vloer met die zakken als deken.” Zuster Lucy van de
Sisters of the Sacred Hearts of Jesus and Mary vertelde het als antwoord op de vraag of ze af en toe
niet de moed verliest: zoveel armoede, zoveel mensen die lijden, waar te beginnen? Ze werkt met
drie andere zusters van haar congregatie in Mbala in het noorden van Zambia. Hiv en aids hebben
hier hard toegeslagen. Een generatie is weggevaagd en veel mensen leven in bittere armoede.
Hoe houden we hoop? Helpt het wat we doen? We inspireren en motiveren katholieken in Nederland
om mensen over de hele wereld te ondersteunen bij het opbouwen van een waardig bestaan. Ons
werk is geïnspireerd door Christus en het Evangelie. In dit jaarverslag over 2016 laten we zien wat de
Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland (‘de Stichting’) het afgelopen jaar heeft gedaan, voor
wie en met wie we dat hebben gedaan.
Wij zien dat het helpt wat we doen. Omdat we een onderdeel zijn van de Katholieke Kerk, kunnen we
gebruikmaken van de infrastructuur die de wereldkerk biedt. Dat zorgt ervoor dat we op veel plaatsen
in de wereld kunnen komen, soms ook plaatsen waar andere hulpverleners zich moeten terugtrekken
of niet kunnen komen. Onze projecten zijn altijd gericht op de waardigheid en zelfstandigheid van
mensen, op eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. We zien dat veel mensen die op de een
of andere manier profiteren van de projecten die we steunen, hun verbeterde positie gebruiken om
anderen te helpen. Zo verspreiden nieuwe kennis en nieuwe vaardigheden zich langzaam maar zeker
door de gemeenschappen, voor het welzijn van allen. En dat geeft hoop op een betere wereld.
Paus Franciscus had 2016 uitgeroepen tot het Jaar van de Barmhartigheid. Onze activiteiten sluiten
hier goed bij aan.
Een goed voorbeeld is het campagneproject van Vastenactie in 2016. De Nederlandse katholieke
gemeenschap zette zich in voor het werk van caritasorganisatie
Oeganda. Via het door Vastenactie ondersteunde project wil

socadido

socadido

van het bisdom Soroti in

bijdragen aan voedselzekerheid

voor de boeren in het gebied, die zwaar te lijden hebben onder extreme klimaatomstandigheden.
We zagen hoe boeren die werden opgeleid door

socadido

hun nieuwe kennis en kunde doorgeven aan

hun buren en aan jongeren, zodat steeds meer gezinnen kunnen profiteren van de nieuw verworven
kennis en technieken.
De Stichting besteedde in 2016 de begeleiding van het overgrote deel van de buitenlandse projecten
uit aan Cordaid. Op het gebied van projectbeheer werkte de Stichting ook samen met

cafod,

de officiële

hulporganisatie van de Katholieke Kerk in Engeland en Wales.
We bezochten weer tientallen katholieke basisscholen. Dit keer met – naar keuze van de scholen –
een musical over de Barmhartige Samaritaan, workshops om zelf de miniversie van de musical in te
studeren of gastlessen. Het was een groot succes: niet alleen was het volgens docenten een mooie
manier om leerlingen te laten nadenken over mensen ‘ver weg’ , maar het gaf scholen ook een mooie
mogelijkheid invulling te geven aan hun katholieke identiteit.
We hebben regelmatig contact met onze donateurs. Ontroerend is de vanzelfsprekendheid waarmee
de meeste donateurs ons steunen en blijven steunen: “Natuurlijk! Vastenactie, dat hoort er gewoon
bij. Ik blijf jullie steunen zolang ik leef”.
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Dat zoveel enthousiaste kinderen, onvermoeibare vrijwilligers en trouwe donateurs zich inzetten voor
mensen ver weg, geeft ons hoop en vertrouwen. We weten ons in Nederland verbonden met gemeenschappen over de hele wereld en we zien dat we samen daadwerkelijk verschil kunnen maken in de
levens van veel mensen. Soms lijken de problemen groot, maar met het jonge gezin in Zambia gaat
het gelukkig inmiddels een stuk beter. Het gezin ontving een paar zakken vis, meel en houtskool om
een handeltje te starten. Ze kunnen dankzij die steun inmiddels voor zichzelf zorgen: er is voldoende
te eten en de kinderen kunnen naar school.
Het bestuur
Den Haag, 22 juni 2017

Spaar- en leengroep, Oeganda, Vastenactie 2016
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1

Verslag van het bestuur
1.1

Missie

Wij inspireren en motiveren katholieken in Nederland om mensen over de hele wereld te ondersteunen bij
het opbouwen van een waardig bestaan. Dit doen we door te bouwen aan gemeenschappen in binnen- en
buitenland en door het werven van fondsen in Nederland. We zijn de missie- en ontwikkelingsorganisatie
van de Katholieke Kerk in Nederland. Ons werk is geïnspireerd door Christus en Zijn Evangelie.

1.2

Visie

Hele mens
Met ‘de hele mens’ bedoelen we alle dimensies van het menszijn: spiritueel, psychisch, fysiek en
sociaaleconomisch.
Waardigheid
We geloven dat alle mensen door God, uit liefde, naar Zijn beeld en gelijkenis zijn geschapen. Dat geeft
iedere mens een intrinsieke waardigheid en maakt ons broeders en zusters van elkaar. Het principe van
het algemeen welzijn (bonum commune) vloeit voort uit de waardigheid, de eenheid en de gelijkheid
van alle mensen. Het sociale leven dient zich te richten naar het algemeen welzijn, wil het zijn diepste
betekenis bereiken. Hiertoe dienen de aardse goederen aangewend te worden die aan ons allen gege-

Vastenactie 2016
Voldoende te eten voor families in Katakwi
Het campagneproject van Vastenactie 2016 richtte zich op een aantal gemeenschappen in
Katakwi, een gebied in het district Teso. Het is een arm, achtergebleven gebied, waar de mensen afhankelijk zijn van de landbouw. Door de steeds extremere weersomstandigheden zijn de
opbrengsten van het land echter veel te laag. Mensen lijden honger en iets ten noorden van
campagnegebied Katakwi overlijden zelfs mensen.
Onze projectpartner socadido helpt de gemeenschappen om te gaan met extreme droogte én
extreme regenval, zodat de oogsten verbeteren en de mensen voldoende te eten hebben. Denk
aan irrigatietechnieken, het telen van bepaalde gewassen en hulp bij het ‘opstarten’. Als er eenmaal wat productie is, worden de boeren geholpen met de verkoop van hun producten. Ook de
oprichting van kleine coöperaties wordt ondersteund. Veel mensen die al zijn geholpen, kunnen
inmiddels in hun onderhoud voorzien.

Eerste resultaten
socadido organiseerde in 2016 al dertig trainingen over klimaatbestendige landbouwmethodes en
waterbesparing. Er namen bijna 4000 mensen deel aan deze tweedaagse training. Er werden ook
drukbezochte trainingen gegeven over sparen en krediet. Daar waren maar liefst 5000 deelnemers!
Boeren leerden hoe zij hun overlevingskansen kunnen vergroten bij grote droogte of andere
rampen. 26 Gemeenschappen ontvingen landbouwgereedschap en zaden. 52 Sleutelfiguren van
de betrokken gemeenschappen kregen een opleiding van vier dagen over onder andere leiderschap, effectieve communicatie, goed bestuur, rechten van de mens en openbare orde. Om aandacht te vragen voor verantwoord omgaan met het milieu en klimaatverandering, werd er een
cultureel muziekgala georganiseerd door vier basisscholen. Het evenement trok meer dan 2000
bezoekers.
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ven zijn. Solidariteit tussen mensen is dus een belangrijke opdracht. Door onderlinge samenwerking
kunnen mensen zich inzetten voor de menselijke waardigheid en het bonum commune. Deze initiatieven verdienen ondersteuning (subsidiariteit). De sociale leer van de Katholieke Kerk roept ons op en
wijst ons de weg om mensen in hun waardigheid te doen leven.
Bouwen aan gemeenschappen
Samen bouwen we (subsidiariteit en solidariteit) aan onderling verbonden gemeenschappen (bonum
commune) in Nederland en wereldwijd, ongeacht hun religieuze achtergrond, waarin ieder zichzelf tot
de volle potentie kan ontwikkelen (waardigheid). Dat doen we met respect voor elkaars waardigheid,
rechten en verantwoordelijkheden. Geïnspireerd door het Evangelie en de katholieke sociale leer werken we in deze gemeenschappen op twee dimensies: de ontwikkeling van een persoonlijke relatie met
God en zorg voor de naaste.
Fondsenwerving
Om projecten te kunnen ondersteunen die aan deze missie en visie werken, werven we fondsen en
stimuleren we gemeenschappen in Nederland om fondsen te werven.

1.3

Uitwerking

De Stichting ondersteunt mensen in ontwikkelingslanden die zich inspannen voor een rechtvaardiger,
humaner en welvarender samenleving door middel van kleinschalige, sociaaleconomische, educatieve
en pastorale ontwikkelingsprojecten. Solidariteit met medemensen in nood is een wezenskenmerk
van kerkzijn. De projecten die de Stichting ondersteunt, komen dan ook ten goede aan alle mensen,
zonder onderscheid in geloof, afkomst of sekse. De lokale projectorganisaties zijn organisaties die
door de Kerk ter plaatse zijn erkend. Door verbanden aan te gaan met mensen en partnerorganisaties
aldaar, wordt de wereldwijde gemeenschap versterkt.
De Stichting werft fondsen ter ondersteuning van de projecten. Dat gebeurt met name via twee campagnes: de Vastenactie in de periode voorafgaand aan Pasen (de vastenperiode of veertigdagentijd)
en de Adventsactie in de periode voorafgaand aan Kerstmis (de adventsperiode). De Stichting ziet toe
op een effectieve en gecontroleerde besteding van de fondsen.
Via de campagnes – de Vastenactie en de Adventsactie – willen we tevens de vasten- en de adventsperiode inhoud en diepgang geven voor de katholieke gemeenschap in Nederland. Ze brengen tegelijkertijd hoop en nieuw perspectief voor mensen in ontwikkelingslanden. Ook wil de Stichting de katholieke gemeenschap in Nederland de mogelijkheid geven haar solidariteit tot uitdrukking te brengen
door bij te dragen aan noodhulpacties. Hiertoe werft de Stichting separaat fondsen buiten de twee
genoemde perioden om onder naam Vastenactie Noodhulp.
De activiteiten van de Stichting zijn te verdelen in een aantal aandachtsgebieden, namelijk:
•

campagnevoeren, fondsenwerving en bewustwording;

•

projectenbeleid en -beheer;

•

actief relatiebeheer t.a.v. diverse Particuliere Initiatieven (PI’s) en projectorganisaties;

•

organisatorische taken.

1.4

Waarin zijn we anders?

Het unieke van de campagnes en programma’s van de Stichting is dat het activiteiten betreft voor
en door de katholieke gemeenschappen in Nederland en buitenland, georganiseerd en gesteund
in opdracht van het bestuur van de R.-K. Kerk. Daardoor kan de Stichting ook steunen op de
wereldwijde, maatschappelijke en kerkelijke infrastructuur die daarbij hoort. De nadruk ligt op het
(professioneel) ondersteunen van bestaande en nieuwe groepen die campagne willen voeren (subsidiariteitsbeginsel). Een van de manieren waarop de Stichting dat doet, is het aanbieden van een
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landelijk campagneproject voor Vastenactie. Groepen kunnen gebruik maken van kant-en-klare
campagnematerialen en kunnen zich laten inspireren door tips om campagne te voeren in hun eigen
gemeenschap. Daarbij kunnen ze profiteren van de aanwezigheid van Vastenactie in diverse landelijke
en regionale media. De Stichting wil bovendien groepen inspireren en synergie en samenhang aanbrengen. Oftewel: de Stichting wil groepen mensen met elkaar verbinden. Vanuit onderlinge verbondenheid en betrokkenheid, zullen mensen dan gemotiveerd zijn ook financieel te steunen.

1.5

Bouw mee
aan
eilanden
van hoop

Campagnevoeren, fondsenwerving en bewustwording

De Stichting werft, zoals gezegd, actief fondsen via met name de campagnes Vastenactie en Adventsactie. Door acties voor noodhulp stelt de Stichting de katholieke gemeenschap in Nederland in staat
haar solidariteit met mensen die getroffen zijn door rampen te tonen. Daarnaast zijn er enkele aparte
programma’s. Op de eerste plaats betreft dat het Vastenactie-aanbod voor het katholieke basisonderwijs. Op de tweede plaats is er het SamenActie-programma, dat zich richt op het onderhouden
van relaties met Particuliere Initiatieven (pi’s). Particuliere Initiatieven zijn particuliere organisaties in
Nederland die projecten in een ontwikkelingsland steunen. De activiteiten van SamenActie zijn niet

IBAN: NL21 INGB 000 000 5850

▪

gebonden aan de vasten- of adventstijd.

www.vastenactie.nl

Even minderen voor een ander
Een campagne van
Vastenactie_Poster_2017_Algemeen_A2-C.indd 1

01-11-16 09:11

1.6

Doelgroepen

De Stichting richt zich primair op de volgende doelgroepen:
•

vrijwilligers en Missie-, Ontwikkelings- en Vredesgroepen (mov-groepen), parochies als

•

katholieke particulieren (donateurs);

•

Particuliere Initiatieven;

•

buitenlandse projectorganisaties;

•

katholieke basisscholen (leraren, leerlingen en ouders).

collectant;

1.7

Structuur

Oprichting
De Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland is opgericht in 1961 door de Nederlandse
bisschoppenconferentie.
Statutaire naam
De statutaire naam van de organisatie is: Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland.
Statutaire vestigingsplaats
De statutaire vestigingsplaats is Zeist, maar de feitelijke vestigingsplaats is Den Haag. De Stichting
houdt sinds januari 2016 kantoor aan de Amaliastraat in Den Haag. Haar verzendhuis is gevestigd in
Scherpenzeel.
Rechtsvorm
De Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland is een private kerkelijke rechtspersoon, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nr. 411.78.402. Het

rsin/fiscaal

nummer van de

organisatie is NL 003.003.759.B01. Het bestuur van de Stichting is in samenwerking met de directeur
verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering.
De R.-K. instelling Bisschoppelijk Adventsactie, een kerkelijke rechtspersoon, is ingeschreven in het
handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30269644. Al haar activiteiten, bezittingen en schulden zijn per 1 januari 2012 overgedragen aan de Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie
Nederland, die ook de Adventsactie uitvoert. Sindsdien leidt de Stichting Bisschoppelijke Adventsactie
een ‘slapend bestaan’.
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Statutaire doelstelling
De statutaire doelstelling van de Stichting luidt:
a.	hulp aan de ontwikkelingslanden in de vorm van kleinschalige ontwikkelingsprojecten vooral
van sociaal-economische aard. Hoofdstuk 2 Projecten gaat hierop in;
b.	de bevordering in Nederland van daadwerkelijke verantwoordelijkheden voor en betrokkenheid bij de ontwikkelingslanden vanuit de katholieke geloofsgemeenschap, met name door een
gedurende de Vastenactie karakteristiek op de medemens in de ontwikkelingslanden gerichte
vernieuwende en bevrijdende geloofsbezinning. Hoofdstuk 3 Bewustwording en kerkelijke
oriëntatie gaat hierop in.
ANBI-status
De Stichting beschikt over de status van Algemeen Nut Beogende Instelling, de

anbi-status.

Hierdoor

zijn giften aan de Stichting fiscaal aftrekbaar.
Vennootschapsbelasting
De Stichting is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

1.8

Mensen

Bestuur
Op 31 december 2016 bestond het bestuur van de Stichting uit:
•

M. de Haan, secretaris;

•

E.C.G. Rommens, penningmeester en waarnemend voorzitter;

•

J.W.P.M. van der Velden, algemeen bestuurslid.

De Nederlandse bisschoppenconferentie benoemt de leden van het bestuur op voordracht van het
bestuur van de Stichting en na consultatie van Mgr. dr. J.M. Punt, referent voor missie en ontwikkeling. De benoemingstermijn is drie jaar. De penningmeester is op 1 november 2010 benoemd; de
overige leden van het bestuur zijn op 1 april 2011 benoemd. Op 1 januari 2015 zijn de bestuursleden
herbenoemd.
De Stichting heeft procedures ter voorkoming van situaties waarin sprake zou kunnen zijn van (de
schijn van) belangenverstrengeling. In het dagelijks leven zijn de bestuursleden werkzaam in uiteenlopende functies in diverse sectoren van de maatschappij. Zij brengen vanuit hun achtergrond organisatorische, bestuurlijke, financiële en juridische kennis en ervaring in.
Geen van de bestuursleden heeft enige vergoeding ontvangen voor de voor de Stichting verrichte
bestuursactiviteiten. Aan geen van de bestuursleden zijn leningen, voorschotten of garanties verstrekt. Alleen dhr. J.W.P.M. van der Velden had een nevenfunctie die in dit verband dient te worden
vermeld. Hij was bestuurslid bij Fidesco, een internationale katholieke organisatie die ernaar streeft
achtergestelde gemeenschappen weerbaarder te maken, zoals door de uitzending van vrijwilligers.
Hij heeft deze functie inmiddels neergelegd.
Toezicht
Het bestuur legt verantwoording over het gevoerde beleid af aan Mgr. dr. J.M. Punt, bisschop van
Haarlem-Amsterdam, namens de bisschoppenconferentie referent voor missie en ontwikkeling en
voorzitter van de Bisschoppelijke Commissie Missie en Ontwikkeling (bcmo). Het beleid van de Stichting dient in overeenstemming te zijn met de criteria die door de

bcmo

zijn geformuleerd en die in

2010 door de bisschoppenconferentie zijn vastgesteld. Het financieel toezicht is vanuit de bisschoppenconferentie gedelegeerd aan de sectoreconoom die de bisschop-referent ondersteunt. De sector
econoom ontvangt rekening en verantwoording van het bestuur inzake de Stichting. Het bestuur van
de Stichting, een private kerkelijke rechtspersoon, legt als onderdeel van goed bestuur vrijwillig reke-
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ning en verantwoording af aan de

bcmo.

Mgr. Punt heeft in 2016 verschillende malen overleg gevoerd

met de directeur.
Directie
Per 15 augustus 2014 is P.J.C.M. van Hoof aangesteld als directeur van de Stichting. Van Hoof was
voordien werkzaam bij Kerk in Nood. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling
van de beloning volgt de Stichting de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen
van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland (voorheen

vfi)

en de Code Wijffels

(zie www.goededoelennederland.nl). De Adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een
maximumnorm van het jaarinkomen. Het jaarinkomen van de directeur blijft ruim onder deze norm.
Medewerkers
De directeur geeft dagelijks leiding aan de twaalf medewerkers van de Stichting, samen (inclusief
directeur) 10,6 FTE (fulltime equivalent) gedurende 2016. Ook verrichtten enkele zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) diensten voor de Stichting. Daarnaast heeft de Stichting in 2016 enkele mensen ingehuurd van andere organisaties. Er is geïnvesteerd in de eigen organisatie, waarmee bepaalde
vaardigheden binnen de eigen organisatie zijn gebracht.
Vrijwilligers, parochies, pastores
De Stichting heeft een indirecte relatie met zo’n 190 duizend katholieke kerkgangers die bereikt worden
via ongeveer 600 parochies, hun pastores en zo’n tienduizend (mov-)vrijwilligers. Met deze laatste groep
onderhoudt de Stichting een meer directe relatie via een eigen regiocoördinator: het zijn veelal deze groepen die in hun parochie actief actievoeren voor de campagnes van de Stichting. De vrijwilligers bestaan
vooral uit groepen van 55-plussers. Ongeveer drieduizend van hen zijn vaak zeer actief en betrokken
bij Vastenactie en in toenemende mate bij Adventsactie. Deze vrijwilligers zetten zich in omdat ze het
belangrijk vinden iets te betekenen voor mensen ver weg. Ze werken vooral uit solidariteit.

1.9

Risicobeleid

De Stichting

bva

is zich ervan bewust dat het nemen van risico’s onderdeel is van ons werk. We vinden

het echter belangrijk dit zo afgewogen mogelijk te doen. Daarom inventariseren en analyseren we de
risico’s waarmee we te maken krijgen. Het belangrijkste strategische risico voor Stichting

bva

is het

verlies van onze goede reputatie: deze vormt immers de basis van onze fondsenwerving. Daarmee is
een goede reputatie essentieel voor het behalen van onze doelstellingen.
Om onze goede reputatie te waarborgen, hebben we diverse maatregelen getroffen. Deze maatregelen richten zich met name op twee aspecten: we willen ons werk zo ethisch en transparant mogelijk
doen en we willen zoveel mogelijk van onze middelen besteden aan onze doelstellingen.
Maatregelen om de risico’s te beperken omvatten onder andere:
•	procedures en protocollen voor de bedrijfsvoering;
•	gedragsprotocollen voor medewerkers;
•	de administratieve organisatie (procuratieregeling);
•	de interne controle;
•	de controle door een externe accountant.
Het risicobeleid is onderdeel van het gevoerde beleid en ligt formeel vast in de onderdelen: strategie,
operationeel, financieel en wet- en regelgeving. De directie is goed op de hoogte van de belangrijkste
risico’s en onzekerheden in de branche en is van mening dat de interne risicobeheersings- en controlesystemen waarmee de organisatie brede risico’s worden beheerst in 2016 adequaat hebben gewerkt.
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2 Projecten
2.1

Projectenbeleid

De Stichting

bva

ondersteunt een breed scala aan projecten. De projecten zijn kleinschalig (in beginsel

maximaal 100 duizend euro per jaar), vooral sociaaleconomisch van aard en ze zijn gericht op de concrete noden van de lokale gemeenschap. De projecten zijn over de hele wereld verspreid.
Of projecten voor ondersteuning in aanmerking komen, wordt beoordeeld aan de hand van het projectenbeleid van de Stichting. Onze aandachtsgebieden zijn: onderwijs, ondernemerschap, landbouw,
gezondheid en welzijn, vrede en verzoening, vluchtelingen, leiderschapsontwikkeling en juridische
ondersteuning. Vanwege de sterke sociaaleconomische component is er echter speciale aandacht voor
het versterken van minderheidsgroepen. Zo worden projecten ondersteund die gericht zijn op het
versterken van de rechtszekerheid, het beschermen van traditionele leefomgevingen, het opzetten en
ontwikkelen van kleine ondernemingen en het versterken van de positie van vrouwen. Pastorale projecten worden gefinancierd wanneer zij direct of indirect in relatie staan tot genoemde doelstellingen.
Bovenstaande vloeit voort uit de missie en visie van de Stichting.
Binnen het projectenbeleid is een onderscheid gemaakt tussen inhoudelijke en formele (technische)
criteria. De inhoudelijke criteria behelzen onder meer: realistische doelen, een helder omschreven
doelgroep, lokaal draagvlak, een uitgewerkt uitvoeringstraject en overeenstemming met de katholieke opvatting over mens en maatschappij. Bij de formele criteria gaat het om zaken als: een goede
beheers- en uitvoeringscapaciteit, een deugdelijke projectbeschrijving, een verantwoorde begroting
en een accuraat jaarverslag over de voorgaande jaren.
De Stichting geeft parochies in Nederland de ruimte hun eigen doelen te kiezen.

2.2

Projectresultaten

In 2016 zijn in totaal 78 projecten gecommitteerd in 38 landen voor 2.380 duizend euro. In totaal
werd voor 46 duizend euro gedecommiteerd. Projecten ontvangen in principe één jaar steun.

Tabel: Projecten
(bedragen x €1.000)
Jaar

Aantal projecten

Bedrag

Gemiddeld bedrag/project

2016

78

2.380

31

2015

83

2.990

36

2014

107

2.603

24

Zoals vermeld is in 2016 voor 2.380 duizend euro aan projecten gecommiteerd. In de jaarrekening
is onder Bestedingen buitenland voor een bedrag van 2.358 duizend euro aan committeringen aan
projecten opgenomen. Het verschil wordt met name veroorzaakt door twee factoren. Enerzijds is een
bewustwordingsproject voor een totaalbedrag van 147 duizend euro onder de post Bewustwording
opgenomen in de jaarrekening. Anderzijds zijn in de jaarrekening de in mindering gebrachte kosten
van Cordaid (154 duizend euro) opgenomen. Het resterende verschil wordt door een aantal kleinere
factoren verklaard.
In 2016 is het aantal projecten gedaald met 6% ten opzichte van 2015. Dit heeft met name te maken
met het feit dat er minder geld beschikbaar was voor projecten. Het gemiddeld bestede bedrag per
project is 31 duizend euro en ligt onder het gemiddeld bestede bedrag van 2015, maar ligt boven het
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gemiddeld bestede bedrag van 2014. Het gemiddeld bestede bedrag per project in 2015 was zo hoog
door een groot noodhulpproject. In 2016 was het noodhulpproject beduidend kleiner van omvang.
78 projecten voor vijf hoofdfondsen
De 78 projecten die in 2016 zijn ondersteund, kunnen worden onderverdeeld in vijf hoofdcategorieën.
Tabel: Hoofdfondsen met aantal projecten en totaalbedragen
(bedragen x €1.000)
Hoofdfonds

Aantal projecten

Totaalbedrag

Vastenactie Algemeen

33

1.144

Vastenactie Eigen Doelen

35

572

Adventsactie

5

275

Samenactie

4

149

Noodhulp

1

240

78

2.380

Totaal

2.2.1

Vastenactie Algemeen voor een totaalbedrag van 1.144 duizend euro

In 2016 zijn er 33 projecten onder Vastenactie Algemeen gefinancierd. In 2015 werden er 26 projecten ondersteund voor een bedrag van 1.420 duizend euro. Onder Vastenactie Algemeen vallen de drie
centrale projecten van de Vastenactie-campagnes 2015, 2016 en 2017. Het campagneproject voor
2017 is met name gericht op het bieden van veiligheid en ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen
en jongeren in sloppenwijken van San Salvador, de hoofdstad van El Salvador. De eerste committering
hiervoor is in 2016 aangegaan. Het is gebruikelijk om de eerste committeringen al voor het begin van
de campagne aan te gaan. De centrale projecten worden voor drie jaar ondersteund en vormen een
uitzondering op de regel dat projecten in principe maar voor één jaar ondersteund worden.
Onder Vastenactie Algemeen valt daarnaast de bijdrage aan het Fonds Mondiale Vorming. Uitgaven hieraan zijn met name gericht op het ondersteunen en versterken van de missionaire infrastructuur van de
Nederlandse bisdommen. Ook de zeven projecten in het Bisdomfonds vallen onder Vastenactie Algemeen.
Tot slot vallen onder Vastenactie Algemeen nog 22 projecten waarvan de buitenlandse partner direct
gefinancierd is. Deze projecten vallen in 2016 onder de volgende thema’s: gezondheid (9), onderwijs (6),
landbouw (4), ondernemerschap (2), en vrede en verzoening (1). Vier van deze projecten zijn gemonitord en geëvalueerd door
2.2.2

cafod.

Vastenactie Eigen Doelen voor 572 duizend euro

In totaal zijn er 35 Eigen-Doelenprojecten in 2016 gecommitteerd en is er door 168 parochies actiegevoerd voor deze projecten. In totaal haalden de parochies 397 duizend euro op. De Stichting
heeft daarop in totaal een subsidie van 175 duizend euro gegeven. De subsidie wordt per Eigen Doel
vastgesteld aan de hand van de opgehaalde gelden van het betreffende Eigen Doel. Een aantal Eigen
Doelen heeft meer opgehaald dan vooraf gedacht werd waardoor een lagere subsidie nodig was om
tot het totale projectbedrag te komen. Via de Eigen Doelen kwamen verschillende thema’s aan bod,
gericht op welzijn (19), onderwijs (9), gezondheid (4), ondernemerschap (1), juridische ondersteuning (1), en leiderschapsontwikkeling (1). Samenvattend: net als in 2015 richtten de projecten zich
voornamelijk op gezondheid/welzijn en onderwijs.
Het aantal parochies dat meedoet met een Eigen Doel fluctueert. In deze telling worden ook de afzonderlijke geloofsgemeenschappen meegeteld en niet alleen de gefuseerde grote parochies. Het aantal
deelnemende parochies/geloofsgemeenschappen was in 2016 aanmerkelijk lager dan in de voorgaande jaren.
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De Stichting hanteert de regel dat een parochie of geloofsgemeenschap drie jaar met een Eigen Doel
aan de Vastenactie kan deelnemen en daarna minimaal een jaar met het centrale project moet meedoen. In 2016 hadden relatief veel parochies en geloofsgemeenschappen de drie jaar daarvoor voor
een Eigen Doel campagne gevoerd; het lijkt erop dat zij vanwege de verplichting mee te doen aan het
campagneproject, in 2016 niet hebben meegedaan aan de Vastenactie-campagne. Deze verplichting
vervalt vanaf de campagne 2018. Dit heeft geresulteerd in een klein aantal projecten, minder deelnemende parochies en een lager totaalbedrag. Voor 2017 weten we inmiddels dat deze aantallen een
stuk hoger liggen. Zo zijn er 42 projecten van 119 deelnemende parochies/geloofsgemeenschappen
aangemeld. Deze hebben een beoogd totaalbedrag van 822 duizend euro.

Tabel: Eigen Doelen met aantal projecten en bedragen
(bedragen x €1.000)
Jaar

Aantal projecten

Aantal parochies/

Totaalbedrag

Gemiddeld bedrag/

mov-groepen

project

2016

35

168

572

16

2015

44

263

726

17

2014

48

211

928

19

2.2.3

Adventsactie voor 275 duizend euro

Adventsactie steunde vijf projecten. Deze zijn gericht op welzijn (3), onderwijs (1) en gezondheid (1).
In vergelijking met 2015 (198 duizend euro voor zeven projecten) is een iets hoger bedrag uitgekeerd
aan een iets kleiner aantal projecten. De thematiek is niet belangrijk veranderd.
2.2.4

SamenActie voor 149 duizend euro

SamenActie heeft vier projecten ondersteund in 2016. Deze zijn gericht op onderwijs (2), landbouw
(1) en welzijn (1). In vergelijking met 2015 (171 duizend euro voor vijf projecten) is er een project
minder ondersteund en zijn de gemiddelde bedragen per project vergelijkbaar gebleven. Het bestuur
van de Stichting heeft in 2014 besloten vanwege beschikbare capaciteit slechts zeer beperkt projecten te werven voor SamenActie. Dit beleid is in 2016 voortgezet.
2.2.5

Noodhulp voor 240 duizend euro

In vervolg op de goede samenwerking met

cafod

voor de bestrijding van de uitbraak van ebola in

2014, en voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving op 25 april 2015 in Nepal, heeft de Stichting in 2016 240 duizend euro via

cafod

besteed aan noodhulp voor de opvang van Syrische vluchte-

lingen in Jordanië. Het project van de katholieke caritasorganisatie in Jordanië, Caritas Jordanië, richt
zich op kwetsbare gezinnen, zoals gezinnen met jonge kinderen, alleenstaande moeders, gezinnen
waarvan een of meer leden gehandicapt zijn, en ouderen die geen familie meer om zich heen hebben.
cafod

onderhoudt namens de Stichting de contacten met Caritas Jordanië en voert de monitoring en

evaluatie uit.
2.2.6

Landen- en continentale verdeling projecten

De verdeling van de 78 projecten over de continenten is als volgt:
•

Afrika: 37 projecten in 18 landen;

•

Azië: 17 projecten in 7 landen;

•

Midden- en Zuid-Amerika: 13 projecten in 8 landen;

•

Midden-Oosten en Oost-Europa: 3 projecten in 2 landen;

•

Wereldwijd: 8 projecten.
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2.3

Projectuitvoering

2.3.1

Fonds op Naam Vastenactie/Cordaid

De Stichting besteedt de uitvoering van het projectenpakket van Fonds op Naam Vastenactie uit aan
Cordaid. Cordaid voorziet de projectaanvragen van een advies, dat wordt voorgelegd aan de Projectencommissie van de Stichting. De Projectencommissie besluit over goedkeuring en afwijzing van de
voorgestelde projecten. Voor reguliere projecten tot 100 duizend euro heeft het bestuur van de Stichting deze besluitvorming gedelegeerd aan de Projectencommissie. Voor de overige projecten neemt
het bestuur zelf het besluit.

Vastenactie 2016
Pelgrimstocht in Zuid-Holland
Een lange stoet van mensen, zwijgend, in gedachten verzonken. Drie dagen lang wandelden de Vastenactie-pelgrims
langs de Nieuwe Waterweg, langs sloten en beekjes, door het polderlandschap en langs de dorpen en steden in de regio
Schiedam-Vlaardingen-Maassluis. Het was de eerste keer dat de Pelgrimstocht in deze regio werd georganiseerd. Er
sloot een recordaantal pelgrims aan: 130 mensen liepen een of meer dagen mee.
De dagelijkse overdenkingen waren geïnspireerd op de thema’s van drie hongerdoeken: ‘God of Goud, hoeveel is
genoeg?’ (China 2015), ‘Behoud de Schepping’ (Nigeria 2009) en ‘Levend water’ (India 1984). Deze onderwerpen pasten
mooi binnen het kader van het thema van Vastenactie 2016: Water, bron van alle leven. De inleiders van de bezinningsmomenten, waaronder Mgr. Van den Hende, maakten er een afwisselend geheel van, in de oecumenische traditie
van de Vastenactie in Schiedam, Maassluis en Vlaardingen.
Naast bezinning had de pelgrimage ook een concreet en materieel doel: het inzamelen van geld voor ons campagneproject in Oeganda. Deelnemers werden opgeroepen iedere gelopen kilometer door familie, vrienden en kennissen te
laten verzilveren: de opbrengst was ruim € 10.000.

14

Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland

2.3.2
cafod,

CAFOD
de officiele hulporganisatie van de Katholieke Kerk in Engeland en Wales, heeft in 2016 vier

projecten gemonitord en geëvalueerd voor de Stichting. Deze projecten zijn van een advies voorzien
door

cafod

en de Projectencommissie en zijn voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur heeft ze goed-

gekeurd, waarna de gelden via

cafod

aan de partners zijn overgemaakt. Ook in 2017 zal

cafod

enkele

projecten van advies voorzien; deze worden dan in lijn met het bestaande projectenbeleid aan de Projectencommissie voorgelegd.
2.3.3

Kerk in Nood/Vastenactie

In 2016 zijn geen projecten in eigen beheer in afstemming met Kerk in Nood ondersteund. Voor 2017
geldt dat er mogelijk enkele projecten in eigen beheer in afstemming met Kerk in Nood ondersteund
zullen worden. Voorgenomen projecten worden aan de Projectencommissie voorgelegd.
2.3.4

Bisdomfonds

De Nederlandse bisdommen ontvangen elk jaarlijks 50 duizend euro voor de ondersteuning van (veelal) kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden die vallen binnen de doelstellingen van de Stichting.
Tot en met 2015 deed het bisdom Roermond niet mee aan deze regeling. Met ingang van 2016 is met
het bisdom Roermond een speciale afspraak gemaakt. Het bisdom ontvangt een bijdrage van 18,5
duizend euro, conform de verdeling van de inkomsten uit dit bisdom over de landelijke Vastenactie en
de diocesane vastenactie.
Normaal gesproken worden per bisdom ongeveer zes projecten per jaar gesteund van het geld dat
de bisdommen ontvangen van de Stichting. Pas na ontvangst van de rapportage kan worden vastgesteld aan welke organisaties en thema’s het geld is besteed. Cordaid controleert voor de Stichting de
verantwoording.
2.3.5

Projectencommissie

Om projecten te selecteren en het projectenbeleid te toetsen, heeft het bestuur van de Stichting de
eerdergenoemde Projectencommissie ingesteld, waarvan het zelf de leden benoemt. Besluiten over
reguliere projecten tot 100 duizend euro heeft het bestuur van de Stichting aan de Projectencommissie gedelegeerd. Voor de overige projecten neemt het bestuur zelf het besluit. De Projectencommissie
kwam in 2016 vijfmaal bijeen.

2.4

Subsidiebeleid

Voor Particuliere Initiatieven zijn twee mogelijkheden voor medefinanciering: via Vastenactie Eigen
Doelen en via SamenActie. Elk heeft een eigen subsidieregeling.
Bij de Eigen Doelen van Vastenactie subsidieert de Stichting maximaal 50% van de eigen bijdrage van
parochies. Een voorbeeld: bij een door de Stichting goedgekeurd Eigen-Doelenproject haalt de parochie tienduizend euro op. De Stichting voegt hier dan vijfduizend euro aan toe. Via SamenActie gelden
de volgende subsidieregelingen:
•

60% voor bouwprojecten;

•

70% voor overige projecten.

Deze percentages gaan over de eigen bijdrage die de aanvrager werft. Bijvoorbeeld: bij een bouwproject waarvan de totale kosten zestienduizend euro zijn, haalt de aanvrager tienduizend euro op.
SamenActie voegt hier zesduizend euro bij (60% van tienduizend euro).
De maximumbijdrage die de Stichting aan een SamenActie-project levert is 50 duizend euro.
De projecten voor Adventsactie worden geheel gefinancierd uit de Adventsactie-campagne en zijn
daarom hier niet opgenomen.
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2.5

Afwijzingen

In 2016 heeft de Projectencommissie 116 voorgestelde projecten afgewezen (tegenover 82 in 2015).
Er is tweemaal bezwaar gemaakt tegen de negatieve beoordeling van een project. In een geval is na
het ontvangen van meer informatie en het herschrijven van het projectvoorstel de projectaanvraag bij
herbeoordeling alsnog goedgekeurd.
Projectaanvragen met een goed potentieel die echter buiten het beleid van de Stichting vallen, worden doorverwezen naar andere Nederlandse missionaire organisaties. Aanvragen voor vervoersmiddelen worden bijvoorbeeld gestuurd naar

miva

en aanvragen voor de bouw van kerken naar Missio of

Kerk in Nood. Algemene bouwprojecten worden ook wel doorverwezen naar Misereor in Duitsland.
Veel voorkomende redenen voor afwijzing zijn:
•	te grootschalige projecten met vooral hoge bouwkosten;
•	bedelbrieven en slecht uitgewerkte projectvoorstellen;
•	individuele aanvragen voor bijvoorbeeld studie of levensonderhoud;
•	administratieve redenen, bijvoorbeeld omdat geen reactie ontvangen wordt op een verzoek om
nadere informatie;
•	projecten die op een andere wijze worden gefinancierd.

Vastenactie 2016
Gabriel Opio: “Dankzij
Gabriel Opio (23) leerde van

socadido

socadido

kan ik voor mijn gezin zorgen.”

landbouw- en irrigatietechnieken. Zijn grote droom is over

vijf jaar een echt trainingscentrum op te richten en te werken met jongeren die voortijdig van
school zijn gegaan: “Ik weet nog goed hoe moeilijk we het vroeger hadden: mijn moeder was
gehandicapt, dus ik moest al jong meehelpen om geld te verdienen. Ik ben daardoor nauwelijks
naar school geweest. Dankzij

socadido

kan ik nu voor mijn moeder en mijn gezin zorgen. Ik wil

mijn kennis en ervaring met meer jongeren delen. Zij zijn uiteindelijk de toekomst van Oeganda!”

Adventsactie 2016
Duurzame opleidingen voor alleenstaande moeders in Congo
De Democratische Republiek Congo is een van de armste landen ter wereld. Jonge alleenstaande, vaak ongeschoolde moeders hebben het extra moeilijk. Het lukt ze vaak niet om te voorzien
in de basisbehoeften van hun gezin. Omdat onderwijs ontwikkelingskansen schept, organiseren
de paters Redemptoristen cursussen ‘snit en naad’, gecombineerd met alfabetisering, beginselen
van bedrijfsbeheer, opleiding in landbouwtechnieken en geloofsoverdracht. De vrouwen kunnen
daardoor een eigen zaak opstarten en hun gezinnen onderhouden. Met de steun van Adventsactie 2016 kunnen de bestaande projecten verduurzaamd worden en verkooppunten opgezet
worden. Adventsactie heeft € 40.000 bijgedragen.
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3	Bewustwording en
kerkelijke oriëntatie
3.1

Publiciteit, voorlichting en bewustwording

De Stichting ondersteunt de Nederlandse bisschoppen bij hun opdracht om actief de missionaire geest
te bevorderen. Om haar doelstellingen te realiseren zijn campagnevoeren, bewustwording en voorlichting belangrijke aandachtsgebieden van de Stichting. In de campagnes van de Vastenactie en de
Adventsactie is dan ook nadrukkelijk aandacht voor een inhoudelijke, missionaire component: de campagnes richten zich niet alleen op het doneren van geld, maar gaan ook in op de achtergronden van het
katholieke vasten en op de spiritualiteit van de adventsperiode. De campagnes belichten ook de werken
van barmhartigheid en de uitgangspunten van de katholieke sociale leer. Daarnaast wordt informatie
gedeeld over de projecten die de Stichting steunt. Daarbij hoort algemene informatie over het land,
over de omstandigheden waarin mensen leven en over de oplossingen die het project wil bieden. Mensen in Nederland worden uitgenodigd actief deel te nemen aan de campagnes: niet alleen door geld te
geven, maar door zich ook werkelijk solidair op te stellen omdat Christus ons dat heeft gevraagd.
De kerkelijke oriëntatie van de Stichting blijkt onder andere uit haar participatie in het Fonds Mondiale
Vorming. Uit het Fonds Mondiale Vorming worden uitkeringen gedaan aan de Nederlandse bisdommen. Deze kunnen met deze middelen een functionaris (missiesecretaris) aanstellen die zich actief
bezighoudt met het informeren, begeleiden en motiveren van parochies en pastores om missionair
te denken en te handelen. Daarnaast is deze missiesecretaris een vraagbaak voor vrijwilligers en
anderen die zich bezighouden met missionaire projecten. Een andere functionaris die via dit fonds is
aangesteld (de missionair veldwerker) onderhoudt actief contact met groepen van vrijwilligers, Missie-, Ontwikkelings- en Vredesgroepen (mov-groepen), en verbanden van pastores. Deze worden ook
veelvuldig en persoonlijk bezocht.
De stafmedewerker scholen onderhoudt nauwe contacten met het katholieke basisonderwijs over de
campagnes, maar bijvoorbeeld ook over het begrip ‘vasten’ en hoe dat vormgegeven kan worden
binnen de identiteit van de school.
De Stichting ondersteunt vrijwilligers en groepen in Nederland bij het voeren van campagne. Zij krijgen kant-en-klare materialen aangereikt, maar bijvoorbeeld ook praktische tips en trucs. Projectorganisaties kunnen bij de Stichting terecht voor advies en hulp. Het contact verloopt voornamelijk via de
regiocoördinatoren.
In 2016 heeft de Stichting 634 duizend euro uitgegeven aan marketing en communicatie met het oog
op fondsenwerving, voorlichting en bewustwording. Een belangrijk deel daarvan is besteed aan de
verzending van brieven met acceptgiro’s aan zo’n 60 duizend donateurs en aan de campagnematerialen voor de parochies en vrijwilligers. Dat betreft campagnefilms, posters, folders, projectinformatie,
nieuwsbrieven, het campagnehandboek en bijvoorbeeld de traditionele Vastenzakjes.
Daarnaast heeft de Stichting tijdens de campagneperiodes op bescheiden schaal geadverteerd en artikelen gepubliceerd in diverse media. De nadruk lag daarbij op de Nederlandse katholieke gemeenschap.
Zo zijn er onder andere advertenties geplaatst in de bisdombladen, in een katholieke krant en op een
aantal katholieke websites. Parochiebladen en bisdombladen hebben kant-en-klare artikelen opgenomen
die vanuit de Stichting zijn aangeboden. Er zijn advertorials geplaatst in twee uitgaven van Missionaire
Agenda. Verder hebben de verschillende katholieke omroepen aandacht besteed aan de campagnes in
hun uitzendingen. Omroep

kro-ncrv

zond de documentaire uit die Vastenactie maakte over het werk van

caritasorgansiatie socadido in Oeganda. Ook zond de

kro-ncrv

iedere zondagochtend, na de eucharistie-

viering, een kort spotje uit over het campagneproject van Vastenactie. Tevens heeft ze in de adventstijd
televisiespotjes van één minuut uitgezonden over de projecten van Adventsactie.
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3.2

Campagnes

3.2.1. Vastenactie-campagne
Vastenactie nodigt mensen uit tot een soberder leven tijdens de veertigdagentijd. De campagne van
2016 gaf concrete voorbeelden van manieren om te matigen, maar bood betrokkenen ook de mogelijkheid zelf te laten zien hoe zij hun vasten invullen. Vandaaruit spoorde de campagne hen aan zich
solidair op te stellen met hun medemensen, waar ook ter wereld.
De campagne van 2016 is de eerste die is uitgevoerd in de nieuwe huisstijl die in 2015 werd geïntroduceerd. De website en sociale media bieden de ruimte persoonlijke initiatieven te promoten en te
laten sponsoren. Er is dit jaar meer geïnvesteerd in social media. Daardoor verdubbelde het aantal
volgers van de Facebookpagina van Vastenactie tot ongeveer 1.100. Het bereik van de berichten
groeide flink dankzij de extra inspanningen.
De in 2015 gelanceerde website bleek voor veel vrijwilligers erg wennen. Gedurende het jaar is op
basis van feedback van gebruikers veel tijd en aandacht geïnvesteerd in het inrichten van de website
en de webshop.
Het campagneteam heeft veel aandacht besteed aan de relatie met het kerkelijk kader – de bisschoppen en pastores – en met vrijwilligers. Er zijn tientallen bijeenkomsten geweest, verspreid over het
hele land. De nadruk lag daarbij op het karakter van de veertigdagentijd, maar er werden ook praktische handvatten geboden om parochies te helpen fondsen te werven tijdens de campagneperiode.
Verspreid over het jaar hebben de medewerkers van de Stichting (met name de regiocoördinatoren)
zo’n 120

mov-groepen,

parochies en andere groepen bezocht in het kader van de Vastenactie. Dit is

inclusief ongeveer 50 presentaties over het campagneproject in Oeganda.
Er is ten opzichte van 2014 en 2015 bezuinigd op de campagnekosten. Dat kon worden gerealiseerd
door sommige materialen alleen nog digitaal aan te bieden, oplages scherper te calculeren en door
nieuwe prijsafspraken met leveranciers.
Vastenactie campagneproject 2016:

socadido,

Oeganda

In 2016 draaide de Vastenactie-campagne om het Teso-district in het noordoosten van Oeganda. Projectpartner socadido – de caritasorganisatie van het bisdom Soroti – helpt de lokale gemeenschappen
om te gaan met extreme klimaatomstandigheden: lange perioden van droogte en extreme regenval
op andere momenten. De boeren leren bijvoorbeeld hoe ze water kunnen opslaan tijdens het regenseizoen, zodat ze de droge periode kunnen overbruggen. Ook leren zij moestuinen aan te leggen met
slimme irrigatietechnieken om met zo min mogelijk water toch een goede oogst te behalen. Veel boeren worden op weg geholpen met bijvoorbeeld zakken zaad en mest. Groepen boeren kunnen samen
een ploeg en een span ossen krijgen. Als er eenmaal wat productie is, worden de boeren geholpen
met de verkoop van hun producten. Ook de oprichting van kleine coöperaties wordt ondersteund. Een
Vastenactie-team bezocht het project in 2015 tweemaal om de campagne voor te bereiden.
kro-ncrv

zond de documentaire uit die Vastenactie maakte over de situatie in Teso en het werk van

socadido. De documentaire werd door meer dan 240 duizend mensen bekeken. Daarnaast waren er
op vijf zondagen gedurende de vastentijd, na de eucharistieviering, spotjes te zien waarin mensen
werden opgeroepen het werk van socadido financieel te steunen via Vastenactie.
Het campagneproject voor 2017 werd in 2015 gekozen en in 2016 bezocht en voorbereid. Dit project
richt zich op de sloppenwijken van San Salvador, hoofdstad van het Midden-Amerikaanse El Salvador.
Projectpartners Centro Bartolomé de las Casas (CBC), de zusters van Angel de la Guarda en de paters
Passionisten willen de veiligheid en sociale cohesie in de wijken Montreal en Popotlan verbeteren. Ze
bieden trainingsprogramma’s en workshops aan waarmee ze willen voorkomen dat jonge kinderen lid
worden van de misdaadbendes die de wijken beheersen. Het campagneproject van Vastenactie richt
zich op dit werk voor kinderen en jongeren. In Nederland werd contact gelegd met de ambassade
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van El Salvador, zodat het campagneteam kon kennismaken met de Salvadoraanse gemeenschap in
Nederland. Zowel de ambassade als de leden van de gemeenschap hebben zich actief ingezet voor de
campagne.
Om de relatie tussen El Salvador en Nederland te onderstrepen en om Nederland te bedanken voor
de opvang van een aantal politieke vluchtelingen uit El Salvador in de jaren tachtig, heeft de Salvadoraanse ambassade Nederland een borstbeeld aangeboden van de in 2015 zalige verklaarde Mgr. Óscar
Romero, de in 1980 vermoorde aartsbisschop van El Salvador. Het beeld is op 24 maart 2017 officieel
onthuld en ingezegend door de nuntius, Mgr. Cavalli. De Stichting heeft de totstandkoming van het
beeld financieel gesteund.
Betrokkenheid katholieke achterban
Het aantal bestellingen van campagnematerialen door parochies is verder gedaald. Het volume per
bestelling was gemiddeld genomen groter dan in 2015. Veel parochies bestaan nu uit verschillende
geloofsgemeenschappen. De bestellingen voor de campagne worden centraal gedaan voor de verschillende gemeenschappen.
Startdag Vastenactie
De landelijke Startdag van de Vastenactie vond plaats op 12 november in Utrecht. Het thema van de
dag was: ‘Eilanden van Hoop in San Salvador’. Het aantal bezoekers is voor het eerst in drie jaar weer
gestegen. Er waren zo’n 260 deelnemers. Bij binnenkomst werden de bezoekers enigszins ‘blootgesteld’ aan de intimiderende en vijandige sfeer van de sloppenwijken van El Salvador. De deelnemers
konden vervolgens verschillende lezingen en workshops bijwonen. De ambassadeur van El Salvador,
mevrouw Aida Luz Santos de Escobar, schetste de problematiek van de wijken door de jaren heen.
Ook de ondertussen traditionele Startdag van het Noorden werd goed bezocht, al is de opkomst hier
in vergelijking met 2015 wat afgenomen.

Plenair programma tijdens de jaarlijkse Startdag van Vastenactie. Van links naar rechts: jongerenwerker Nino Hensen, de ambassadeur
van El Salvador in Nederland, mevrouw Aida Luz Santos de Escobar en Marielle Stout, geestelijk verzorgster voor gedetineerden.
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Pelgrimstocht
Ook in 2016 is een driedaagse sponsorwandeling voor Vastenactie georganiseerd: de Pelgrimstocht.
Voor het eerst was een aantal

mov-groepen

gezamenlijk verantwoordelijk voor de organisatie van

de Pelgrimstocht. De betrokken groepen in de parochie De Goede Herder van Vlaardingen-Maassluis-Schiedam werden daarbij ondersteund en bijgestaan door de beide regiocoördinatoren. De
pelgrims haalden ruim tienduizend euro op voor Vastenactie, een resultaat dat vergelijkbaar is met
voorgaande jaren.
Op donderdag 17 maart 2016 trokken een kleine 90 pelgrims door Vlaardingen en omgeving. Vrijdag 18 maart voerde de route door Maassluis en Maasland, deels over de zogenaamde ‘doelpaden’.
Een ongekend aantal van 130 mensen wandelde die dag mee, mede dankzij een bus vol pelgrims uit
de Woerdense parochie Pax Christi. Op zaterdag 19 maart was tenslotte Schiedam en omgeving het
toneel van de bedevaart met ongeveer 80 deelnemers. De bezinningsmomenten werden verzorgd
door Mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam, diverse pastores van de bezochte kerken en vanuit het team van Vastenactie.
Programma Vastenactie op school
Een van de speerpunten in het beleidsplan 2015-2017 van de Stichting is het vergroten van het
draagvlak voor Vastenactie binnen het katholiek onderwijs. De katholieke scholen (circa 2.000) worden niet primair via de parochies benaderd, hoewel dit een belangrijke relatie kan blijven en blijken.
De stafmedewerker scholen onderhoudt de contacten van de Stichting met de scholen. De Stichting
heeft ervoor gekozen het katholiek basisonderwijs een eigen aanbod te doen.
Voor de scholencampagne 2016 werd een nieuw lespakket ontwikkeld dat beter aansloot bij de
geloofs- en belevingswereld van basisschoolkinderen. Het lespakket is geschreven als een reis van vijf
weken, waarin iedere week de kinderen bij een volgende stap brengt. De kinderen ‘staan even stil’,
onderzoeken waar ze zijn, doen een spel, lezen een verhaal, knutselen iets moois of worden letterlijk
even stil. Verder is een viering opgenomen die goed gebruikt kan worden bij het paasontbijt of op een
actiedag. De leerkracht kan zelf keuzes maken uit de kant-en-klare werkvormen en op die manier de
leerlingen laten kennismaken met de veertigdagentijd en Pasen. Het lesmateriaal kan ook voor een
kortere periode gebruikt worden of voor een eigen project.
In 2016 deden 280 scholen mee aan de Vastenactie-campagne. Daarnaast hebben 35 parochies en 40
andere organisaties of personen het lesmateriaal gedownload. Dit zijn onder meer identiteitsbegeleiders voor het katholiek onderwijs.
Een scholentour, een flessenactie en een recordpoging
Om Vastenactie meer bekendheid te geven op, heeft de Stichting in 2016 een scholentour georganiseerd met een bijbehorende flessenactie en een afsluitend event.
Voor de scholentour zijn kinderen in de basisschoolleeftijd (met begeleiding uiteraard) uit Oeganda
overgekomen om de kinderen in Nederland te vertellen over hun land en het leven daar, over vasten
en over het campagneproject in Oeganda. Samen met een team van de Stichting hebben ze 45 basisscholen bezocht. Het was een groot succes: er was ruimte voor zang en dans, maar ook voor serieuzere onderwerpen: ‘Wie draagt jou als je het moeilijk hebt? Hoe kunnen we elkaar dragen? Wat kun
jij doen voor een ander?’ Het leverde tal van mooie, soms ontroerende momenten op.
De scholen die deelnamen aan de scholentour – en nog een aantal andere scholen overigens – hebben lege petflessen ingezameld. Daarmee wilde Vastenactie op scholen het bewustzijn rondom
klimaatverandering versterken: het gebrek aan recycling heeft wereldwijde gevolgen voor natuur
en klimaat. Het statiegeld van de flessen komt ten goede aan een gemeenschap in Oeganda die de
gevolgen van deze klimaatsverandering aan den lijve ondervindt en die dit jaar onze steun kreeg.
Op 15 maart is een groot afsluitend evenement georganiseerd voor de scholen die deelnamen aan de
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Tienduizenden flessen op een rij tijdens het afsluitende evenement van de scholentour.

flessenactie. Met bussen en auto’s zijn kinderen uit het hele land naar Nieuwegein gekomen om gezamenlijk het record ‘Langste rij plastic flessen’ uit het Guiness Book of Records te verbreken. Het werd
een gezellige dag met muziek, dans en tienduizenden lege flessen op rij!
Scholenfilm
De scholenfilm had dit jaar een bijzonder karakter: twee Nederlandse kinderen gingen op uitnodiging
van Vastenactie naar Oeganda, om te kijken hoe de kinderen daar leven. In de film vertellen Samuel
en Elise over hun kennismaking met Agnes en Josephine en over wat hen opviel in het campagnegebied Katakwi.
Training Eigen Doelen
Dit jaar is voor de tweede keer een training aangeboden aan de mensen die een Eigen Doel wilden
indienen. Deze dag was voor het eerst verplicht gesteld door de Stichting. De eendaagse training was
enerzijds bedoeld om het projectenbeleid van de Stichting toe te lichten, anderzijds om samen met de
projecthouders kritisch naar de eigen projectvoorstellen te kijken. Daarnaast zijn er onderling ideeën uitgewisseld over het voeren van een succesvolle campagne tijdens de vastentijd. De training is
medegeorganiseerd door Bureau Wyser en door MDF Training & Consultancy. Er hebben in totaal 83
mensen deelnemers deelgenomen. Ze gaven vrijwel allemaal aan de training zeer te waarderen.
Collecteschema parochies
Vastenactie en Adventsactie zijn opgenomen in het collecteschema van R.-K. Parochies in Nederland
3.2.2

Adventsactie-campagne

Advent – de circa vier weken voorafgaand aan Kerstmis – is de periode van verwachting, uitzien
naar een nieuw begin, naar God die mens wordt. Het is een periode van hoop. Juist in deze tijd wil
Adventsactie een vuist maken en deze hoop ook doorgeven. Dit doet Adventsactie door kleinschalige
projecten te steunen en door niet alleen de Kerk daar, maar ook de Kerk hier zichtbaar te maken.
In 2016 ondersteunde Adventsactie van vijf katholieke organisaties een project om zo de onderlinge
solidariteit van de Kerk in Nederland te benadrukken. Deze partners hebben actief campagne gevoerd
voor Adventsactie, zowel landelijk als binnen hun eigen bewegingen. Parochies kiezen gedurende deze
periode zelf voor welk van de vijf projecten ze in actie komen.
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De projectpartners organiseerden bijeenkomsten, hielden presentaties, verspreidden het Adventsactie-promotiemateriaal en zorgden zo dat Adventsactie een grotere bekendheid kreeg. Ook dit jaar
kregen de projecthouders begeleiding tijdens een inspiratiedag rondom de Adventsactie-campagne. In
navolging op deze dag is er in beperkte mate individueel contact gezocht met de projecthouders om
hun campagne-activiteiten te verfijnen en te ondersteunen.
Ook in 2016 was Adventsactie aanwezig op de landelijke Startdag van Vastenactie.
Betrokkenheid katholieke achterban
Het aantal bestellingen van campagnemateriaal groeide in 2016 licht naar 280.
Publiciteit
Omroep

kro-ncrv

heeft in de adventstijd televisiespotjes uitgezonden van één minuut over de projec-

ten van Adventsactie. Ze zijn op de zondagochtenden uitgezonden op NPO, direct na de eucharistieviering. Verder is er bescheiden geadverteerd in een aantal katholieke media.
Adventsactie op scholen
De Stichting heeft voor het eerst lesmateriaal ontwikkeld voor de Adventstijd. Dit werd aangeboden aan katholieke basisscholen in het kader van de Week van de Hoop van het NKSR (Nederlandse
Katholieke Schoolraad) in samenwerking met enkele andere partijen, waaronder Verus (Vereniging
voor katholiek en christelijk onderwijs).
De vier weken van de Advent kregen ieder hun eigen thema: hoop, vertrouwen, vreugde en vrede.
Voor elke week waren er verhalen, opdrachten, liedjes en filmpjes voor de verschillende leeftijdscate-

Medische zorg in Malawi,
Adventsactie 2016
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gorieën binnen het basisonderwijs. In totaal hebben 380 scholen het lesmateriaal voor de onderbouw
gedownload en 220 scholen het lesmateriaal voor middenbouw/bovenbouw.
Projecthouders
De vijf projecthouders van de Adventsactie-projecten hebben actief deelgenomen aan de campagne.
Zij organiseerden bijeenkomsten, hielden presentaties, verspreidden het Adventsactie-promotiemateriaal en zorgden zo dat Adventsactie een grotere bekendheid kreeg.
Voor de tweede maal is een toerustingsdag georganiseerd voor de initiatiefnemers van de verschillende Particuliere Initiatieven van Adventsactie. De dag had verschillende doelen: elkaar beter leren
kennen, de projecthouders handvatten bieden om het verhaal van Adventsactie verder uit te dragen,
algemene presentatietraining geven en een gezamenlijk startmoment beleven voorafgaand aan de
advent. Anders dan bij de voorgenoemde training voor Eigen Doelen was deze dag ook gericht op
het voeren van campagne. Het bleek ook ditmaal een goed initiatief, dat door alle deelnemers zeer is
gewaardeerd.
3.2.3

SamenActie

In 2012 is het SamenActie-programma gestart, tot 2014 onder de naam ‘Progressio’. SamenActie
heeft drie doelstellingen.
1.	Het opbouwen en versterken van relaties met Particuliere Initiatieven die vanuit Nederland projecten uitvoeren in het buitenland die daar kerkelijke erkenning genieten en die de Kerk in Nederland
en in het Zuiden versterken.
2.	Het aanbieden van een subsidie via een medefinancieringssysteem voor deze Particuliere Initiatieven.
3. Het zichtbaar maken van alle projecten die de Stichting ondersteunt.
SamenActie is het antwoord van de Stichting op de wens om het draagvlak voor de activiteiten van
de Stichting te vergroten, door zich uitdrukkelijk te verbinden met projecten die lokaal sympathie
hebben in Nederland. Via het SamenActie-programma ondersteunt de Stichting zo het sociaal ondernemerschap van groepen in Nederland en in projectlanden. Door het jaar heen kunnen Particuliere
Initiatieven een beroep doen op een subsidie. Via kennismakingsgesprekken worden alle initiatiefnemers persoonlijk betrokken.
Via de website www.samenactie.nl was voor alle donateurs zichtbaar waaraan de Stichting de ingezamelde gelden heeft besteed. Op de website waren zowel projectrapportages met foto’s te vinden als
overzichtslijsten van alle bestedingen per jaar.
Met ingang van 15 april 2016 is alle informatie van de SamenActie-website ondergebracht op de algemene website van de Stichting

bva:

www.stichtingbva.nl.

3.2.4 Noodhulp
In 2016 heeft de Stichting een noodhulpactie gehouden voor Syrische vluchtelingen in Jordanië.
De Stichting wil wereldwijd mensen ondersteunen bij het opbouwen van een waardig bestaan. Het
primaire doel van noodhulp is het redden van levens, het verminderen van menselijk lijden en het
bewaren en beschermen van menselijke waardigheid. Deze doelstellingen sluiten naadloos aan bij de
missie en visie van de Stichting. Juist in tijden van grote nood en wellicht zelfs wanhoop, willen we als
katholieke gemeenschap zichtbaar zijn. Daarom heeft de Stichting een oproep gedaan geld te doneren voor vluchtelingen uit Syrië die worden opgevangen in Jordanië. Sinds de start van het conflict in
Syrië zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Ze verblijven vooral in de buurlanden van Syrië,
zoals Jordanië. Er zijn naar schatting zo’n anderhalf miljoen vluchtelingen in Jordanië; voor slechts
zo’n 20% van hen is plaats in de vluchtelingenkampen.
Vastenactie werkt in deze noodhulpactie samen met de katholieke caritasorganisatie in Jordanië.
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Caritas Jordanië heeft de afgelopen paar jaar bijna 500 duizend Syrische vluchtelingen geholpen en
steunt daarnaast nog eens jaarlijks 90 duizend kwetsbare Jordaniërs. Caritas Jordanië helpt de vluchtelingen buiten de kampen met eten, onderdak, medische zorg en educatie, maar ook met spullen als
dekens, kachels en kleding- en voedselbonnen.
Het project dat we via de Stichting hebben gesteund, richt zich op kwetsbare gezinnen, zoals gezinnen met jonge kinderen, alleenstaande moeders, gezinnen waarvan een of meer leden gehandicapt
zijn en ouderen die geen familie meer om zich heen hebben. Via de Stichting konden we 10% van het
project financieren; het Engelse

cafod

droeg ook bij aan dit project en onderhoudt namens de Stich-

ting de contacten met Caritas Jordanië.

cafod

voert de monitoring en evaluatie uit. Wereldwijd hebben

verschillende katholieke organisaties geld gedoneerd aan Caritas Jordanië, waaruit de solidariteit van
de internationale katholieke gemeenschap blijkt.

3.3 Relaties
3.3.1

Bisschoppenconferentie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland

Als oprichter van Vastenaktie in 1961 heeft de Nederlandse bisschoppenconferentie in 1978, onder
voorzitterschap van kardinaal Alfrink, de statuten van de Stichting als particuliere katholieke instelling goedgekeurd. De bisschoppenconferentie is ook de oprichter van de Stichting Bisschoppelijke
Adventsactie in 2010. In 2012 is de uitvoering van de Adventsactie geïntegreerd in de werkorganisatie van de Stichting. De Stichting stelt de bisdommen en de bisschoppenconferentie in staat om ook
zelf een projectenbeleid te voeren en heeft daartoe een apart fonds ingesteld, het eerder vermelde
Bisdomfonds.
3.3.2

Donateurs

De Stichting heeft een directe relatie met ongeveer 60 duizend donateurs die bereikt worden via
mailings, nieuwsbrieven, de websites en sociale media. Onder de noemer ‘donateurs’ vallen particulieren, maar bijvoorbeeld ook ordes, congregaties, bedrijven, organisaties en vermogensfondsen. De
donateurs zijn voor het merendeel katholiek verbonden.
3.3.3. Scholen
Om het draagvlak voor Vastenactie in het Nederlandse katholieke onderwijs (ongeveer 2.000 scholen)
te kunnen vergroten, onderhoudt de Stichting contact met de katholieke basisscholen. Dit verloopt via
de stafmedewerker scholen. Via Vastenactie en Adventsactie kunnen scholen handen en voeten geven
aan hun katholieke identiteit. Het lesmateriaal dat is ontwikkeld voor Vastenactie wordt door sommige
scholen tijdens de vastenperiode gebruikt; andere scholen voeren ook intensief actie om geld in te
zamelen. Vaak zijn deze acties gekoppeld aan een Eigen Doel (Particulier Initiatief). In 2016 maakten
280 basisscholen gebruik van de lesmaterialen van Vastenactie en zamelden geld in. Verder gebruikten ongeveer 380 scholen het lesmateriaal van Adventsactie.
3.3.4

Cordaid

Sinds 1 april 2012 voert de Stichting haar activiteiten voor eigen rekening en verantwoording uit, na
gedurende een aantal jaren nauw met Cordaid verbonden te zijn geweest in operationele en financiële
zin. De Stichting heeft per 1 januari 2015 ook het donateursbeheer en de financiële administratie in
eigen beheer genomen.
In 2016 was, net als in voorgaande jaren, de technische ondersteuning van het buitenlandse projectenbeleid aan Cordaid uitbesteed. Dat betekent dat Cordaid vrijwel alle projecten van een advies heeft
voorzien en dat Cordaid de besluiten van de Projectencommissie van de Stichting heeft uitgevoerd,
administratief heeft verwerkt en de projecten heeft gemonitord. Uitzonderingen hierop zijn enkele
projecten die door

cafod

zijn uitgevoerd.

De overeenkomst met Cordaid ten aanzien van deze technische ondersteuning van het buitenland-
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Boer Gabriel bewerkt zijn land, Oeganda, Vastenactie 2016

se projectenbeleid loopt tot 1 april 2018. Ten behoeve van een goede samenwerking tussen Cordaid
en de Stichting heeft in 2016 regelmatig overleg plaatsgevonden, zowel inhoudelijk als praktisch.
Afstemming van de werkprocessen had hierbij de voortdurende aandacht en deze is regelmatig geëvalueerd en verbeterd. De samenwerking tussen Cordaid en de Stichting is in goede sfeer verlopen,
waarvoor de Stichting Cordaid zeer erkentelijk is.
3.3.5

Particuliere Initiatieven

De Stichting onderhoudt relaties met Nederlandse organisaties die kleinschalige projecten ondersteunen in het buitenland. Dit zijn de al genoemde Particuliere Initiatieven (ongeveer 40-50 projectorganisaties). Het zijn Nederlandse rechtspersonen en kunnen zowel parochies als stichtingen zijn. Vaak
hebben mensen vanuit een reis of betrokkenheid bij een gemeenschap het initiatief genomen om een
project te steunen. Denk bijvoorbeeld aan de bouw van een school of een kraamkliniek. In sommige
gevallen is de Nederlandse organisatie katholiek, in andere gevallen werkt zij in het buitenland samen
met katholieke partners.
De Nederlandse aanvragen om ondersteuning van een Particulier Initiatief kunnen op verschillende
manieren bij de Stichting binnenkomen, namelijk via:
•

het netwerk van de Nederlandse bisschoppen;

•	de parochies,

mov-groepen

en interparochiële samenwerkingsverbanden voor de ondersteuning en

aanvulling van Eigen-Doelenprojecten;
•

Nederlandse kerkelijke en katholieke maatschappelijke organisaties met een eigen project;

•

Adventsactie;

•

Nederlandse stichtingen en organisaties die met buitenlandse katholieke partners werken;

•

de website van SamenActie.

3.3.6

Projectorganisaties

Daarnaast werkt de Stichting samen met verschillende projectorganisaties in het buitenland die direct
financiering zoeken bij de Stichting en die zelf een project uitvoeren. Deze partners zijn bijvoorbeeld
missionaire congregaties of diocesane initiatieven van de R.-K. Kerk in ontwikkelingslanden.
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4 Financieel verslag, jaarrekening
4.1

Balans, staat van baten en lasten en kasstroomoverzicht 2016

4.1.1. Balans 2016 (na resultaatbestemming)

Balans 2016

(bedragen x € 1.000)		

31-12-2016

		31-12-2015

Activa
- Vorderingen		
- Liquide middelen		
Totaal activa

341			
1.998

		

224
2.944

2.339

3.168

Passiva
Reserves en fondsen
Reserves
- Continuïteitsreserve		

1.250

1.250

- Bestemmingsreserve projecten		

250

250

- Overige reserves		

607

				

745
2.107

2.245

Kortlopende schulden
- Overige kortlopende schulden		

232

				

Totaal passiva

26

		

923
232

923

2.339

3.168
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4.1.2. Staat van baten en lasten 2016

Staat van baten en lasten 2016

Begroting

(bedragen x €1.000)			
					 2016

2016

2015

2.846

3.435

3.298

Baten
- Baten uit eigen fondsenwerving Vastenactie		
- Baten uit eigen fondsenwerving Adventsactie		

610

655

563

- Baten uit eigen fondsenwerving Noodhulp		

234

0

488

- Baten uit acties van derden			

109

80

89

- Baten uit rente en beleggingen			

15

7

28

Som der baten			
3.814
4.177

4.466

Lasten
Besteed aan de doelstellingen
- Buitenland			

2.137

2.463

- Noodhulp buitenland			

221

0

2.383
475

Bestedingen buitenland			

2.358

2.463

2.858

835

951

1.020

3.193

3.414

3.878

634

660

658

- Kosten beheer en administratie			

125

103

126

Som der lasten			

3.952

4.177

4.662

Saldo van baten en lasten			

-138

0

-196

80,8%

81,7%

83,2%

83,7%

81,7%

86,8%

16,6%

15,8%

14,7%

3,2%

2,5%

2,7%

					
Bewustwording			
Som besteed aan de doelstellingen		
			
Werving baten			
- Kosten eigen fondsenwerving			
			
Beheer en administratie

- Ratio Bestedingen
(besteed aan doelstellingen t.o.v. totale lasten)		
- Ratio Bestedingen
(besteed aan doelstellingen t.o.v. totale baten)		
- Ratio wervingskosten
(kosten eigen fondsenwerving t.o.v. totale baten)
- Ratio B&A* (kosten B&A t.o.v. totale lasten)

*B&A: Beheer en administratie
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Bestemming saldo 2016

2016

(bedragen x € 1.000)
Continuïteitsreserve

0

Bestemmingsreserve projecten

0

Overige reserves

-138

Bestemmingsfonds

0

Totaal saldo

4.1.3

-138

Kasstroomoverzicht over 2016

Verloop van geldmiddelen

2016		
2015

(bedragen x € 1.000)		
Kasstroom uit operationele activiteiten
Baten

3.814		

4.466

Lasten

3.952		

4.662

			

-138 		

-196

Verandering in werkkapitaal
Mutatie vordering nalatenschappen

47		

4

Mutatie overige vorderingen

15 		

-11

Mutatie te verrekenen Cordaid

-179 		

261

Mutatie kortlopende schulden

-691 		

12

				
Kasstroom uit operationele activiteiten

-808 		
-946 		

Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
0

266
70

0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
0		
0
Toename/(afname) geldmiddelen		

-946				

70

Mutatie geldmiddelen

(bedragen x € 1.000)

2016

2015

Stand per 1 januari

2.944

2.874

-946

70

1.998

2.944

Mutatie boekjaar
Stand per 31 december
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4.2

Toelichting op de balans en op de staat van baten en lasten 2016

4.2.1. Activiteiten
De statutaire doelstelling van de Stichting luidt:
a.	hulp aan de ontwikkelingslanden in de vorm van kleinschalige ontwikkelingsprojecten vooral van
sociaal-economische aard,
b.	de bevordering in Nederland van daadwerkelijke verantwoordelijkheden voor en betrokkenheid bij
de ontwikkelingslanden vanuit de katholieke geloofsgemeenschap, met name door een gedurende
de Vastenactie karakteristiek op de medemens in de ontwikkelingslanden gerichte vernieuwende
en bevrijdende geloofsbezinning.
4.2.2. Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend
tegen een geschatte gemiddelde koers.
4.2.3. Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het
nodig dat het bestuur van de Stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de
directeur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 362 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen, inclusief de bijbehorende
veronderstellingen, opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

4.3

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

4.3.1. Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. De jaarrekening
is opgesteld in euro’s en wordt vergeleken met de door het bestuur vastgestelde begroting 2016 en
de realisatie 2015. Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen
geamortiseerde kostprijs, voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor incourantie.
4.3.2. Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn materieel ongewijzigd ten
opzichte van het voorgaande jaar.
4.3.3. Vreemde valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De euro is zowel de functionele als de presentatievaluta.
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de
koers op transactiedatum. Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de
functionele valuta tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de staat van baten en lasten.
4.3.4

Materiële vaste activa

Goederen met een waarde van meer dan € 10.000 en een levensduur van meer dan één jaar worden
geactiveerd en op de balans verantwoord als materiële vaste activa. Alle materiële vaste activa worden lineair afgeschreven over de geschatte levensduur van het betreffende activum.
4.3.5. Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Voor de vervolgwaardering benadert de boekwaarde de reële waarde na eerste verwerking vanwege de korte looptijd van de vorderingen. Derhalve worden de vorderingen niet gewaardeerd tegen
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geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.
4.3.6. Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit de kas en de banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
4.3.7. Reserves en Fondsen
De Stichting kent de volgende Reserves en Fondsen:
Reserves
a.	de Continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om zeker
te stellen dat de Stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen;
b.	de Bestemmingsreserve projecten wordt gevormd om in de toekomst middelen aan projecten te
kunnen besteden;
c.	de Overige reserves staan ter vrije beschikking van het bestuur. Het bestuur wil de omvang hiervan beperkt houden.
Fondsen
Onder de Bestemmingsfondsen staan de middelen verantwoord waar door derden een specifieke
besteding aan is gegeven.
4.3.8. Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan
de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.
4.3.9

Schulden

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Voor
de vervolgwaardering benadert de boekwaarde de reële waarde na eerste verwerking vanwege de korte
looptijd van de schulden. Daarom worden de schulden niet gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
4.3.10 Projectverplichtingen
Projectverplichtingen worden verwerkt op het moment van het uitsturen van een contract en gewaardeerd tegen de reële waarde zoals vermeld in het contract. Betalingen worden hierop in mindering
gebracht. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum. De Stichting heeft het projectbeheer, inclusief contracteren,
monitoren en betalen van uitvoerende projectorganisaties voor nagenoeg alle projecten uitbesteed
aan Cordaid, en voor enkele projecten aan

cafod.

De projectverplichtingen met deze partnerorganisa-

ties worden aangegaan door Cordaid respectievelijk

cafod

nadat de Projectencommissie namens het

bestuur van de Stichting hiertoe opdracht geeft. De Stichting heeft daarom voor de projecten geen
verplichtingen op de eigen balans staan. De aangegane projectverplichtingen welke via Cordaid en
cafod

4.4

lopen zijn gesaldeerd met eventuele vorderingen op Cordaid respectievelijk

cafod.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

4.4.1. Algemeen
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop ze
betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Het resultaat wordt
bepaald als het verschil tussen baten en lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Verliezen kunnen al gerealiseerd worden zodra zij
voorzienbaar zijn.
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4.4.2. Opbrengstverantwoording
4.4.2.1 Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit eigen fondsenwerving betreffen Donaties, Giften en Schenkingen, Mailingacties, Collecten,
Nalatenschappen en Verkopen materialen. Baten uit Donaties, Giften en Schenkingen, Mailingacties,
Collecten en Verkopen materialen worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen of
waarin de materialen verkocht zijn.
Uitzondering hierop zijn toezeggingen die al voor balansdatum zijn ontvangen. Ook deze worden in
het boekjaar verwerkt. Nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang voldoende betrouwbaar kan worden vastgesteld op basis van een omschrijving ontvangen van de executeur-testamentair. In de waardering worden materiële mutaties uit de meest recente correspondentie
en ontvangsten tot aan het opstellen van de jaarrekening meegenomen.
4.4.2.2 Baten uit acties van derden
Onder de Baten uit acties van derden worden baten uit acties verantwoord waarbij de Stichting geen
risico draagt. De baten uit acties van derden worden opgenomen in het boekjaar waarin de kosten
worden verantwoord in de jaarrekening. Dit betreft de eigen financiering van de door SamenActie
ondersteunde projecten.
4.4.2.3 Rentebaten en baten uit beleggingen
Rentebaten en Baten uit beleggingen bestaan uit de netto rente-inkomsten, dividenden en eventuele
koersresultaten die gerealiseerd worden op de tijdelijk overtollige liquide middelen van de Stichting.
De inkomsten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

4.5

Vorderingen en overlopende posten

Vorderingen

(bedragen x € 1.000)
Nog te vorderen nalatenschappen
Nog te ontvangen bedragen Cordaid
Nog te ontvangen omzetbelasting

31-12-2016

31-12-2015

42

89

261

82

2

0

Overige vorderingen

20

25

Nog te ontvangen interest

12

21

4

7

341

224

Waarborgsommen
		

De Vorderingen zijn toegenomen met 117 duizend euro. Dit is in belangrijke mate te verklaren
doordat de Nog te ontvangen bedragen Cordaid zijn toegenomen met 179 duizend euro. Deze Nog te
ontvangen bedragen Cordaid betreffen terug te ontvangen bedragen inzake te veel betaalde voorschotten aan Cordaid in 2016.
De Nog te vorderen nalatenschappen zijn afgenomen met 47 duizend euro. Het aantal nog niet afgewikkelde nalatenschappen daalde van vijf naar twee ten opzichte van 2015. De vordering betreft een
schatting van de onderliggende waarde van beneficiair aanvaarde nalatenschappen waarvan een boedelomschrijving aanwezig is, op basis waarvan in de toekomsten nog ontvangsten verwacht mogen
worden.
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De Nog te ontvangen interest betreft in 2017 te ontvangen rente over het saldo in 2016 op de spaarrekeningen van de Stichting.
De Waarborgsommen hebben betrekking op de gehuurde locatie van het verzendhuis.
Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan één jaar.

4.6

Liquide middelen

De post liquide middelen is als volgt samengesteld:
Liquide middelen

(bedragen x € 1.000)

31-12-2016

Kas
Banken

31-12-2015

0

0

1.998

2.944

1.998

2.944

		
		

Het saldo liquide middelen bestaat voor 454 duizend euro uit saldi op betaalrekeningen en voor 1.544
duizend euro uit saldi op spaarrekeningen. Het eerste bedrag bestaat voor een deel uit tijdens de
advent ontvangen gelden. Deze zijn op 31 december nog niet afgestort op een spaarrekening. In deze
onzekere tijden heeft de Stichting gekozen voor een prudent beleid aangaande de toevertrouwde
middelen, waarbij zekerheid voorop staat. Tijdelijk overtollige middelen staan daarom op spaarrekeningen van grote Nederlandse banken. De liquide middelen staan ter vrije beschikking. Het saldo van
de kas bedraagt 211 euro.

4.7

Reserves en fondsen

De samenstelling van de Reserves en fondsen is als volgt:
Samenstelling van Reserves en fondsen
					
(bedragen x € 1.000)

Continuïteits-

Bestemmings-

Overige

Bestemmings-

reserve

reserve

reserves

fondsen

745

0

			
Stand per 31 december 2015

1.250

Totaal

projecten
250

2.245

Mutaties (via verdeling saldo)
Onttrekkingen

138

Toevoegingen
Stand per 31 december 2016

138

		
1.250

250

607

0

2.107

4.7.1. Continuïteitsreserve
Met de Continuïteitsreserve beoogt het bestuur de risico’s op korte termijn af te dekken en zeker
te stellen dat de Stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. Na de
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verzelfstandiging van de Stichting is de noodzaak om tot de vorming van zulk een reserve te komen
wenselijk geworden. Teneinde het risico van het niet kunnen voldoen aan verplichtingen te verkleinen,
heeft het bestuur gekozen voor een relatief kortlopend huurcontract en verschillende arbeidscontracten voor bepaalde duur. Tevens hebben de toezeggingen aan projecten voor het overgrote deel een
looptijd van maximaal één jaar. De omvang van de Continuïteitsreserve is gebaseerd op de adviezen
hieraangaande van Goede Doelen Nederland. De continuïteitsreserve bedraagt 1.250 duizend euro.
Dit bedrag dekt iets meer dan de jaarlijkse kosten van de organisatie. Jaarlijks zal het bestuur bezien
in hoeverre de omvang van de reserve nog aansluit op de af te dekken risico’s. Hierbij draagt het
bestuur er zorg voor dat de omvang van de reserve binnen de door Goede Doelen Nederland gestelde
normen blijft. De maximale toegestane continuïteitsreserve bedraagt 2.000 duizend euro.
4.7.2. Bestemmingsreserve voor projecten
De Bestemmingsreserve voor projecten is evenals de Continuïteitsreserve in 2012 gevormd. Doel van
deze reserve is in de toekomst projecten te kunnen ondersteunen. Het merendeel van de projecten
heeft overigens een looptijd van minder dan één jaar.
4.7.3. Overige reserves
De Overige reserves waren ontstaan bij de start van de samenwerking tussen de Stichting en Cordaid in
1995 als het Saldo van de activa en passiva van dat jaar. Deels ten laste van deze reserves is de Continuïteitsreserve en Bestemmingsreserve gevormd. Het bestuur streeft ernaar een kleine overige reserve
aan te houden. Het volledige saldo over 2016 is in mindering gebracht op de Overige reserves.

4.8

Kortlopende schulden

De post Kortlopende schulden is als volgt samengesteld:
Kortlopende schulden

31-12-2016

31-12-2015

Te betalen projectgelden

40

803

Crediteuren

48

32

Overige schulden

99

46

Belastingen en sociale verzekeringen

13

14

Nog te betalen salarissen en reservering vakantietoeslag

32

28

232

923

(bedragen x € 1.000)

		

Gedurende 2016 (en 2015) heeft de Stichting aan de hand van kwartaallijkse voorschotfacturen
Cordaid betaald voor met name de projectgelden. Ultimo 2016 staan twee betalingen inzake noodhulp
welke in 2016 zijn toegezegd, maar in 2017 zijn voldaan, nog open.
De Overige schulden bestaan uit nog te betalen accountantskosten voor de jaarrekeningcontrole
2016, bankkosten over het vierde kwartaal 2016 en overige nog te betalen kosten met betrekking tot
2016, maar waarvan de factuur in 2017 is ontvangen.
De Nog te betalen belastingen en sociale verzekeringen betreffen de afrekening van loonheffing over
de maand december.
Alle schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.
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4.9

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

De Stichting heeft eind 2014 één nalatenschap ontvangen die per balansdatum nog belast is met
vruchtgebruik. De geschatte omvang van deze nalatenschap is nihil, omdat op het vruchtgebruik het
recht van vertering rust.
De Stichting heeft twee huurcontracten: één huurcontract heeft betrekking op het verzendhuis te
Scherpenzeel en één huurcontract heeft betrekking op de locatie aan de Haagse Amaliastraat. De
verplichtingen voortvloeiende uit de twee per balansdatum nog bestaande huurcontracten zijn als
volgt:
Verplichtingen uit huurcontracten

(bedragen x € 1.000)				
Begin looptijd

Einde looptijd

Bedrag per

Verplichting

Verplichting

maand

< 1 jaar

1 – 5 jaar

			

				
1-12-2015

30-11-2017

1.000

11.000

0

31-7-2018

1.042

12.504

7.294

2.042

23.504

7.294

1-8-2012

Totaal		

De Stichting heeft geen verplichtingen die langer dan vijf jaar lopen.

4.10

Baten

De baten zijn als volgt te specificeren:
Overzicht baten Stichting

(bedragen x € 1.000)

2016

Begroting

2015

Baten eigen fondsenwerving – Vastenactie

2.846

3.435

3.298

Baten eigen fondsenwerving – Adventsactie

610

655

563

Baten eigen fondsenwerving – Noodhulp

234

0

488

Baten uit acties van derden

109

80

89

15

7

28

3.814

4.177

4.466

Baten uit rente en beleggingen
Totaal

De totale baten liggen 363 duizend euro lager dan begroot en 652 duizend euro lager dan in 2015.
De inkomsten uit de Vastenactie-campagne zijn in 2016 452 duizend euro lager dan in 2015 en 589
duizend euro lager dan begroot.
De Stichting had voor 2016 ingezet op een bescheiden groei van de Baten van de Vastenactie. Deze is
niet gerealiseerd. Het begin van de ongeplande campagne voor noodhulp voor de opvang in Jordanië
van Syrische vluchtelingen viel samen met het einde van de (reguliere) Vastenactie-campagne. Moge-
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lijk heeft dit eraan bijgedragen dat de baten van de Vastenactie-campagne lager zijn dan in 2015.
Ook hebben er in 2016 minder parochies meegedaan met een Eigen Doel, vergeleken met 2015. De
noodhulpcampagne heeft 234 duizend euro opgeleverd. Dat is 254 duizend euro minder dan de noodhulpcampagne van 2015. Deze daling is te verklaren door het volgende. In 2015 was er veel meer
media-aandacht (o.a. nationale televisie) voor het onderwerp van de noodhulpcampagne van dat
jaar, namelijk de slachtoffers van de aardbeving in Nepal, dan in 2016 voor het onderwerp van de
noodhulpcampagne van 2016.
In 2016 heeft de Stichting 610 duizend euro opgehaald voor de Adventsactie. Hiermee is er ten
opzichte van 2015 is sprake van een behoorlijke groei, zij het dat deze wat achter is gebleven bij de
begroting. De groei is enerzijds afkomstig uit toegenomen baten van donateurs. Mede door Vastenactie-donateurs te bewegen ook te geven aan de Adventsactie zijn deze baten gestegen. Anderzijds
hebben meer parochies meegedaan aan de Adventsactie.
De Baten uit acties van derden zijn bijdragen van projectorganisaties en parochies aan specifieke projecten die zij zelf aandragen en die door de Stichting worden beheerd via SamenActie. Deze
inkomsten waren op 80 duizend euro begroot, in lijn met het ontvangen bedrag in 2015. De gerealiseerde baten in 2016 bedroegen 29 duizend euro meer dan begroot. De Stichting heeft voor 2017 een
vergelijkbaar bedrag beschikbaar gesteld voor SamenActie.
De Baten uit rente en beleggingen waren nagenoeg conform de begroting. De lagere baten vergeleken met 2015 zijn te verklaren door de daling van het saldo liquide middelen en de dalende rentestanden.
De Baten uit eigen fondsenwerving zijn als volgt te specificeren:
Baten uit eigen fondsenwerving

(bedragen x € 1.000)

2016

Begroting

2015

Donaties, giften en schenkingen

3.606

4.055

4.130

Nalatenschappen

30

PM

183

Verkopen materialen

54

35

36

3.690

4.090

4.349

Totaal

Onder de Donaties, giften en schenkingen zijn de opbrengsten uit de door parochies georganiseerde
collecten in het kader van de Vastenactie en de Adventsactie opgenomen. De materialen (zoals posters
en collectezakjes) voor deze collecten worden vervaardigd door de Stichting. De parochies kunnen deze
materialen van de Stichting betrekken. Parochies besluiten zelf over het al dan niet organiseren van collecten. De Stichting heeft daar geen invloed op. Ook is de organisatie van de collecten volledig aan de
parochies, zonder dat de Stichting hierin een rol speelt. De Stichting ontvangt de gecollecteerde gelden
pas als donatie van de parochies als zij de gelden overmaken op de bankrekening van de Stichting. Om
deze redenen zijn de collecten door de parochies als donatie verantwoord in de jaarrekening, net als in
voorgaande jaren. In 2016 hebben minder parochies bestellingen geplaatst voor materialen. De gemiddelde grootte van de bestellingen is echter wel toegenomen. Per saldo heeft dit geleid tot een groei in
de opbrengsten uit de verkoop van materialen van 18 duizend euro.
Onderstaand een overzicht van de in belangrijke mate over de jaargrens heen lopende opbrengsten
van de Adventsacties over 2014, 2015 en 2016. In de jaarrekening worden de baten op kasbasis verantwoord en niet toegerekend aan het betreffende ‘actiejaar’ aangezien de omvang per balansdatum
nog niet bekend is. Opgemerkt zij dat onder de Ontvangsten 2014 in de tabel uitsluitend de baten van
de Adventsactie 2014 getoond worden.
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Overzicht opbrengsten Adventsacties over 2014, 2015 en 2016

Actie 2016

(bedragen x € 1.000)

Actie 2015

Ontvangsten 2014
Ontvangsten 2015

1

335

Ontvangsten 2016

422

Ontvangsten 2017

1491

Totaal ontvangsten per actie

571

Actie 2014

Totaal

289

289

228

563

188		

610
149

523

517

1.611

baten t/m 14 maart 2017 meegenomen

In het jaar 2016 is 47 duizend euro meer opgehaald door Adventsactie dan in 2015. Hiermee zet de
groei die in 2014 is ingezet zich door. De Adventsactie 2016 heeft tot en met 14 maart 2017 571 duizend euro opgeleverd. Dat is op dat moment 48 duizend euro meer dan de totale Adventsactie 2015.
Dit is een stijging van 9%.

4.11

Besteed aan doelstelling

De Bestedingen aan de doelstelling zijn als volgt te specificeren:
Bestedingen aan doelstelling

(bedragen x € 1.000)

2016

Begroting

Vastenactie buitenland

1.854		

2015
2.169

Adventsactie buitenland

283		

214

Noodhulp

221		

475

Buitenland totaal

2.358

2.463

2.858

					
Bewustwording
Totaal

835

951

1.020

3.193

3.414

3.878

De Stichting heeft in 2016 voor 2.358 duizend euro (2015: 2.858 duizend euro) aan projecten in
het buitenland kunnen ondersteunen. Hiervan is 1.854 duizend euro besteed aan projecten van de
Vastenactie, 283 duizend euro aan projecten van Adventsactie en 221 duizend euro aan noodhulp.
Indien het saldo van enerzijds de baten van Adventsactie, en anderzijds de bestedingen aan projecten
voor Adventsactie en de diverse andere uitgaven positief is, komt dit saldo ten gunste aan projecten
van de Vastenactie. Nagenoeg de volledige opbrengsten van de Noodhulpactie, 234 duizend euro, is
besteed aan noodhulp, 221 duizend euro. Het restant, 13 duizend euro (5%),) is besteed aan de kosten van de Stichting voor het uitvoeren van deze actie. De uitgaven aan de niet-noodhulpprojecten in
het buitenland zijn onder het begrote bedrag gebleven, mede door bijsturing van het niveau van deze
uitgaven ingegeven door de lagere dan begrote baten. Als bijlage bij de jaarrekening is een overzicht
met alle ondersteunde projecten opgenomen. In het jaarverslag zijn meer details opgenomen over de
ondersteunde projecten en de behaalde resultaten.
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Zowel bij de Vastenactie als bij de Adventsactie is bewustwording een belangrijk aspect van de
activiteiten. De afname in de bestedingen voor bewustwording is toe te schrijven aan het feit dat er
in 2015 extra uitkeringen aan het Fonds Mondiale Vorming hebben plaatsgevonden. De gelden over
2013 en 2014 zijn toen alsnog uitgekeerd. In 2016 zijn alleen gelden met betrekking tot 2016 uitgekeerd.

4.12

Werving baten

De kosten van Werving baten zijn als volgt te specificeren:

(bedragen x € 1.000)
Kosten eigen fondsenwerving

2016

Begroting

2015

634

660

658

Voor de diverse campagnes samen is 634 duizend euro uitgegeven in 2016. Dat is 24 duizend euro
minder dan in 2015 en 26 duizend euro minder dan begroot. Deze bescheiden daling van de kosten
wordt verklaard door verdere bezuinigingen op de diverse kosten binnen de organisatie. De kosten voor fondsenwerving bedragen 16,6% (2015: 14,7%) van de baten. Doordat de baten relatief
sterker zijn gedaald (13%) dan de wervingskosten (3%) is er sprake van een relatieve stijging van
deze kosten. Het cijfer blijft ruim onder het door Adventsactie en Vastenactie gehanteerde maximum
van 20%. Het bestuur heeft voor dit maximum gekozen, omdat het van mening is dat enerzijds niet
te veel van de opgehaalde gelden op zou mogen gaan aan werving, maar dat anderzijds een zekere
investering in werving noodzakelijk is om in deze tijden middelen bijeen te kunnen brengen. Deze
interne grens ligt onder het door het

cbf

(Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving) aangehouden

maximum voor goede doelen van 25%.

4.13

Beheer en administratie

De kosten voor Beheer en administratie zijn als volgt te specificeren:

(bedragen x € 1.000)
Kosten beheer en administratie

2016

Begroting

2015

125

103

126

De kosten komen uit op 125 duizend euro en zijn daarmee iets lager dan in 2015. Ten opzichte van de
begroting zijn de kosten wat hoger doordat er eenmalige, niet-begrote eenmalige advieskosten zijn
gemaakt.
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4.14

Personeelskosten

De personeelskosten van de Stichting zijn als volgt te specificeren:
Personeelskosten

(bedragen x € 1.000)
Lonen en salarissen

2016

Begroting

2015

457

450

370

Sociale lasten

71

69

53

Pensioenlasten

37

44

29

-47

0

0

Inhuur derden

89

47

225

Overige personeelskosten

20

33

16

627

643

693

Ontvangen ziekengeld

Totaal

De Personeelskosten bedragen 627 duizend euro in 2016. Dit is 66 duizend euro lager dan vorig jaar.
Deze daling wordt voornamelijk verklaard doordat de Stichting in 2016 minder gebruik heeft gemaakt
van de inhuur van derden. De Stichting heeft 58 duizend euro minder dan begroot aan Personeelskosten (exclusief inhuur derden) besteed, met name doordat de functie van office manager gedurende
2016 is vervallen.
Gedurende 2016 had de Stichting 10,6 fte (2015: 8,3 fte) werknemers (inclusief directie) in dienst.
Deze zijn allen werkzaam in Nederland. Gedurende 2016 stond er één directielid op de loonlijst van
de Stichting. De salariskosten voor de directie inclusief werkgeverslasten bedroegen 88 duizend
euro. Bestuursleden ontvingen gedurende 2016 geen enkele vergoeding voor hun activiteiten. Aan
de bestuursleden noch aan de directeur zijn leningen, voorschotten en/of garanties verstrekt per 31
december 2016.
Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Kosten voor ingehuurde derden
voor de uitvoering van vaste werkzaamheden en administratieve werkzaamheden voor de Stichting
zijn verantwoord onder de kosten voor inhuur van derden.
Medewerkers vallen onder een vaste-premiepensioenregeling gebaseerd op twaalf maal het maandsalaris inclusief vakantietoeslag. De pensioenregeling is ondergebracht bij Cappital, een pensioenpremie-instelling. Op de pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van
toepassing. De premies worden verantwoord als kosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde
premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een
vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de
balans opgenomen. Er is geen sprake van toekomstige (indexering)verplichtingen anders dan verplichtingen die via toekomstige premies worden verrekend.
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4.15

Saldo van baten en lasten

Over 2016 is een negatief saldo gerealiseerd van 138 duizend euro, terwijl een saldo van nihil was
begroot. Bij dit laatste dient aangetekend te worden, dat er begin 2016 door het bestuur was besloten
een negatief saldo over 2016 van 100 duizend euro toe te staan. Na de vaststelling van de begroting
eind 2015 bleek het definitieve saldo over 2016 hoger dan waarvan was uitgegaan. Door dit bestuursbesluit kon het overschot van 2015 alsnog in 2016 voor projecten worden aangewend. Vergeleken
met het bestuursbesluit wijkt het daadwerkelijke saldo over 2016 slechts 38 duizend euro af.
De belangrijkste oorzaken voor het verschil zijn de lagere baten (363 duizend euro), en in reactie
op die ontwikkeling, de lagere bestedingen aan bewustwording (116 duizend euro) en projecten
(105 duizend euro). Hiernaast zijn er diverse kleinere verschillen. Het negatieve saldo is volledig in
mindering gebracht op de overige reserves.

4.16

Lastenverdeling en toerekening aan de doelstelling

De niet direct aan activiteiten toerekenbare kosten van de organisatie rekent de Stichting op consistente wijze toe aan de activiteiten van de Stichting inclusief beheer en administratie, conform Richtlijn
650 voor de Jaarverslaggeving. Bij deze verdeling is de aanbeveling van de brancheorganisatie Goede
Doelen Nederland gevolgd.
Projectbestedingen vanuit de projectadministratie van Cordaid en

cafod

worden voor 100% toegere-

kend aan de doelbestedingen buitenland. De uitzondering vormt het Fonds Mondiale Vorming. Bestedingen hieraan worden voor 100% toegerekend aan bewustwording. Dit volgt uit de aard van de
activiteiten die het fonds ondersteunt, zoals de missiesecretarissen in de bisdommen.
Directe kosten voor campagnes worden voor 40% toegerekend aan bewustwording en voor 60% aan
werving. De verhouding vormt naar de mening van het bestuur een goede weergave van wat campagnes beogen: enerzijds het werven van middelen om mensen ‘daar’ te helpen en anderzijds het
helpen van mensen ‘hier’ om invulling te geven aan de vasten- of adventstijd en mensen bewust te
maken van missie en ontwikkeling.
Directe kosten voor voorlichting en bewustwording worden voor 60% aan bewustwording en 40%
aan werving toegerekend. De verhouding tussen bewustwording en werving ligt hier omgekeerd ten
opzichte van die bij campagnes. Uitzondering vormen de kosten in het kader van het versterken van
de relatie met het katholiek onderwijs en de liturgie en bezinning tijdens de vasten- en adventsperioden. Deze worden beide voor 100% aan bewustwording toegerekend.
Het merendeel van de medewerkers is actief voor bewustwordings- en wervingsactiviteiten. Om deze
reden worden de personeelskosten in principe voor 60% toegerekend aan bewustwording en voor
40% aan werving. Uitzonderingen hierop zijn: de projectleider voor het versterken van de relaties
met het katholiek onderwijs (100% bewustwording), de regiocoördinatoren voor de bewustwording in
de parochies en de

mov-groepen

(100% bewustwording), de medewerker voor de relatie met de dona-

teurs (40% bewustwording en 60% werving) en medewerkers met een meer algemene taak, zoals de
directeur. Deze laatste uitgaven worden voor 45% (60% van 75%) aan bewustwording toegerekend,
voor 30% (40% van 75%) aan werving en voor 25% aan beheer en administratie.
Alle overige kosten worden toegerekend aan de activiteiten bewustwording, werving, beheer en
administratie volgens de verdeling van alle personeelskosten tezamen. Uitzonderingen hierop vormen
de uitbestede administratieve werkzaamheden (donateursadministratie: 75% werving, 25% bewustwording, de financiële administratie: 100% beheer en administratie), de reiskosten buitenland (100%
doelbestedingen buitenland) en de bankkosten en de kosten voor de accountantscontrole (100%
beheer en administratie).
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Toelichting lastenverdeling

(bedragen x €1.000)					Doelstellingen
			Vastenactie Adventsactie

Noodhulp

			bestedingen bestedingen bestedingen
			buitenland

buitenland

Bewust-

Werving

B&A

Werving

Beheer en

Totaal Begroting

2016

Totaal

2016

2015

wording		 Administratie			

buitenland

										
1.837

283

221

147

-

-

2.488

2.608

3.165

Uitbesteed werk		

-

-

-

52

27

10

89

47

225

Publiciteit en communicatie

-

-

-

274

417

-

691

726

535

Personeelskosten		

-

-

-

311

163

64

538

596

469

Huisvestingskosten		 -

-

-

24

12

5

41

36

81

Kantoor en algemene kosten		

-

-

-

-2

-

40

38

99

132

17

-

-

29

15

6

67

65

55

Totaal		
1.854
283

221

835

634

125

3.952

4.177

4.662

Subsidies en bijdragen

Reis- en verblijfkosten

Adventsactie 2016
Een veilig huis voor de allerarmsten in de Westelijke Jordaanoever
In veel gezinnen in de Westelijke Jordaanoever is de vader werkloos of afwezig. Daardoor is er
alleen geld voor de basisbehoeften. Vooral kinderen zijn hier slachtoffer van, want de armoede en
slechte huisvesting hebben grote invloed op hun ontwikkeling. De Ridderorde van het Heilig Graf
van Jeruzalem knapt de huisjes op van 45 arme gezinnen in Bethlehem en Oost-Jeruzalem. Gezinnen met jonge kinderen en zonder vader krijgen voorrang. Zo krijgen ook zij een veilig thuis.
Adventsactie heeft € 69.000 bijgedragen.

Straatkinderen terug naar huis in Rwanda
De organisatie CECYDAR helpt al ruim twintig jaar straatkinderen in Kigali, de hoofdstad van
Rwanda. De mensen vangen de kinderen op, maar hun doel is dat de kinderen terug naar huis
kunnen. Daarom helpen ze de kinderen om te herstellen van hun tijd op straat. Ze krijgen in het
centrum kleding en medische zorg, ze gaan naar school en hebben contact met een psycholoog.
De kinderen worden in drie fasen geholpen, om de overgang niet te abrupt te maken. In de laatste fase kunnen de kinderen naar huis en wordt het gezin begeleid. Adventsactie heeft € 70.000
bijgedragen.
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Adventsactie-project in Rwanda

Vastenactie 2016
William Odongo, Teso district, Oeganda:
“Mijn huis is nu een plaats van rust en vrede.”
Boer William Odongo is getekend door de moeilijke geschiedenis
van de regio. Hij herinnert zich maar al te goed de terreur van het
Verzetsleger van de Heer en de agressieve veediefstallen van de
Karamojong: “We leden honger en werden door de regering in een
kamp gezet. Ook in het kamp was het leven hard: we hadden te
weinig eten en het ontbrak aan vers water. Er waren nauwelijks
sanitaire voorzieningen, dus mensen werden ziek en stierven. Toen
we weer naar huis konden, was daar helemaal niets meer. Van
socadido leerde ik onder meer groenten kweken. Ook leerde ik van
hen dat het belangrijk is bomen te planten: toen we terugkwamen
uit de kampen, hebben we bijna alle bomen gekapt om brandhout
te hebben en om hutten te bouwen. Dat veroorzaakte enorme erosie en waterproblemen. Nu zijn we weer bomen aan het planten.”
William heeft nu tien koeien en een grote groentetuin. Hij doet zijn
best het verleden achter zich te laten en vooruit te kijken: “Mijn
huis is nu een plaats van rust en vrede,” zegt hij.
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4.17

42

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland

dubois+co
REGISTERACCOUNTANTS

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het
bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag, in
overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties. In dit
kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen, of als beëindiging het
enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
2
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Adventsactie 2016, Congo

Adventsactie 2016
Preventie en bestrijding van hiv bij kinderen in Malawi
Malawi is een van de armste landen ter wereld en wordt geteisterd door aids. De
gemeenschap van Sant’Egidio zet zich in om de problemen, veroorzaakt door deze ziekte, te bestrijden. De belangrijkste doelstelling van het project is de verbetering van de
gezondheidszorgstructuren in Malawi. Deze verbetering zal gebeuren op uiteenlopende
manieren, bijvoorbeeld op het vlak van diagnostisering, zorgverlening voor kinderen
en technische assistentie van de gezondheidscentra. Het project richt zich op 5000
hiv-positieve vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven en op 1700 hiv-positieve
kinderen jonger dan 15 jaar. Deze kinderen zijn doorgaans kwetsbare, jonge zwangere
meisjes. Het project wil zich ook richten op tieners die slachtoffer zijn van kindhuwelijken. Deze huwelijken zijn wettelijk verboden in Malawi, maar toch is de helft van de
vrouwen al getrouwd voor ze achttien zijn. Eén op acht meisjes trouwt zelfs al voor
ze 15 is. Adventsactie heeft € 50.000 bijgedragen.

Ondersteuning van kwetsbare vrouwen in Burkina Faso
Op verzoek van de lokale bisschop geven de zusters van Onze Lieve Vrouw van
Liefde van de Goede Herder aandacht aan de situatie van vrouwen en kinderen in de
sloppenwijk Burkinabé bij Bobo-Dioulasso. Veel meisjes werken in de huishouding
en worden door hun werkgevers uitgebuit. Bijna alle meisjes zijn fysiek of verbaal misbruikt. De zusters willen een huis inrichten voor 15 meisjes en vrouwen die slachtoffer
werden van geweld, een kleuterschool stichten en opleidingen aanbieden voor
150 meisjes en vrouwen per jaar. De zusters hopen zo een verbetering van de
levensomstandigheden van vrouwen en kinderen te realiseren. Adventsactie heeft
€ 45.958 bijgedragen.
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5 Bijlagen
Blik op de toekomst
Begroting 2017

Begroting 2017

(bedragen x €1.000)
Baten
- Baten uit eigen fondsenwerving Vastenactie

3.065

- Baten uit eigen fondsenwerving Adventsactie

600

- Baten uit eigen fondsenwerving Noodhulp

PM

- Baten uit acties van derden

100

- Baten uit rente en beleggingen

20

Som der baten

3.785

Lasten
Besteed aan de doelstellingen
- Buitenland

2.229

- Noodhulp

PM

Bestedingen buitenland

2.229

		
Bewustwording

835

Som besteed aan de doelstellingen

3.064

Werving baten
- Kosten eigen fondsenwerving

619

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie

102

Som der lasten

3.785

Saldo van baten en lasten

0

- Ratio Bestedingen (besteed aan doelstellingen tov totale lasten)

81,0%

- Ratio Bestedingen (besteed aan doelstelling tov totale baten

81,0%

- Ratio wervingskosten (kosten eigen fondsenwerving tov totale baten)

16,4%

- Ratio B&A* (kosten B&A tov totale lasten)

2,7%

*B&A: Beheer en administratie
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Beleidsplan 2015-2017
In het Beleidsplan 2015-2017 verwoordt de Stichting wat zij in de periode 2015-2017 wil realiseren,
namelijk:
•	gepassioneerde, ondernemende en creatieve uitvoering van de campagnes in de veertigdagentijd
en de advent;
•	voorbereiding en opbouw van een relatiesysteem dat de Particuliere Initiatieven binnen de katholieke gemeenschap zichtbaar maakt en faciliteert;
•	ontwikkeling van een werkorganisatie die kosteneffectief inhoud geeft aan de doelstelling van de
Stichting om de brede katholieke gemeenschap te stimuleren tot missionair handelen;
•	ontwikkeling van een communicatiestrategie met de daarbij behorende middelen om de inzet,
resultaten en waarden van de Stichting als organisatie van de Katholieke Kerk in Nederland duidelijk te maken.
Deze ambities vragen van de Stichting en van de pastorale organisatie van de Katholieke Kerk in
Nederland inventiviteit, doorzettingsvermogen, moed en daadkracht.

Rose met haar baby in haar
spaar- en leengroep, Oeganda,
Vastenactie 2016
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Committeringen en
decommitteringen projecten
in 2016
Fonds Vastenactie Algemeen
Project

Land

Strategisch in kaart brengen van het Braziliaanse
Amazonegebied

Brazilië

Committering in €
30.000

Ontwikkeling van een audiologisch centrum fase III

Cameroen

31.460

Vorming pastoraal werkers in Escuelas de Perdón y
Reconciliación

Colombia

10.000

Nationaal programma voor interculturele botanische
kennis en kunde

Colombia

3.747

Vredesonderwijs en schoolreïntegratie

DR Congo

Campagneproject 2017: de kloof overbruggen

El Salvador

110.000

Opzetten van stadsmoestuinen

El Salvador

9.006

Goede zaken voor de allerarmste mensen

Filippijnen

19.122

Steun voor kwetsbare meisjes: vakopleiding

Ghana

26.800

Waardige ontwikkeling met voedselzekerheid fase III

Guatemala

33.000

Betekenisvol onderwijs voor Mayakinderen

Guatemala

10.000

Finca de la Esperanza fase III

Honduras

20.000

Caritas Honduras fase II

Honduras

19.000

Capaciteitsopbouw

India

Versterken bevolking en uitbreiding van pastorale omgeving

Indonesië

Vrouwenprogramma fase II

Nicaragua

Campagneproject 2016: vergroting van de veerkracht
van plattelandsgemeenschappen in de regio Toroma

Oeganda

96.960

Versterking van de enomische weerbaarheid van
Palestijnse vrouwen

Palestijnse gebieden

29.340

Hulp voor en ondersteuning van aidsslachtoffers

Rwanda

15.000

Campagneproject 2015: ondersteunen van de jeugd
bij het opbouwen van een waardig bestaan

Sri Lanka

94.000

Alleenstaande moeders weerbaar maken tegen
bedreigingen van de gezondheid

Sri Lanka

10.134

Bevorderen van biologische landbouw

Sri Lanka

7.729

Toekomst voor de kinderen van Migumomiri

Kenia

5.000

Jua rescue centre: opvang van mishandelde meisjes
van 0 tot 18 jaar

Kenia

3.283

Schone energie voor drinkwatervoorziening

Zimbabwe

Fonds Mondiale Vorming 2016

Wereldwijd

146.794

Projecten Aartsbisdom Utrecht (Bisdomfonds)

Wereldwijd

50.000

Projecten Bisdom Breda (Bisdomfonds)

Wereldwijd

50.000

Projecten Bisdom Groningen-Leeuwarden (Bisdomfonds)

Wereldwijd

50.000

Projecten Bisdom Haarlem-Amsterdam (Bisdomfonds)

Wereldwijd

50.000

Projecten Bisdom 's-Hertogenbosch (Bisdomfonds)

Wereldwijd

50.000

Projecten Bisdom Roermond (Bisdomfonds)

Wereldwijd

18.500

Projecten Bisdom Rotterdam (Bisdomfonds)

Wereldwijd

50.000

30.000

8.936
17.150
8.802

30.000

1.143.763
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Vastenactie Eigen Doelen
Project

Land

Bouw van een college

Benin

Committering in €
2.493

Vier kleinere projecten

Brazilië

24.000

Apparatuur voor gezondheidscentra

Cameroen

16.500

Levensonderhoud meisjes

Chili

4.500

Zorg voor dakloze ouderen en behoeftigen met een handicap

China

6.200

Scholenproject in Lumbubashi

DR Congo

45.000

Voedingsprogramma op scholen

Ethiopië

12.214

Uitbreiding pastoraal werk op de Filippijnen fase ll

Filippijnen

16.211

Toiletten Ko middelbare school

Ghana

7.500

Bevordering hygiëne en milieu

Ghana

6.000

Voortzetting ontwikkeling leefgemeenschap Kerala fase lll

India

25.511

Kerala: kansen voor kinderen fase lll

India

21.174

Gezondheidszorg voor dalits en tribals in Jewargi, Gulbarga

India

19.500

Crisisinterventie

India

5.761

Ondersteuning van vrouwen werkzaam in de cacao-industrie
fase ll

Ivoorkust

23.312

Project gezondheidscentrum Stichting Oyugis Integrated
Projects

Kenia

33.000

Bouw meisjesslaaphuis en sanitaire voorzieningen bij
Mapharasa School

Kenia

30.000

Project waterput en slaapzaal

Kenia

27.000

Waterproject

Kenia

24.804

St. Julie Nursery School

Malawi

33.750

Doven- en slechthorendenproject

Oeganda

18.000

Bouw van een huis voor moeders bij kraamkliniek

Oeganda

17.625

Scholingsfaciliteiten voor en opvang van jonge moeders

Oeganda

7.832

Pastorale ondersteuning voor tribals fase lll

Pakistan

8.250

Alfabetisering op het platteland

Papoea-NieuwGuinea

2.000

Hulp aan families met gehandicapt kind

Peru

6.000

Muur om school en moestuin

Senegal

7.000

Hulp aan kinderen en jongeren

Sierra Leone

9.000

Centrum voor Eritrese vluchtelingen

Soedan

2.250

Inventaris voor St. Joseph School

Sri Lanka

14.002

Naaiatelier Matamba fase ll

Tanzania

46.500

Bibiliotheek en school

Tanzania

15.000

Inrichting ziekenhuis Bukumbi

Tanzania

6.500

Kinderen van Viljoenskroon

Zuid-Afrika

21.600

Sport in Zuid-Afrika

Zuid-Afrika

6.250
572.239
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Adventsactie
Project

Land

Committering in €

Ondersteuning van kwetsbare vrouwen en kinderen

Burkina Faso

45.958

Duurzame opleiding voor moeders in Congo

DR Congo

40.000

Preventie en bestrijding van hiv bij kinderen

Malawi

50.000

Gezonde huizen voor gezonde gezinnen

Palestijnse
gebieden

69.000

Rehabilitatie en reïntegratie van straatkinderen

Rwanda

70.000
274.958

SamenActie
Project

Land

Meer dan een kindertehuis

Filippijnen

Committering in €
4.445

Woon- en slaapverblijf voor meisjes op START campus

India

90.000

Etimoe en Makore: een waardige toekomst voor de kinderen
van Ivoorkust

Ivoorkust

50.000

Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst

Zambia

5.000
149.445

Noodhulp
Project

Land

Noodhulp vluchtelingenopvang

Jordanië

Committering in €
€ 239.979
€ 239.979

Decommitteringen projecten in 2016
Project

Land

Decommittering in €

Straatkinderen in Cochabamba

Bolivia

Bevorderen van rechten van inheemse kinderen en jeugd

Brazilië

7.895

10

De Beerzen-Oirschot-Spoordonk voor Indonesië

Indonesië

4.000

Watervoorziening in een dorp

Tanzania

Longamere basisschool

Zuid-Soedan

10.000

3.916

Moederprojecten eigen doelen

Wereldwijd

20.184
46.005
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Bezoekadres
Amaliastraat 13
2414 JC Den Haag

Postadres
Postbus 95408
2509 CK Den Haag

E-mailadressen en telefoonnummers
Voor Stichting Bva kunt u mailen of bellen naar:
info@vastenactie.nl
070 7796008
Voor Vastenactie kunt u mailen of bellen naar:
info@vastenactie.nl
070 7796008
Voor Adventsactie kunt u mailen of bellen naar:
info@adventsactie.nl
070 7796009

www.stichtingbva.nl
www.vastenactie.nl
www.adventsactie.nl

