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Soms lijkt het alsof er weinig vooruitgang wordt 
geboekt in de wereld, zeker als rampen, onge-
lukken en milieuproblemen het nieuws domi-
neren. Gelukkig is de werkelijkheid anders en 
staan we er op allerlei gebieden veel beter voor 
dan tien, twintig of vijftig jaar geleden. Zo valt 
op de website van journalistiek platform World’s 
Best News te lezen dat het aantal kinderen dat 
sterft voor zijn vijfde verjaardag sinds 1990 is 
gehalveerd. Dat betekent concreet dat binnen 
een kwart eeuw het leven werd gered van 122 
miljoen kinderen. En in 1990 leefde nog meer 
dan een derde van de wereldbevolking in extre-
me armoede; nu is dat nog een tiende. Meer dan 
negentig procent van alle kinderen wereldwijd zit 
op de basisschool en zo noemt Worlds Best News 
meer voorbeelden. 

Met de 74 projecten die Stichting BVA (hierna: 
‘de Stichting’) in 2017 voor ruim 2,5 miljoen euro 
heeft ondersteund, hebben wij een bescheiden 
bijdrage aan deze positieve ontwikkelingen kun-
nen leveren. Zo konden dankzij ‘onze’ projecten 
bijvoorbeeld bijna 5.200 kinderen naar school 
in 2017 en hebben 645 gehandicapte kinderen 
onderwijs kunnen volgen en/of medische zorg 
gekregen. Bijna 11.500 mensen kregen voor-
lichting over hiv/aids en 2.125 mensen kregen 
toegang tot schoon drinkwater. We konden ook 
in een aantal noodsituaties duizenden mensen 
een helpende hand reiken. Zo verleenden we 
in samenwerking met cordaid noodhulp in de 
provincie Melut in Zuid-Soedan. Door het oplaai-
ende geweld waren duizenden mensen hierheen 
gevlucht, maar hulporgansisaties kwamen er 
niet of nauwelijks. Er was schrijnend gebrek 
aan voedsel en veilig drinkwater. Via het katho-
lieke caritasnetwerk konden we onder andere 
zorgen voor voedsel en water voor de vluchtelin-
gen. Daarnaast hebben we op verzoek van de 
Nederlandse Bisschoppenconferentie de katho-
lieke gemeenschap om steun gevraagd voor de 
mensen op Sint Maarten, die zo zwaar werden 
getroffen door orkaan Irma. Tegelijk daarmee 
hebben we geld gevraagd voor de enorme  
overstromingen in Zuidoost-Azië, waardoor  
miljoenen mensen dakloos werden. 

De betrokkenheid van de katholieke gemeen-
schap bij de Stichting blijft goed zichtbaar, 
ondanks parochiefusies, vergrijzing en terug- 
lopend kerkbezoek. Zo heeft de Stichting in 2017 
37 Eigen Doelen gesteund. 107 Parochies (306 

geloofsgemeenschappen) hebben actiegevoerd 
voor deze projecten. Na een pilot in 2016 is de 
Vastenactie Scholentour in 2017 uitgebreid. In 
totaal zijn 67 katholieke basisscholen bezocht 
met een musical, een workshop of gastlessen. 
Daarmee zijn duizenden kinderen en leer-
krachten bereikt. De reacties waren unaniem 
enthousiast: ‘fantastisch initiatief’, ‘professioneel 
uitgevoerd’, ‘onze leerlingen hebben enorm  
genoten’… Het meest in het oog springende  
element van de Scholentour was de musical,  
een speciaal voor Vastenactie geschreven moder-
ne variant op het verhaal van de barmhartige 
Samaritaan. De Scholentour bleek voor katholie-
ke scholen een leuke en laagdrempelige manier 
om de katholieke identiteit en de veertigdagen-
periode invulling te geven. Veel scholen vroegen 
meteen na de voorstellingen en lessen naar de 
plannen voor volgend jaar. Voor 2018 zijn een 
nieuwe musical en workshop ontwikkeld en is de 
Scholentour ingeroosterd bij zo’n 80 basisscholen. 

Steeds meer is het werk van de Stichting zicht-
baar buiten de traditionele campagneperiodes, de 
vasten en de advent. Dat kan alleen dankzij de 
steun van en samenwerking met de Nederlandse 
bisschoppen, het kerkelijk kader, onze vrijwilli-
gers, donateurs en partners uit het katholieke 
netwerk, zoals cordaid, cafod en trocaire en uiter-
aard de caritasorganisaties in de landen waar we 
projecten steunen. Dankzij die relaties wordt de 
grote impact van de katholieke kerk wereldwijd 
zichtbaar en concreet. Niet voor niets ook is het 
motto van de Vastenactie-campagne in 2018: 
'Gaan waar niemand gaat, doen wat niemand 
doet’. Dankzij dit grote netwerk, vaak tot in de 
haarvaten van een gemeenschap, kunnen we op 
plaatsen komen waar nauwelijks hulpverleners 
komen en kunnen we mensen een helpende hand 
reiken die anders vergeten zouden worden. 

In 2018 loopt de samenwerkingsovereenkomst 
met cordaid af inzake de technische ondersteuning 
rondom de projectuitvoer. In 2017 hebben we 
daar intern voorbereidingen voor getroffen, zodat 
we in 2018 het volledige projectbeheer zelfstan-
dig kunnen uitvoeren. Inmiddels is een nieuwe 
raamovereenkomst met cordaid getekend om de 
komende jaren vanuit onze zelfstandigheid als 
gelijkwaardige partners op een aantal terreinen 
te kunnen samenwerken. Zo zijn de Stichting en 
cordaid in mei 2018 gezamenlijk gastheer voor 
de jaarlijkse bijeenkomst van de fondsenwervers 

Voorwoord

2

Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland



3

Jaarverslag 2017

van de westerse caritasorganisaties en werken 
we samen om de internationale caritascampagne 
‘Share the journey’ handen en voeten te geven 
in Nederland. Deze campagne is ontwikkeld naar 
aanleiding van een oproep van paus Franciscus 
aan de internationale gemeenschap om vluchte-
lingen een gastvrij en veilig nieuw thuis te bieden. 

Om het werk van de Stichting bekend te maken 
bij een groter publiek, hebben we in 2017 enkele 
nieuwe campagneonderdelen ontwikkeld. Zo 
vroegen we met de ‘social sins’-campagne online 
aandacht voor vasten en hebben we de bekende 
‘Vastenactie van…’-campagne in een nieuw jasje 
gestoken: in 2018 gingen al tientallen mensen 
de 40 Dagen Challenge aan! Op de speciale 
actiewebsite maakten ze hun eigen uitdaging 
voor de veertigdagentijd aan. Het geld dat ze 
hiermee uitspaarden, hebben ze gedoneerd aan 
het Vastenactiecampagneproject. We merken dat 
deze nieuwe initiatieven goed aanslaan bij een 
jonger publiek en bij mensen die minder of niet 
betrokken zijn bij de katholieke kerk. We blijven 

dan ook doorontwikkelen en zoeken naar nieuwe 
manieren om mensen bij ons werk te betrek-
ken. Want het zijn juist deze positieve reacties 
én de resultaten van onze projecten, die ons 
inspireren en de weg wijzen. In 2017 konden we 
zo’n 35.000 mensen op een of andere manier 
verder helpen. We blijven zoeken naar manieren 
om samen met onze donateurs en partners de 
komende jaren nog veel meer mensen te steunen.  

Tenslotte de financiën, uiteindelijk een belangrijk 
onderdeel van een jaarverslag. 2017 was een 
goed jaar voor de Stichting: de totale baten van 
4.179 duizend euro waren 414 duizend hoger 
dan begroot en 380 duizend hoger dan in 2016. 
Deze groei is met name gerealiseerd door hogere 
opbrengsten uit nalatenschappen.

Het bestuur

Den Haag, 6 juli 2018

Zuid-Soedan
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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 bin-
nen- en buitenland en door het werven van fondsen in Nederland. We zijn de missie- en ontwikkelingsor-
ganisatie 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, in 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 gegeven zijn. Solidariteit tussen mensen is dus een belangrijke opdracht. Door 
onderlinge samenwerking kunnen mensen zich inzetten voor de menselijke waardigheid en het 

Vastenactie 2017
Eilanden van hoop in San Salvador 

In 2017 stond San Salvador, de hoofdstad van El Salvador, centraal in de Vastenactie- 
campagne en dan speciaal de wijken Apopa en Mejicanos. San Salvador in het algemeen 
en deze wijken in het bijzonder gaan gebukt onder extreem veel geweld door crimine-
le bendes, de ‘mara’s’. De mara’s hebben ieder een eigen territorium en beheersen het 
leven in ‘hun’ wijken volledig. Mensen worden bedreigd, afgeperst en beroofd. Praten met 
de politie is hier levensgevaarlijk. Het betekent ook dat mensen niet van de ene wijk naar 
de andere kunnen: dan worden ze beschouwd als indringers op vreemd terrein. 

De bendes werven actief leden onder kinderen en jongeren. Lidmaatschap zorgt voor 
‘respect’, voor geld en mooie spullen en vrouwen. Het is dan ook moeilijk de verleiding te 
weerstaan als jonge puber, zonder vader en zonder geld. Het Vastenactie-campagneproject 
– de samenwerking van de Stichting met een aantal lokale katholieke organisaties – wil 
helpen voorkomen dat kinderen en jongeren lid worden van de bendes en ze helpen een 
zelfstandig bestaan op te bouwen. Met onze bijdrage aan het campagneproject steunen we 
verschillende initiatieven, alle ‘eilanden van hoop’ in een gewelddadige samenleving. 

Als dit jaarverslag wordt gepubliceerd, zijn de eerste resultaten van onze hulp al zicht-
baar. Een Nederlandse vrijwilliger maakte er voor de Stichting een korte reportage over 
die u op onze website kunt vinden bij de informatie over het project.

1 Verslag van het bestuur
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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 wer-
ken 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, educatie-
ve 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 partnerorganisa-
ties aldaar, wordt de wereldwijde gemeenschap versterkt. 

De Stichting werft fondsen ter ondersteuning van de projecten. Dat gebeurt met name via twee cam-
pagnes: 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 adventspe-
riode inhoud en diepgang geven voor de katholieke gemeenschap in Nederland. Ze brengen tegelijker-
tijd 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 Noodactie.

De activiteiten van de Stichting zijn te verdelen in een aantal aandachtsgebieden, namelijk:
 •  campagnevoeren, fondsenwerving en bewustwording;
 •  projectenbeleid en -beheer; 
 •  actief relatiebeheer ten aanzien van 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, maat-
schappelijke en kerkelijke infrastructuur die daarbij hoort. De nadruk ligt op het (professioneel) onder-
steunen van bestaande en nieuwe groepen die campagne willen voeren (subsidiariteitsbeginsel). Een 
van de manieren waarop de Stichting dat doet, is het aanbieden van een 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 pro-
fiteren van de aanwezigheid van Vastenactie in diverse landelijke en regionale media. De Stichting wil 
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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  Campagnevoeren, fondsenwerving en bewustwording 

De Stichting werft, zoals gezegd, actief fondsen via met name de campagnes Vastenactie en Advents-
actie. 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 basis-on-
derwijs. 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 
gebonden aan de vasten- of adventstijd.

1.6 Doelgroepen

De Stichting richt zich primair op de volgende doelgroepen: 
 •  vrijwilligers en Missie-, Ontwikkelings- en Vredesgroepen (mov-groepen), parochies als collectant;
 • katholieke particulieren (donateurs);
 • Particuliere Initiatieven;
 • buitenlandse projectorganisaties;
 • katholieke basisscholen (leraren, leerlingen en ouders).

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, ingeschre-
ven 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 handels-
register 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’.

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 

Even minderen voor een ander
Een campagne van

Bouw mee
aan

eilanden
van hoop

IBAN: NL21 INGB 000 000 5850  ▪  www.vastenactie.nl

Vastenactie_Poster_2017_Algemeen_A2-C.indd   1 01-11-16   09:11
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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 2017 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 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 herbe-
noemd. 

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 uiteenlo-
pende functies in diverse sectoren van de maatschappij. Zij brengen vanuit hun achtergrond organisa-
torische, 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.

Bisschoppen
De Nederlandse Bisschoppenconferentie benoemt de leden van het bestuur en de directeur op voor-
dracht van het bestuur van de Stichting en na consultatie van Mgr. dr. J.M. Punt, referent voor missie 
en ontwikkeling. De benoemingstermijn van de bestuursleden is drie jaar.

De directeur van de Stichting spreekt Mgr. Punt enkele malen per jaar.

Directie
Per 15 augustus 2014 is P.J.C.M. van Hoof aangesteld als directeur van de Stichting. Bij de bepaling van het 
bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt de Stichting de Regeling beloning directeuren 
van goededoelenorganisaties 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 onder deze norm.

Medewerkers 
De directeur geeft dagelijks leiding aan de 13 medewerkers van de Stichting, samen (inclusief direc-
teur) 9,3 fte (fulltime equivalent, voltijdsequivalent) (gedurende 2017). Ook verrichtten enkele zelf-
standigen zonder personeel (zzp’ers) diensten voor de Stichting. Daarnaast heeft de Stichting in 2017 
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 wor-
den via ongeveer 600 parochies, hun pastores en zo’n tienduizend (mov-)vrijwilligers. Met deze laatste 
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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 vrijwil-
ligers bestaan vooral uit groepen van 65-plussers. Ruim 2.500 van hen zijn 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 contro-
lesystemen waarmee de organisatie brede risico’s worden beheerst in 2016 adequaat hebben gewerkt.

Adventsactie 2017
Gezondheidsbewustzijn groeit in Malawi 

Ruim tien procent van de bevolking van Malawi is besmet met het hiv-virus. Doel van het 
Dream-programma van Sant’Egidio dat we ook in 2017 via de Adventsactie steunden, is 
voorkomen dat de infectie van moeder op kind wordt overgedragen. Met onze steun zijn 
in 2017 jaar 6.978 vrouwen met hun kinderen gediagnosticeerd en geholpen. Het stigma 
dat op hiv rust, transportproblemen of gebrek aan kennis leiden er vaak toe dat vrouwen 
de trainingen niet afmaken. Medewerkers van het programma benaderen deze afvallers 
nu actief. Dit heeft ervoor gezorgd dat 99% van de deelnemers aan het programma blijft 
deelnemen. 

In 2017 is ook technische assistentie verleend aan 23 gezondheidscentra. 3.312 mensen 
zijn via gezondheidstrainingen en educatieve bijeenkomsten voorgelicht over hiv en aids 
en er wordt hard gewerkt om het stigma te reduceren. Er zijn 553 huisbezoeken afgelegd 
aan kwetsbare en ernstig zieke patiënten. 1.700 kinderen met hiv kregen medicijnen en 
het aantal baby’s dat na 18 maanden hiv-positief getest is, is afgenomen.

10
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    Projecten 
2.1  Projectenbeleid 

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 con-
crete 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 projec-
tenbeleid van de Stichting. Onze aandachtsgebieden zijn: onderwijs, ondernemerschap, gezondheid en 
welzijn, vrede en verzoening, advocacy, landbouw en noodhulp. Vanwege de sterke sociaaleconomische 
component is er echter speciale aandacht voor het versterken van minderheidsgroepen. Zo worden 
projecten ondersteund die gericht zijn op het ontwikkelen van kleine ondernemingen en het verster-
ken 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 doelstellingen, een helder omschre-
ven doelgroep, lokaal draagvlak en overeenstemming met de katholieke opvatting over mens en maat-
schappij. Bij de formele criteria gaat het om zaken als: een goede beheers- en uitvoeringscapaciteit, 
een deugdelijke projectbeschrijving en een inzichtelijke en verantwoorde begroting. 

Het beleid is vastgelegd in het Reglement Projecten, dat is te vinden bij de algemene gegevens op de 
website.

De Stichting geeft parochies in Nederland de ruimte hun eigen doelen te kiezen. 

2.2  Projectresultaten

In 2017 zijn in totaal 74 projecten gecommitteerd in 43 landen voor 2.524 duizend euro. Projecten 
ontvangen in principe één jaar steun. 

Tabel: Projecten
(bedragen x €1.000)

Jaar Aantal projecten Bedrag Gemiddeld bedrag/project

2017 74 2.524 34

2016 78 2.380 31

2015 83 2.990 36

Zoals vermeld is in 2017 voor 2.524 duizend euro aan projecten gecommiteerd. In de jaarrekening 
is onder ‘Bestedingen buitenland’ voor een bedrag van 2.522 duizend euro aan committeringen aan 
projecten opgenomen. Het verschil wordt met name veroorzaakt door twee factoren. Enerzijds is een 
bewustwordingsproject voor een totaalbedrag van 146 duizend euro onder de post Bewustwording 
opgenomen in de jaarrekening. Anderzijds zijn in de jaarrekening de in mindering gebrachte kosten 
van cordaid (155 duizend euro) opgenomen. Het resterende verschil wordt door een aantal kleinere 
factoren verklaard.

In 2017 is het aantal projecten vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van 2016. Het gemiddeld bestede 
bedrag per project is 34 duizend euro en ligt iets boven het gemiddeld bestede bedrag van 2016, maar 
nog onder het gemiddeld bestede bedrag van 2015. Het gemiddeld bestede bedrag per project in 2015 
was relatief hoog door een groot noodhulpproject. 

2
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74 projecten voor vijf hoofdfondsen
De 74 projecten die in 2017 zijn gefinancierd, kunnen worden onderverdeeld in vijf hoofdcategorieën. 

Tabel: Hoofdfondsen met aantal projecten en totaalbedragen
(bedragen x €1.000)

Hoofdfonds Aantal projecten Totaalbedrag Gemiddeld bedrag/ 
project

Vastenactie Algemeen 23 1.075 47

Vastenactie Eigen Doelen 37 808 22

Adventsactie 5 277 55

Samenactie 3 75 25

Noodhulp 6 288 48

Totaal 74 2.523 34

2.2.1 Vastenactie Algemeen voor een totaalbedrag van 1.075 duizend euro
In 2017 zijn er 23 projecten onder Vastenactie Algemeen gefinancierd. In 2016 waren dit er 33. 
Onder Vastenactie Algemeen vallen ook de drie centrale projecten van de Vastenactie-campagnes 
2016, 2017 en 2018 met de thema’s onderwijs, landbouw en gezondheidzorg. Het campagneproject 
voor 2018 is gericht op de ondersteuning van mensen met hiv/aids in het noorden van Zambia. De 
eerste committering voor dit project is in 2017 aangegaan. 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 ook de bijdrage aan het Fonds Mondiale Vorming. Deze 
uitgaven 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 12 projecten waarvan de buitenlandse partner direct gefi-
nancierd is. Deze projecten vallen onder de volgende thema’s: gezondheidszorg (6), onderwijs (2), 
vrede en verzoening (2) en advocacy (2). Twee van deze projecten worden door cafod gemonitord en 
twee door trócaire.

2.2.2 Vastenactie Eigen Doelen voor 808 duizend euro
In totaal zijn er 37 Eigen Doelenprojecten in 2017 gecommitteerd en hebben 107 parochies (306 
geloofsgemeenschappen) actiegevoerd voor deze projecten. Het aantal Eigen Doelenprojecten verschilt 
van jaar tot jaar. In 2017 ligt het aantal projecten boven het aantal projecten in 2016. Het gemiddeld 
projectbedrag ligt duidelijk boven dat van voorgaande jaren. Dit valt te verklaren door een aantal Eigen 
Doelenprojecten, waarbij meer parochies voor één groter project actie hebben gevoerd. 

In totaal haalden de parochies 569 duizend euro op. De Stichting heeft daarop in totaal een subsidie 
van 239 duizend euro gegeven. De subsidie wordt per Eigen Doel vastgesteld aan de hand van de 
opgehaalde gelden van het betreffende Eigen Doel. In totaal hebben de Eigen Doelen iets meer opge-
haald dan vooraf was ingeschat (namelijk 50 duizend euro), waardoor een lagere subsidie nodig was 
om tot het totale projectbedrag te komen. In de Eigen Doelenprojecten kwamen verschillende thema´s 
aan bod: onderwijs (15), gezondheidszorg (6), welzijn (8), ondernemerschap (6), advocacy (1) en 
vrede en verzoening (1). Net als in 2015 en 2016 richtten de Eigen Doelenprojecten zich voornamelijk 
op onderwijs, gezondheidszorg en welzijn. 

Het aantal parochies dat meedoet met een Eigen Doel fluctueert. In deze telling worden ook de afzon-
derlijke geloofsgemeenschappen meegeteld en niet alleen de gefuseerde grote parochies. Het aantal 
deelnemende parochies was in 2017 veel lager dan in de voorgaande jaren, maar het aantal geloofs- 
gemeenschappen dat aan een Eigen Doel meegedaan heeft, is vergelijkbaar met 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 één jaar met het centrale project moet mee-
doen. Deze verplichting vervalt vanaf de campagne 2018.

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

Jaar Aantal projecten Aantal parochies/
mov-groepen

Totaalbedrag Gemiddeld bedrag/
project

2017 37 107 / 306 808 22

2016 35 168 572 16

2015 44 263 726 17

2.2.3 Adventsactie voor 277 duizend euro
Adventsactie steunde dezelfde vijf projecten als in 2016. In beginsel worden deze projecten drie jaar 
lang ondersteund, waardoor ook in 2018 dezelfde projecten gefinancierd zullen worden. De projecten 
zijn gericht op welzijn (3), onderwijs (1) en gezondheidszorg (1). 

2.2.4 SamenActie voor 75 duizend euro
In 2017 heeft SamenActie drie projecten ondersteund. Deze zijn gericht op welzijn, gezondheid en 
onderwijs. In vergelijking met voorgaande jaren is zowel het totaal bestede projectbedrag als het 
aantal ondersteunde projecten lager uitgevallen. Het bestuur van de Stichting heeft in 2014 besloten 
vanwege beschikbare capaciteit slechts zeer beperkt projecten te werven voor SamenActie. In 2017 
heeft het bestuur besloten dat het fonds SamenActie na 2017 wordt beëindigd. De drie projecten die in 
2017 gefinancierd zijn vanuit dit fonds, zijn daarmee tevens de laatste projecten die door SamenActie 
gefinancierd zullen worden. 

Vastenactie 2017
Bruggen bouwen… 

San Salvador is met tientallen moorden per dag de meest gewelddadige stad ter 
wereld. We steunen hier een aantal initiatieven van katholieke organisaties, die in 
deze zee van geweld ‘eilanden van hoop’ willen bouwen. 

“Wie lid wordt van een bende, heeft maar drie opties: je belandt in het ziekenhuis, 
in de gevangenis of op het kerkhof.” Aldus Pablo Rafael Andasol Paiz. Hij is coördina-
tor van het Jeugdcentrum dat de Zusters van Angel de la Guarda hebben opgericht 
in een van de meest beruchte wijken van de stad: Apopa. Dagelijks ziet hij hoe de 
bendes het leven in San Salvador beheersen en hoe volwassenen en kinderen daar-
onder te lijden hebben: “Kinderen en jongeren hebben hier geen veilige plaatsen 
om te spelen en te leren vanwege de constante dreiging van geweld. Daarom is het 
Jeugdcentrum zo belangrijk: hier zijn kinderen en jongeren veilig en we geven ze de 
handvatten om zichzelf te ontwikkelen zodat ze later een positieve verandering in 
onze samenleving kunnen bewerkstelligen.”

Jaarverslag 2017
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2.2.5 Noodhulp voor 288 duizend euro
In het vervolg op de goede samenwerking met cafod voor de bestrijding van de uitbraak van ebola in 
2014, voor de hulp aan de slachtoffers van de aardbeving op 25 april 2015 in Nepal, en voor de opvang 
van Syrische vluchtelingen in Jordanië in 2016, heeft de Stichting deze samenwerking op het gebied 
van noodhulp in 2017 voortgezet. Via cafod heeft de Stichting 33 duizend euro besteed aan noodhulp 
in Zuidoost-Azië na de overstromingen in augustus 2017. Hierbij is ook samengewerkt met de lokale 
caritasorganisaties in Nepal, India en Bangladesh. 

Daarnaast heeft de Stichting in 2017 enkele noodhulpcampagnes samen met cordaid uitgevoerd. In 
het begin van 2017 kampten landen als Jemen, Nigeria, Somalië en Zuid-Soedan met enorme voed-
seltekorten. Met name in Zuid-Soedan waren veel mensen en kinderen ernstig ondervoed. De Stich-
ting heeft hier samen met cordaid in juni een campagne voor opgezet. In totaal is 143 duizend euro 
besteed via cordaid in Zuid-Soedan. Later in het jaar verwoestte de orkaan Irma grote delen van Sint 
Maarten. Voor deze ramp heeft de Stichting op verzoek van de Nederlandse bisschoppenconferentie 
campagne gevoerd. Ook deze campagne werd samen met cordaid gevoerd. De Stichting kon 35 duizend 
euro bijdragen aan het lenigen van de eerste noden op het eiland en aan de wederopbouw. 

Naast deze drie projecten heeft de Stichting ook een noodhulpproject van 25 duizend euro in Syrië 
gefinancierd. Dit is via de noodhulporganisatie Jesuit Refugee Service besteed aan onderwijs en ver-
warming voor intern ontheemden om de koude winter door te komen in tijdelijke onderkomens. Verder 
heeft de Stichting via cordaid voor 21 duizend euro een noodhulpproject gefinancierd in Zuid-Soedan 
van een organisatie die zich bezighoudt met psychosociale hulp. Tot slot heeft de Stichting een nood-
hulpproject via cafod in Bangladesh gefinancierd voor 30 duizend euro. 

2.2.6 Landen- en continentale verdeling projecten
De verdeling van de 74 projecten over de continenten is als volgt:
• Afrika: 35 projecten in 21 landen;
• Azië: 18 projecten in 9 landen; 
• Midden- en Zuid-Amerika: 8 projecten in 8 landen;
• Midden-Oosten en Oost-Europa: 5 projecten in 3 landen;
• Wereldwijd: 8 projecten.
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Wat hebben we onder andere bereikt in 2017?

• 11.485 mensen kregen voorlichting over hiv/aids.

•  200 kinderen hebben op een creatieve manier geleerd straatgeweld achter zich te 

laten.

•  70 mensen ontvingen traumabegeleiding in een oorlogsgebied.

•  795 jongeren, vrouwen en ex-gedetineerden hebben een beroepsopleiding gevolgd.

•  5.185 kinderen hebben onderwijs gevolgd. 

•  Er zijn 16 klaslokalen, een hostel en twee kleuterscholen gebouwd.

•  645 gehandicapte kinderen hebben ondersteuning gekregen in de vorm van onder-

wijs en/of medische zorg.

•  2.125 mensen hebben toegang gekregen tot schoon water; er zijn negen sanitaire 

voorzieningen en een waterpomp aangelegd.

•  40 jongeren hebben workshops gevolgd over hun eigen rechten.

•  755 kwetsbare mensen (ouderen, straatkinderen, mishandelde meisjes, enzovoorts) 

zijn opgevangen.

•  4.500 mensen ontvingen medische hulp. 

•  Vier ziekenhuizen zijn geholpen met materialen of renovatie.

•  270 mensen hebben ondersteuning gekregen in ondernemerschap.

•  2.225 families hebben ondersteuning gekregen van een sociaal werker.

•  247 mensen hebben trainingen over women empowerment gevolgd.

•  8.355 mensen ontvingen noodhulp. 

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 advies. Dit advies wordt voorgelegd aan de Projec-
tencommissie 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 Stich-
ting deze besluitvorming gedelegeerd aan de Projectencommissie. Voor de overige projecten neemt het 
bestuur zelf het besluit.

2.3.2  cafod

cafod, de officiële ontwikkelings- en hulporganisatie van de Katholieke Kerk in Engeland en Wales, heeft 
in 2017 vier projecten gemonitord voor de Stichting. Deze projecten zijn door cafod ingediend bij de 
Stichting, door de Stichting van advies voorzien en aan de Projectencommissie voorgelegd. De Projec-
tencommissie heeft ze goedgekeurd, waarna de gelden via cafod aan de uitvoerende projectpartners 
zijn overgemaakt. Ook in 2018 is de Stichting voornemens voor enkele projecten met cafod samen te 
werken.

2.3.3  trócaire

trócaire, de officiële ontwikkelings- en hulporganisatie van de Katholieke Kerk in Ierland, heeft in 2017 
twee projecten gemonitord voor de Stichting. Deze projecten zijn door trócaire ingediend bij de Stich-
ting, door de Stichting van advies voorzien en aan de Projectencommissie voorgelegd. De Projecten-
commissie heeft ze goedgekeurd, waarna de gelden via trócaire aan de uitvoerende projectpartners 
zijn overgemaakt. Ook in 2018 is de Stichting voornemens voor enkele projecten met trócaire samen te 
werken.
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Adventsactie 2017
Meer straatkinderen opgevangen in Kigali 

cecydar richt zich sinds 1992 op re-integratie van straatkinderen in Kigali, de 
hoofdstad van Rwanda. In het afgelopen jaar heeft cecydar meer straatkin-
deren kunnen opvangen dan gepland. Tot begin 2017 zochten medewerkers 
van cecydar de kinderen op straat op en namen ze op. Op verzoek van de 
Rwandese regering heeft cecydar de capaciteit uitgebreid. Hiervoor is in 2017 
met steun van de Rwandese overheid een extra gebouw in gebruik genomen. 
In het afgelopen jaar heeft cecydar daardoor 182 straatkinderen opgevangen, 
in plaats van de geplande 110. Hiervan waren 153 nieuwe kinderen. 90 kin-
deren zijn terug naar hun familie of naar een opvanggezin. 51 kinderen zijn 
terug naar straat. Omdat de kinderen nu vooral uit de detentiecentra voor 
straatkinderen van de overheid komen, is het aantal kinderen dat teruggaat 
naar straat helaas groter dan voorheen omdat zij een andere aanpak blijken 
nodig te hebben. 

Adventsactie heeft bijgedragen aan de financiering van levensonderhoud en 
schoolkosten van de kinderen.

Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland
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2.3.4  Bisdomfonds
De Nederlandse bisdommen ontvangen elk jaarlijks 50 duizend euro voor de ondersteuning van (veel-
al) 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 ontvang een bijdrage van 18,5 dui-
zend 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 verant-
woording. 

2.3.5  Projectencommissie
Om projecten te selecteren en het projectbeleid 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 Projectencommis-
sie gedelegeerd. Voor de overige projecten neemt het bestuur zelf het besluit. De Projectencommissie 
kwam in 2017 viermaal bijeen.
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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 de 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 bouw- 
project 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. 

2.5  Afwijzingen

In 2017 heeft de Projectencommissie 114 voorgestelde projecten afgewezen (tegenover 116 in 2016). 
Er is vijfmaal bezwaar gemaakt tegen de negatieve beoordeling van een project. In drie gevallen is  
na het ontvangen van meer informatie en het herschrijven van het projectvoorstel de projectaanvraag 
bij herbeoordeling alsnog goedgekeurd. 

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. 

2.6  Training Eigen Doelen

Ook dit jaar is een training aangeboden aan de mensen die een Eigen Doel wilden indienen. De een-
daagse training is enerzijds bedoeld om het projectenbeleid van de Stichting toe te lichten, anderzijds 
om samen met de projecthouders kritisch naar de projectvoorstellen te kijken. In 2017 lag de focus 
van deze training op interculturele communicatie. Vrijwel iedere projecthouder heeft te maken met 
taal- en cultuurverschillen bij het opzetten en uitvoeren van een project. In de praktijk blijkt omgaan 
met deze verschillen niet altijd even makkelijk te zijn. Er is daarom een interactieve workshop rondom 
dit thema verzorgd met veel voorbeelden uit eigen ervaring. Daarnaast zijn er onderling ideeën uit-
gewisseld over bijvoorbeeld het voeren van een succesvolle campagne en het opzetten van een lokaal 
bestuur. Er hebben in totaal 61 mensen deelgenomen. Ze gaven vrijwel allemaal aan de training zeer 
te waarderen.
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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 achtergron-
den 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 
biedt. 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 bezig-
houdt met het informeren, begeleiden en motiveren van parochies en pastores om missionair te den-
ken 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 
regiocoördinator) 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 medewerker scholen onderhoudt nauwe contacten met het katholieke basisonderwijs over de cam-
pagnes, 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. Projectorganisa-
ties kunnen bij de Stichting terecht voor advies en hulp. Het contact met de vrijwilligers en groepen 
verloopt voornamelijk via de regiocoördinatoren.

In 2017 heeft de Stichting 651 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 55 duizend donateurs en aan de campagnemateria-
len 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 gemeen-
schap. 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 maak-
te over het werk van de Paters Passionisten en de Hermanas del Angel de la Guarda (Zusters van de 
Beschermengel) in San Salvador. Ook zond de kro-ncrv iedere zondagochtend, na de eucharistieviering, 
een kort spotje uit over het campagneproject van Vastenactie. Tevens heeft ze in de adventstijd televi-
siespotjes van één minuut uitgezonden over de projecten van Adventsactie.

3
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Collecteschema parochies
Vastenactie en Adventsactie zijn opgenomen in het collecteschema van R.-K. Parochies in Nederland.

3.2  Strategische uitdagingen in werving van fondsen voor BVA

Fondsenwerving is een professioneel vak geworden. Er is grote concurrentie tussen steeds meer goede 
doelen, terwijl de traditionele groep goede-doelen-donateurs - de babyboomers - ouder wordt en over 
een aantal jaar zal krimpen. Deze brede ontwikkeling is een strategische bedreiging van de goede-
doelensector in het algemeen. Eerst wordt nog een periode van stijgende nalatenschappen verwacht. 
Daarna krijgt de sector waarschijnlijk te maken met krimp. 

Voor de Stichting is daarnaast de ontkerkelijking een belangrijke factor. De vanzelfsprekendheid waar-
mee voorheen missie en caritas gesteund werden, is grotendeels verdwenen. Daarnaast is het aanbod 
van goede doelen sterk gestegen en maken mensen bewuste keuzes.

Bestuur en directie van de Stichting onderkennen de strategische uitdagingenen voor de Stichting. De 
afgelopen jaren zijn diverse pilots uitgevoerd om nieuwe donateurs aan de Stichting te binden. Zo was 
de Stichting op enkele grote beurzen aanwezig met een stand, zijn er pilots uitgevoerd met bijsluiters 
in tijdschriften en zijn callcentra ingezet voor telefonische werving. 

Bij nieuwe doelgroepen horen ook nieuwe producten en campagnes. Het bestuur van de Stichting heeft 
in 2017 voorbereidingen getroffen om nieuwe doelgroepen te bereiken en voor 2018 extra middelen 
gereserveerd voor de campagnes in 2018 om deze te ontwikkelen. 

In september 2017 richtte orkaan 
Irma grote verwoestingen aan op Sint 

Maarten. De Nederlandse katholieke 
gemeenschap kwam onder andere  

via de Stichting te hulp.
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3.3 Campagnes

3.3.1. Vastenactie-campagne
Vastenactie nodigt mensen uit tot een soberder leven tijdens de veertigdagentijd. De campagne van 
2017 gaf concrete voorbeelden van manieren om te matigen, maar bood betrokkenen ook de moge-
lijkheid 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. 

Tijdens de campagne van 2017 is er een gerichte social media actie gevoerd onder de noemer ‘social 
sins’. Deze actie richtte zich specifiek op een jongere doelgroep en vroeg deelnemers op een ludieke 
manier hun eigen social media gebruik onder de loep te nemen. Met een bereik van meer dan 90.000 
mensen is de actie goed geland.

Daarnaast kwamen enkele bekende elementen uit eerdere campagnes terug. Op de website was er de 
mogelijkheid een eigen actie aan te maken en deze te laten sponsoren. Daarnaast bood de website 
handvatten voor vrijwilligers en deelnemers om inhoudelijk vorm te geven aan de vastentijd.

Het campagneteam van Vastenactie was ook in 2017 veel in het land te vinden. Met meer dan 180 
bezoeken door het hele land voor zowel de Vastenactie als de Adventsactie, zijn groepen vrijwilli-
gers ondersteund in hun fondsenwerving en kregen pastores handvatten hoe de campagnethema’s te 
gebruiken tijdens vieringen. 

Ten opzichte 2016 is er verder bezuinigd op de campagnekosten. Dit is voor het grootste deel te ver-
klaren doordat er steeds minder gedrukte materialen worden besteld en steeds meer mensen materi-
alen downloaden via de website. Met nieuwe leveranciers konden we nieuwe prijsafspraken maken. De 
besparing op materiaalkosten is grotendeels geïnvesteerd in aanpassingen en aanvullingen op de cam-
pagne om deze aantrekkelijker te maken voor een bredere doelgroep. Denk aan de hiervoor genoemde 
campagne ‘social sins’. 

Adventsactie 2017 
Palestijnse huizen opgeknapt

Een groot probleem op de Westelijke Jordaanoever is onge-
zonde huisvesting van de allerarmsten, vooral alleenstaande 
moeders met kinderen. In 2017 heeft de Ridderorde van het 
Heilig Graf van Jeruzalem tien huizen opgeknapt waaronder 
dat van een alleenstaande vrouw met vijf kinderen en een 
dementerende moeder. Het hele huis is schimmelvrij gemaakt 
en alle lekkages zijn verholpen. Nu woont het gezin weer in een 
gezonde leefomgeving. Ook werd het huis aangepakt van een 
familie met een gehandicapte dochter. Mariana heeft 24 uur per 
dag ondersteuning nodig. In het huis was alleen een zeer kleine 
en onpraktische badkamer, waardoor het elke dag een toer was 
om Marianna te wassen. Dankzij de steun van Adventsactie 
heeft het gezin nu een badkamer waar ze Mariana makkelijk in 
en uit kunnen dragen. Hiermee zijn haar leefomstandigheden 
zeer verbeterd.
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Tijdens de campagne is Vastenactie zichtbaar geweest in de verschillende kerkelijke media en daar-
buiten. Met een special in het programma Roderick Zoekt Licht van de kro-ncrv werden rond de 
200.000 mensen bereikt met het verhaal over het campagneproject in El Salvador. 

Vastenactie-campagneproject 2017
In 2017 stond San Salvador, de hoofdstad van El Salvador, centraal in de Vastenactiecampagne en 
dan speciaal de wijken Apopa en Mejicanos. San Salvador in het algemeen en deze wijken in het bij-
zonder gaan gebukt onder extreem veel geweld door criminele bendes, de ‘mara’s’. De mara’s hebben 
ieder een eigen territorium en beheersen het leven in ‘hun’ wijken volledig. De bendes werven actief 
leden onder kinderen en jongeren. Het campagneproject – de samenwerking van een aantal katholie-
ke organisaties – wil helpen voorkomen dat kinderen en jongeren lid worden van de bendes en helpt 
hen een zelfstandig bestaan op te bouwen. 

In Nederland werd contact gelegd met de ambassade van El Salvador en de Salvadoraanse gemeen-
schap in Nederland. Zowel de ambassade als de leden van de gemeenschap hebben zich actief ingezet 
voor de campagne. Op 24 maart 2017 is in Almere het standbeeld van Mgr. Oscar Romero officieel 
onthuld en ingezegend door de nuntius, Mgr. Cavalli. De Stichting heeft de totstandkoming van het 
beeld financieel gesteund. De Salvadoraanse gemeenschap in Nederland was daarnaast gastheer tij-
dens de eerste middag voor donateurs die de Stichting op 9 juni in Almere organiseerde. 

Voorbereidingen Vastenactiecampagne 2018
In 2017 is de Vastenactiecampagne 2018 grotendeels voorbereid. Het campagneproject is het werk 
van de Zusters van het Heilig Hart onder de allerarmsten in Mbala, Zambia. Veel families in dit gebied 
zijn getroffen door de hiv/aids-epidemie. Via de campagne 2018 zorgen we ervoor dat 300 mensen 
begeleid worden zodat ze weer op eigen benen kunnen staan en goed voor hun familie kunnen zor-
gen.

Betrokkenheid katholieke achterban
Het aantal bestellingen van campagnematerialen door parochies is, zoals boven opgemerkt, ver-
der gedaald. Het volume per bestelling was gemiddeld genomen groter dan in 2015. Veel parochies 

De Pelgrimstocht van 
Vastenactie voerde door 

het Zuid-Limburgse 
heuvellandschap.

Foto: Marianne Verboom-Deliège
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bestaan nu uit verschillende geloofsgemeenschappen. De bestellingen voor de campagne worden vaak 
centraal gedaan voor de verschillende gemeenschappen. 

Startdag Vastenactie 
De jaarlijkse Startdag van de Vastenactie vond dit jaar plaats op 25 november op een nieuwe locatie 
in Gouda. Ondanks problemen met het openbaar vervoer, waren er ruim 180 deelnemers. Dankzij het 
livestream interview met zuster Yvonne van het campagneproject 2018 in Zambia, werd het een ple-
naire programma een bijzondere ontmoeting. Daarnaast waren er diverse workshops en werd de dag 
afgesloten met een viering.

Tijdens de Startdag van het Noorden, op 18 november in Drachten, waren er 45 bezoekers. Dat is een 
lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. Bij de Startdag van het Zuiden op 11 november waren ook 
45 deelnemers.

Pelgrimstocht
De zevende editie van de Pelgrimstocht is gehouden in Zuid-Limburg. Zo’n veertig driedaagse pelgrims, 
iedere dag aangevuld met tussen de twintig en dertig dagdeelnemers, hebben deelgenomen aan de 
wandelingen vanuit Abdij Rolduc naar onder meer de Dom van Aken en klooster Wittem. De pelgrims 
hebben in een groep gelopen en van tijd tot tijd halt gehouden voor een moment van bezinning. Het 
radioprogramma ‘Zin in weekend’ heeft een tweedelige reportage gemaakt die op zaterdag 8 april en 
zondag 9 april 2017 is uitgezonden op Radio 5.

Programma Vastenactie op school 
Lesmateriaal 
Met het scholenpakket biedt de Stichting docenten een compleet programma met kant-en-klare werk-
vormen waarmee de leerlingen kennismaken met de veertigdagentijd en Pasen. De leerkracht kan zelf 
keuzes maken: het lesmateriaal kan bijvoorbeeld voor een kortere periode gebruikt worden of voor een 
eigen project. 

Scholentour

Foto: Daan Prest
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Voor de scholencampagne van 2017 is het lespakket ‘De 40-daagse reis naar Vriendschap en Vrede’ 
aangepast aan het campagneproject 2017: El Salvador. Het lespakket brengt leerlingen elke week bij 
een volgende halteplaats. Ze staan even stil, onderzoeken waar het over gaat, doen een spel, lezen 
een verhaal, knutselen iets moois of worden letterlijk even stil. Daarnaast is een viering opgenomen 
die gebruikt kan worden bij het paasontbijt of tijdens een actiedag. 

Scholentour 
De scholentour bestaat uit drie onderdelen: een musical, een workshop en gastlessen. In totaal hebben 
67 basisscholen meegedaan met de Scholentour.

Tijdens de Scholentour 2017 zijn we voor het eerst naar de scholen toe gegaan met een musical die 
voor de Stichting is ontwikkeld. Het was een moderne vertaling van het verhaal over de barmhartige 
Samaritaan. De musical werd uitgevoerd door zo’n 25 kinderen en enkele begeleiders en werd steeds 
opgevoerd voor de hele school. Er zijn 24 uitvoeringen gedaan in twee weken. Tijdens de workshops 
konden de kinderen van groep 7/8 onder begeleiding van professionals (een gedeelte van) de musi-
cal over de barmhartige Samaritaan zelf instuderen, waarna de musical werd opgevoerd voor de hele 
school. Acht scholen deden mee aan de workshops. Bij zowel de musical als de workshops werd ook 
aandacht besteed aan het campagneproject en werden de leerlingen enthousiast gemaakt in actie te 
komen hiervoor. Daarnaast konden de scholen zich opgeven voor gastlessen over het campagneland 
en -project. Deze gastlessen zijn gegeven op 35 basisscholen door vrijwilligers en medewerkers van 
Vastenactie. 

3.3.2 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 Advents-
actie 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 2017 ondersteunde Adventsactie vijf projecten van vijf katholieke organisaties om zo de onderlinge 
solidariteit van de Kerk in Nederland te benadrukken. Dit waren dezelfde projecten als in 2016. 
 

Vastenactie 2017
Pelgrimstocht 2017 

Over heuvels en door dalen
Drie dagen lang, op 6, 7 en 8 april, liepen ruim vijftig pelgrims 
door het Zuid-Limburgse landschap. ‘Eilanden van hoop’, het jaar-
thema van Vastenactie in 2017, vormde het uitgangspunt voor de 
bezinningsmomenten tijdens het wandelen. De pelgrims stonden 
zo stil bij de vraag hoe zij zelf ‘eilanden van hoop’ kunnen zijn. 
De routes voerden langs oude pelgrimswegen naar onder andere 
de Dom van Aken en klooster Wittem. Veel pelgrims lieten zich 
sponsoren, om zo het campagneproject van Vastenactie in 2017 te 
steunen. 
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Adventsactie 2017 
Economisch sterker in Burkina Faso

In Bobo-Dioulasso, Burkina Faso is het voor veel alleenstaan-
de vrouwen met kinderen lastig om de cyclus van armoede en 
uitbuiting te doorbreken. Ze worden buitengesloten, raken sociaal 
geïsoleerd en zijn daardoor kwetsbaar. Adventsactie ondersteunt 
de zusters van de congregatie Onze Lieve Vrouw van Liefde van 
de Goede Herder. Zij hebben in de sloppenwijk Secteur 22 een 
project opgezet om vrouwen, meisjes en kinderen te beschermen 
en te ondersteunen bij hun ontwikkeling. In 2017 zijn 23 meisjes 
en vrouwen met hun 14 kinderen opgevangen. Deze vrouwen zijn 
tussen de 15 en 32 jaar oud en waren slachtoffer van verschillen-
de vormen van geweld en uitbuiting. Daarnaast kregen 45 vrou-
wen en meisjes en vijf mannen een training van drie maanden. 
Daarbij leerden ze lezen en schrijven, volgden IT-programma’s 
en een opleiding in catering. Van alle leerlingen heeft uiteindelijk 
70% een betaalde baan gevonden na deze opleiding of een eigen 
bedrijf opgezet. 90% van hen verdiende na de opleiding méér 
dan ze daarvoor verdienden. 

De projectpartners organiseerden bijeenkomsten, hielden presentaties, verspreidden het Advents-
actie-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 2017 licht naar 280. 

Publiciteit
Omroep kro-ncrv heeft in de adventstijd televisiespotjes uitgezonden van één minuut over de projecten 
van Adventsactie. Ze zijn op de zondagochtenden uitgezonden op npo2, direct na de Eucharistieviering. 
Verder is er bescheiden geadverteerd in een aantal katholieke media. 

Adventsactie op scholen
Lesmateriaal Adventsperiode 2017 
Ook in 2017 is voor de adventsperiode lesmateriaal voor het basisonderwijs ontwikkeld. In de lessen 
‘Kom kijken in de stal’ wordt iedere week een figuur uit de kerststal uitgelicht. Omdat Kerstmis een 
feest is dat mensen samen vieren, is er aandacht om met anderen in gesprek te gaan en samen te 
werken. Oudere kinderen helpen de jongere. Het lesmateriaal bevat ook werkvormen om in de eigen 
klas mee aan de slag te gaan. 

Het lesmateriaal is tevens beschikbaar gesteld voor de Week van het Katholiek Onderwijs die dit jaar in 
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de adventsperiode viel en georganiseerd werd door de nksr (Nederlandse Katholieke Scholenraad). 

Katholieke basis-en middelbare scholen hebben een brief met poster en lessuggesties ontvangen en 
werden opgeroepen gebruik te maken van het lesmateriaal. Het lesmateriaal is daarom zowel via de 
eigen website www.adventsactie.nl aangeboden als via de website van de nksr.

3.3.3  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 projec-
ten 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 Initiatie-
ven. 

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 ondernemer-
schap van groepen in Nederland en in projectlanden. Door het jaar heen kunnen Particuliere Initia-
tieven een beroep doen op een subsidie. Via kennismakingsgesprekken worden alle initiatiefnemers 
persoonlijk betrokken. 

Alle informatie van SamenActie is te vinden op de algemene website van de Stichting bva:  
www.stichtingbva.nl. 
In 2017 heeft het bestuur van de Stichting besloten dat het fonds SamenActie na 2017 wordt beëindigd.

Gerald Davis in zijn verwoeste huis  
in Dutch Quarter. Sint Maarten.

Foto: Mickael Franci
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3.3.4 Noodhulp 
In 2017 heeft de Stichting diverse noodhulpprojecten gesteund. De campagnes zijn uitgevoerd door 
brieven met acceptgiro te sturen naar onze donateurs en door aandacht te vragen via de website en de 
social media-kanalen van de Stichting.

Via cafod is bijgedragen aan noodhulp in Zuidoost-Azië na de overstromingen in augustus 2017. 
Daarnaast heeft de Stichting in 2017 enkele noodhulpcampagnes samen met cordaid uitgevoerd. In 
Zuid-Soedan waren veel mensen en kinderen ernstig ondervoed. De Stichting heeft hier in juni een 
campagne voor gevoerd. Later in het jaar verwoestte de orkaan Irma grote delen van Sint Maarten. , 
Op verzoek van de Bisschoppenconferentie heeft de Stichting ook voor deze ramp fondsen geworven 
voor de leniging van de eerste nood en voor de wederopbouw. 

Naast deze drie projecten heeft de Stichting een noodhulpproject in Syrië gefinancierd. Verder heeft de 
Stichting nog via cafod een noodhulpproject gefinancierd in Zuid-Soedan van een organisatie die zich 
bezighoudt met psychosociale hulp en een project via cafod in Bangladesh. 

Meer informatie over de noodhulp is te vinden in paragraaf 2.2.5

3.4 Relaties

3.4.1  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 Advents-
actie 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 pro-
jectenbeleid te voeren en heeft daartoe een apart fonds ingesteld, het eerder vermelde Bisdomfonds.

De jaarlijkse Vastenactie Startdag 
trok bijna 200 bezoekers.
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3.4.2 Donateurs
De Stichting heeft een directe relatie met ongeveer 55 duizend donateurs die bereikt worden via 
mailings, nieuwsbrieven, de websites en social media. Onder de noemer ‘donateurs’ vallen particu-
lieren, maar bijvoorbeeld ook ordes, congregaties, bedrijven, organisaties en vermogensfondsen. De 
donateurs zijn voor het merendeel katholiek verbonden. 

3.4.3. 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 medewerker 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 actie om geld in te zamelen. 
Vaak zijn deze acties gekoppeld aan een Eigen Doel (Particulier Initiatief). In 2017 maakten 280 basis-
scholen gebruik van de lesmaterialen van Vastenactie en zamelden geld in. Verder gebruikten ongeveer 
380 scholen het lesmateriaal van Adventsactie.

3.4.4  Vrijwilligers
Via het ondersteunen van initiatieven van vrijwilligers van mov- en andere missionaire werkgroepen 
in parochies, van pastoraatsgroepen en van de pastores wil de Stichting haar missie en opdracht in 
Nederland in de praktijk brengen. 

Medewerkers van de Stichting denken hierbij met vrijwilligers na over de relatie tussen hun inzet voor 
Vastenactie/Adventsactie en hun geloven en hoe de hoop op verandering ten goede gestalte kan krij-
gen. Vanuit de Stichting zijn daarvoor in 2017 diverse mogelijkheden aangeboden en materialen ter  
ondersteuning ontwikkeld.

Er zijn bezinnende teksten, meditaties en gebeden ontwikkeld die te gebruiken zijn bij activiteiten in 
het kader van Vastenactie of Adventsactie en/of om een spiritualiteit van solidariteit te bevorderen. 
Denk aan bouwstenen voor vieringen rondom het campagnethema van Vastenactie en aan materialen 
rondom de hongerdoek ‘Ik ben omdat wij zijn’: uitleg over het thema van de hongerdoek en diverse 

Scholenactie 2017
Scholentour 2017 

Ruim 15.000 kinderen van 67 scholen hebben meegedaan aan de scholen-
tour. De deelnemende scholen hadden de keuze uit drie programma’s: een 
musical, een workshop of gastlessen. Voor de musical en workshop was 
gekozen voor een moderne vertaling van het verhaal van de barmhartige 
Samaritaan: een jongen werd beroofd door bendeleden uit El Salvador en 
bewusteloos achtergelaten. De enthousiaste reacties waren overweldigend 
en veel scholen maakten onmiddellijk afspraken voor 2018!

Tijdens de gastlessen gingen gastdocenten – vrijwilligers en medewerkers 
van Vastenactie – de klassen in om te vertellen over het campagneproject 
en over het leven in El Salvador. Voor een impressie van de Scholentour 
2017 kunt u het gastenboek bekijken op de Vastenactie-website. U vindt 
het bij Scholen – campagne 2017 een terugblik.
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werkvormen en meditaties. Daarnaast is de opzet van een Vastendag beschikbaar voor groepen, met 
een presentatie over eigentijds vasten, gebaseerd op het vasten zoals in de Bijbel beschreven wordt 
en die in de traditie van de katholieke kerk vorm heeft gekregen. Er zijn ook ideeën aangeleverd voor 
parochiële activiteiten, zoals een parochiële pelgrimstocht, ook voor jongeren (‘pelgrimstocht in spij-
kerbroek’) en een ‘koffiestop’, een manier om tijdens lokale evenementen aandacht voor de Vastenactie 
te vragen. 

Ruim 2.500 vrijwilligers van mov-werkgroepen zetten zich in om de campagnes van de Stichting onder 
de aandacht te brengen in hun parochie. De gemiddelde leeftijd van de mov-vrijwilliger is 75 jaar en 
er is weinig aanwas van nieuwe vrijwilligers. Dit stelt de Stichting voor de vraag op welke manier de 
relatie tot de parochies vorm kan krijgen als in de toekomst minder mov-vrijwilligers actief zijn. In het 
derde kwartaal van 2017 zijn bezoeken afgelegd aan de missiesecretarissen van alle bisdommen om 
een goed beeld te krijgen van de vitaliteit van de mov-werkgroepen. De resultaten van deze gesprekken 
zijn het uitgangspunt van een pilot onder mov-groepen die in 2018 uitgevoerd wordt.

Medewerkers van de Stichting zijn op bezoek geweest bij mov-groepen om met de leden daarvan na 
te denken over het ‘waarvoor’ (de projecten), het ‘waarmee’ (alle middelen om acties tot een succes 
te maken) én het ‘waarom’ (de gelovige motivatie om als katholieken solidair te zijn met mensen in 
nood). In totaal zijn in 2017 27 van dergelijke bezoeken afgelegd. Door omstandigheden is dit aantal 
lager dan in voorgaande jaren. 

Op verzoek van mov-groepen, pastores en parochies is tijdens vieringen, solidariteitsmaaltijden en 
andere gelegenheden informatie gegeven over de projecten van Vastenactie en Adventsactie. Daarbij 
is mede een beroep gedaan op de Salvadoraanse gemeenschap in Nederland (bij Vastenactie) en de 
diverse projecthouders van de Adventsactieprojecten. 

Hongerdoek 2017-2018 
Ik ben omdat wij zijn

In de middeleeuwen werd een vasten- of hongerdoek gebruikt om het altaar te bedekken tijdens de vastenpe-
riode. Het werd tussen het middenschip en priesterkoor opgehangen. In de jaren ’70 werd deze oude traditie 
weer opgepakt: kunstenaars uit het Zuiden maken de nieuwe hongerdoeken vanuit Bijbelse en christelijke 
thema’s die hen aanspreken. Voor 2017/2018 maakte de Nigeriaanse kunstenaar Chidi Kwubiri het hongerdoek 
Ik ben omdat wij zijn. Groepen die met het hongerdoek wilden werken, konden gebruikmaken van ondersteu-
nende materialen in de Vastenactie-webshop of een van de Vastenactie-medewerkers uitnodigen een speciale 
avond rondom het hongerdoek te verzorgen.

‘Ik ben omdat wij zijn’ is een Afrikaans spreekwoord. 
Het drukt uit dat het tot het wezen van de mens behoort 
deel te zijn van een gemeenschap. We zijn allemaal op 
elkaar aangewezen. De hongerdoek van Chidi Kwubiri 
laat twee mensen in spiegelbeeld en in profiel zien. Ze 
kijken elkaar aan. Over een grens heen raken ze elkaar 
respectvol aan. De armen liggen op de schouder van 
de ander en nemen daarbij de ‘vreemde kleur’ van de 
ander aan. Door geven en ontvangen ontstaat ontmoe-
ting. De hongerdoek nodigt uit tot een dialoog over hoe 
we samen de toekomst van onze wereld vorm kunnen 
geven. Daarvoor zijn ontmoetingen nodig op ooghoogte. 
We zijn allemaal onmisbaar om de uitdagingen van deze 
tijd het hoofd te kunnen bieden.
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In totaal zijn in 2017 183 bezoeken afgelegd aan parochies en mov-groepen.

3.4.5  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 2017 was, net als in voorgaande jaren, de technische ondersteuning van het buitenlandse projec-
tenbeleid aan cordaid uitbesteed. Dat betekent dat cordaid vrijwel alle projecten van een advies heeft 
voorzien en dat cordaid de besluiten van (met name) de Projectencommissie van de Stichting heeft 
uitgevoerd, administratief heeft verwerkt en de projecten heeft gemonitord. Uitzonderingen hierop zijn 
enkele projecten die door andere partners zijn uitgevoerd. 

De overeenkomst met cordaid ten aanzien van deze technische ondersteuning van het buitenlandse 
projectenbeleid loopt tot 1 april 2018. Vooruitlopend hierop heeft de Stichting in 2017 stapsgewijs de 
technische ondersteuning in eigen hand genomen. De Stichting heeft een nieuwe raamovereenkomst 
voor samenwerking met cordaid gesloten om de komende jaren vanuit zelfstandigheid als gelijkwaar-
dige partners op een aantal terreinen te kunnen samenwerken. Zo zijn de Stichting en cordaid in mei 
2018 gezamenlijk gastheer voor de jaarlijkse bijeenkomst van de fondsenwervers van de westerse 
caritasorganisaties en werken we samen om de internationale caritascampagne ‘Share the journey’ 
handen en voeten te geven in Nederland. 

Ten behoeve van een goede samenwerking tussen cordaid en de Stichting heeft in 2017 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.

3.4.6 Particuliere Initiatieven
De Stichting onderhoudt relaties met Nederlandse organisaties die kleinschalige projecten ondersteu-
nen in het buitenland. Dit zijn de al genoemde Particuliere Initiatieven (ongeveer 40-50 projectorgani-
saties). Het zijn Nederlandse rechtspersonen en het 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.

3.4.7 Projectorganisaties
De Stichting werkt 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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Financieel verslag, jaarrekening 

4.1 Balans, staat van baten en lasten en kasstroomoverzicht 2017

4.1.1.  Balans 2017 (na resultaatbestemming)

Balans 2017(bedragen x € 1.000) 31-12-2017 31-12-2016

    
Activa     

- Vorderingen 252 341  

- Liquide middelen 2.035 1.998  

Totaal activa 2.287  2.339

   

Passiva

Reserves en Fondsen   

Reserves   

- Continuïteitsreserve 1.250 1.250  

- Bestemmingsreserve projecten 250 250  

- Overige reserves 605 607  

 2.105  2.107

   

Kortlopende schulden   

- Overige kortlopende schulden 182 232  

 182  232

   

Totaal passiva 2.287  2.339

4
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4.1.2. Staat van baten en lasten 2017

Staat van baten en lasten 2017

(bedragen x €1.000) Begroting

 2017 2017 2016

Baten    

-  Baten uit eigen fondsenwerving Vastenactie - particulieren 1.707 1.628

-  Baten uit eigen fondsenwerving Vastenactie - overige  
instellingen zonder winststreven 1.541 1.163

-  Baten uit eigen fondsenwerving Adventsactie - particulieren 409 363

-  Baten uit eigen fondsenwerving Adventsactie - overige 
instellingen zonder winststreven 157  247 

-  Baten uit eigen fondsenwerving Noodhulp - particulieren 230 154

-  Baten uit eigen fondsenwerving Noodhulp - overige  
instellingen zonder winststreven 51 80

- Overige baten van particulieren 40 109

Som van de geworven baten 4.135 3.730 3.744

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten  
   en/of diensten 44 35 55

Som van de baten 4.179 3.765 3.799

    

Lasten    

Besteed aan de doelstellingen    

- Buitenland 2.243 2.229 2.137

- Noodhulp buitenland 279 PM 221

Bestedingen buitenland 2.522 2.229 2.358

    

Bewustwording 849 835 835

Som besteed aan de doelstellingen 3.371 3.064 3.193

    

Werving baten    

- Kosten eigen fondsenwerving 656 619 634

    

Beheer en administratie    

- Kosten beheer en administratie 158 102 125

    

Som der lasten 4.185 3.785 3.952

- Baten uit rente en beleggingen 4 20 15

Saldo van baten en lasten -2 0 -138

-  Ratio bestedingen  
   (Besteed aan doelstelingen tov totale lasten) 80,5% 81,0% 80,8%

-  Ratio bestedingen  
   (Besteed aan doelstelingen tov totale baten) 80,7% 81,4% 84,0%

-  Ratio wervingskosten  
   (kosten eigen fondsenwerving tov totale baten) 15,7% 16,4% 16,7%

- Ratio B&A (kosten B&A tov totale lasten) 3,8% 2,7% 3,2%
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Bestemming saldo 2017

  

(bedragen x € 1.000) 2017

  

Continuïteitsreserve 0

Bestemmingsreserve projecten 0

Overige reserves -2

Bestemmingsfonds 0

Totaal saldo -2

4.1.3 Kasstroomoverzicht over 2017

Verloop van geldmiddelen
     
(bedragen x € 1.000) 2017 2016
   
Kasstroom uit operationele activiteiten     
Baten 4.183 3.814  
Lasten 4.185  3.952  

-2 -138 
Verandering in werkkapitaal
Mutatie vordering nalatenschappen -193 47 
Mutatie overige vorderingen 21 15             
Mutatie te verrekenen cordaid 261 -179  
Mutatie kortlopende schulden -50 -691         

 39  -808  
   

Kasstroom uit operationele activiteiten 37  -946 
   

Kasstroom uit investeringsactiviteiten   
Kasstroom uit investeringsactiviteiten 0  0 
   
Kasstroom uit financieringsactiviteiten   
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0  0 

Toename/(afname) geldmiddelen 37  -946

Mutatie geldmiddelen

   

(bedragen x € 1.000) 2017 2016

  

Stand per 1 januari 1.998 2.944

Mutatie boekjaar 37 -946

Stand per 31 december 2.035 1.998
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4.2 Toelichting op de balans en op de staat van baten en lasten 2017 

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 evordering 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 kas-
stroomoverzicht 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 veronderstellin-
gen, 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 Organisaties. De jaarrekening 
is opgesteld in euro’s en wordt vergeleken met de door het bestuur vastgestelde begroting 2017 en de 
realisatie 2016. Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen geamor-
tiseerde 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. In 2017 is als gevolg van de vernieuwde richtlijn RJ 650 de rubrice-
ring van de staat van baten en lasten gewijzigd. 

4.3.3. Vreemde valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De euro is zowel de functionele als de presentatievaluta. Trans-
acties 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 func-
tionele 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 geamortiseerde kost-
prijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
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4.3.6. Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit de kas en de banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maan-
den. 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 beste-
ding aan is gegeven.

4.3.8. Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balans-
datum 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 gewaar-
deerd 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, moni-
toren en betalen van uitvoerende projectorganisaties voor nagenoeg alle projecten uitbesteed aan cor-
daid, en voor enkele projecten aan cafod. De projectverplichtingen met deze partnerorganisaties 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 die via cordaid en cafod lopen zijn gesal-
deerd met eventuele vorderingen op cordaid respectievelijk cafod.

4.4 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.

4.4.2. Opbrengstverantwoording

4.4.2.1 Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit eigen fondsenwerving betreffen Donaties, Giften en Schenkingen, Mailingacties, Collecten, 
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Nalatenschappen. Baten uit Donaties, Giften en Schenkingen, Mailingacties, Collecten worden verantwoord in 
het jaar waarin zij worden ontvangen. 

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 jaarreke-
ning meegenomen. 

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten
Dit betreffen de verkopen van materialen. Opbrengsten uit verkopen van materialen worden verantwoord in 
het jaar waarin de materialen verkocht zijn.
Uitzondering hierop zijn toezeggingen die al voor balansdatum zijn ontvangen. Ook deze worden in het boek-
jaar verwerkt. 

4.4.2.2 Overige baten van particulieren
Onder de overige baten van particulieren worden baten uit acties verantwoord waarbij de Stichting geen risico 
draagt. De overige baten van particulieren worden opgenomen in het boekjaar waarin de kosten worden ver-
antwoord in de jaarrekening. Dit betreft de eigen financiering van de door SamenActie ondersteunde projecten.

4.4.2.3 Wervingskosten
De wervingskosten bestaan uit kosten ten behoeve van het werven van donaties en giften

4.4.2.4 Beheer en administratie
De beheer en administratiekosten betreffen de overige operationele kosten van de organisatie.

4.4.2.5 Rentebaten en baten uit beleggingen
Rentebaten en Baten uit beleggingen bestaan uit de netto rente-inkomsten, dividenden en eventuele koersre-
sultaten 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) 31-12-2017 31-12-2016
   
Nog te vorderen nalatenschappen 235 42
Nog te ontvangen bedragen cordaid 0 261
Nog te ontvangen omzetbelasting 0 2
Overige vorderingen 9 20
Nog te ontvangen interest 4 12
Waarborgsommen 4 4
  
 252 341

De Vorderingen zijn afgenomen met 89 duizend euro. Dit is in belangrijke mate te verklaren doordat de Nog te ont-
vangen bedragen cordaid zijn afgenomen met 261 duizend euro. Deze nog te ontvangen bedragen cordaid betroffen 
terug te ontvangen bedragen inzake te veel betaalde voorschotten aan cordaid in 2016. Dit is in 2017 afgewikkeld.  

Anderzijds zijn de Nog te vorderen nalatenschappen gestegen met 193 duizend euro. Het aantal nog niet afgewik-
kelde nalatenschappen steeg van twee naar negen ten opzichte van 2016. De vordering betreft een schatting van 
de onderliggende waarde van beneficiair aanvaarde nalatenschappen waarvan een boedelomschrijving aanwezig is, 
op basis waarvan in de toekomst nog ontvangsten verwacht mogen worden.  
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De Nog te ontvangen interest betreft in 2018 te ontvangen rente over het saldo in 2017 op de spaarrekenin-
gen 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) 31-12-2017 31-12-2016
   
Kas 0 0 
Banken 2.035                1.998
   
 2.035 1.998

Het saldo liquide middelen bestaat voor 659 duizend euro uit saldi op betaalrekeningen en voor 1.375 
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. Tijdelijk overtollige 
middelen staan op spaarrekeningen van grote Nederlandse banken. De liquide middelen staan ter vrije 
beschikking. Het saldo van de kas bedraagt 326 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) Continuï-
teits- 

reserve

Bestem-
mings- 

reserve  
projecten

Overige  
reserves

Bestem-
mings- 

fondsen 

Totaal

      
Stand per 31 december 
2016

1.250 250 607 0 2.107

      
Mutaties (via verdeling saldo)     
Onttrekkingen   2  2
Dotaties    
      
Stand per 31 december 
2017

1.250 250 605 0 2.105

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 verzelfstandiging 
van de Stichting is de vorming van zulk een reserve wenselijk geworden. Teneinde het risico van het 
niet kunnen voldoen aan verplichtingen te verkleinen, heeft het bestuur gekozen voor een relatief kort-
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lopend huurcontract en een aantal arbeidscontracten voor bepaalde duur. Tevens hebben de toezeg-
gingen 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 con-
tinuïteitsreserve 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 Con-
tinuïteitsreserve en Bestemmingsreserve gevormd. Het bestuur streeft ernaar kleine Overige reserve 
aan te houden. Het volledige saldo over 2017 is in mindering gebracht op de Overige reserves.  

4.7.4 Statutaire regeling inzake bestemming saldo baten en lasten
De statuten van de Stichting kennen geen bepalingen omtrent de bestemming van het saldo van baten 
en lasten.

4.8 Kortlopende schulden

De post Kortlopende schulden is als volgt samengesteld:

Kortlopende schulden

(bedragen x € 1.000) 31-12-2017 31-12-2016

  

Te betalen projectgelden - 40
Crediteuren 86 48
Overige schulden 62 99
Belastingen en sociale verzekeringen 0 13 
Nog te betalen salarissen en reservering vakantietoeslag 34 32

  
 182 232

Gedurende 2017 (en 2016) heeft de Stichting aan de hand van kwartaallijkse voorschotfacturen cordaid 
betaald voor met name de projectgelden. Ultimo 2017 staat de afrekening over 2017 nog open.

De Overige schulden bestaan uit nog te betalen accountantskosten, bankkosten over het vierde kwar-
taal 2017 en overige nog te betalen kosten met betrekking tot 2017, maar waarvan de factuur in 2018 
is ontvangen.

Alle schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

4.9 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 

De Stichting heeft twee huurcontracten: één huurcontract heeft betrekking op het verzendhuis te 
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Scherpenzeel en één huurcontract heeft betrekking op de locatie aan de Haagse Amaliastraat. Het 
huurcontract met betrekking tot het verzendhuis is opgezegd. Het eindigt op 30 juni 2018. De verplich-
tingen voortvloeiende uit de twee per balansdatum nog bestaande huurcontracten zijn als volgt:

Verplichtingen uit huurcontracten

Begin looptijd Einde looptijd Bedrag per 
maand

Verplichting
< 1 jaar 

Verplichting 
1 – 5 jaar

1-12-2015 30-11-2018 1.000 11.000
1-  8-2012 30-  6-2018  1.042 6.252

Totaal 2.042 17.252

De eerste verplichting betreft het huurcontract voor de locatie aan de Haagse Amaliastraat, de twee-
de verplichting betreft het huurcontract voor het verzendhuis. De Stichting heeft geen verplichtingen 
die langer dan vijf jaar lopen. De Stichting heeft in het kader van een meerjarig project de toezegging 
gedaan in de komende twee jaren 100 duizend euro per jaar beschikbaar te stellen indien aan bepaal-
de voorwaarden wordt voldaan, met name op het terrein van rekening en verantwoording. Bij de Eigen 
Doelen van Vastenactie subsidieert de Stichting maximaal 50% van de eigen bijdrage van de parochies. 
De maximale verplichtingen die uit deze eigen bijdragen en de subsidie voortvloeien, bedragen 587 
duizend euro.

 
4.10 Baten

De baten zijn als volgt te specificeren:

Overzicht baten Stichting

    

(bedragen x € 1.000) 2017 Begroting 2016

    

Baten eigen fondsenwerving – Vastenactie 3.292 3.065 2.846

Baten eigen fondsenwerving – Adventsactie 566 600 610

Baten eigen fondsenwerving – Noodhulp 281 PM 234

Baten uit acties van derden 40 100 109

Baten uit rente en beleggingen 4 20 15

  

Totaal 4.183 3.785 3.814

De totale baten liggen 398 duizend euro hoger dan begroot en 369 duizend euro hoger dan in 2016. 
De inkomsten uit de Vastenactie-campagne zijn in 2017 446 duizend euro hoger dan in 2016 en 227 
duizend euro hoger dan begroot. 

De Stichting had voor 2017 ingezet op een bescheiden groei van de Baten van de Vastenactie. Deze 
groei is gerealiseerd, echter doordat de opbrengsten uit nalatenschappen hoger zijn uitgevallen dan 
begroot.  De reguliere opbrengsten bleven achter ten opzichte van 2016. Doordat Pasen in 2017 laat 
viel, startte de campagne ook later. Hierdoor kwamen de inkomsten ook later op gang. De lagere 
inkomsten zijn gedurende het jaar niet meer ingelopen.
De noodhulpcampagnes hebben 281 duizend euro opgeleverd. Dat is 47 duizend euro meer dan de 
noodhulpcampagne van 2016.
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In 2017 heeft de Stichting 566 duizend euro opgehaald voor de Adventsactie. Hiermee is er ten 
opzichte van 2016 sprake van een daling, terwijl het bestuur had ingezet op een lichte stijging. Ook de 
adventstijd begon laat in 2017, waardoor de Adventsactie-campagne later is gestart en een deel van 
de inkomsten verschoven zijn naar begin 2018.

De Baten uit acties van derden zijn bijdragen van projectorganisaties en parochies aan specifieke pro-
jecten die zij zelf aandragen en die door de Stichting worden beheerd via SamenActie. Deze inkomsten 
waren op 100 duizend euro begroot, in lijn met het ontvangen bedrag in 2016. De gerealiseerde baten 
in 2017 bedroegen 60 duizend euro minder dan begroot. 
De Baten uit rente en beleggingen waren lager dan de begroting. De lagere baten vergeleken met 2016 
zijn te verklaren door de dalende rentestanden en relatief late campagne waardoor inkomsten later zijn 
binnengekomen. 

De Baten uit eigen fondsenwerving zijn als volgt te specificeren:

Baten uit eigen fondsenwerving
    
(bedragen x € 1.000) 2017 Begroting 2016
    
Donaties, giften en schenkingen 3.512 3.630 3.606
Nalatenschappen 583 0 30
Verkopen materialen 44 35 54
  
Totaal 4.139 3.665 3.690

Onder de Donaties, giften en schenkingen zijn de opbrengsten uit de door parochies georganiseerde collec-
ten in het kader van de Vastenactie, de Adventsactie en de noodhulp campagnes 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. 

Onderstaand een overzicht van de in belangrijke mate over de jaargrens heen lopende opbrengsten 
van de Adventsacties over 2015, 2016 en 2017. In de jaarrekening worden de baten op kasbasis ver-
antwoord en niet toegerekend aan het betreffende ‘actiejaar’ aangezien de omvang per balansdatum 
nog niet bekend is. Opgemerkt zij dat onder de Ontvangsten 2015 in de tabel uitsluitend de baten van 
de Adventsactie 2015 getoond worden. Van de ontvangen giften heeft een bedrag van 60 duizend euro 
een structureel karakter.

Overzicht opbrengsten Adventsacties over 2015, 2016 en 2017
     

(bedragen x € 1.000)
Actie 
2017

Actie 
2016

Actie 
2015

Totaal

     
Ontvangsten 2015   335 335
Ontvangsten 2016  422 188 610
Ontvangsten 2017 359 207  566
Ontvangsten 2018 2131   213

Totaal ontvangsten per actie 572 629 523 1.724

1 baten t/m 6 maart 2018 meegenomen
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In het jaar 2017 is 44 duizend euro minder opgehaald door Adventsactie dan in 2016. Dit is met name 
veroorzaakt doordat de Adventsactie in 2017 later aanving dan voorgaand jaar en daarmee korter was. 
Daardoor is een deel van de inkomsten verschoven naar begin 2018. De Adventsactie 2017 heeft tot 
en met 6 maart 2018 572 duizend euro opgeleverd. Dat is vergelijkbaar met de Adventsactie 2016: die 
leverde tot en met 14 maart 2017 571 duizend euro op. 

4.11 Besteed aan doelstelling

De Bestedingen aan de doelstelling zijn als volgt te specificeren:

Bestedingen aan doelstelling
    
(bedragen x € 1.000) 2017 Begroting 2016
  
Vastenactie buitenland 1.966 1.854
Adventsactie buitenland 277 283
Noodhulp 279 221
Buitenland totaal 2.522 2.229 2.358
 
Bewustwording 849 835 835
 
Totaal 3.371 3.064 3.193

De Stichting heeft in 2017 voor 2.522 duizend euro (2016: 2.358 duizend euro) aan projecten in het 
buitenland kunnen ondersteunen. Hiervan is 1.966 duizend euro besteed aan projecten van de Vasten- 
actie, 277 duizend euro aan projecten van Adventsactie en 279 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 Noodhulpcampagnes, 281 duizend euro, zijn 
besteed aan noodhulp, 279 duizend euro. Het restant, 2 duizend euro, is besteed aan de kosten van 
de Stichting voor het uitvoeren van deze actie. Als bijlage bij de jaarrekening is een overzicht met alle 
ondersteunde projecten opgenomen. In het jaarverslag zijn meer details opgenomen over de onder-
steunde projecten en de behaalde resultaten. 

Zowel bij de Vastenactie als bij de Adventsactie is bewustwording een belangrijk aspect van de activi-
teiten. De bestedingen voor bewustwording zijn nagenoeg gelijk aan de begroting en de bestedingen 
van voorgaand jaar.

4.12 Werving baten

De kosten van Werving baten zijn als volgt te specificeren:

    

(bedragen x € 1.000) 2017 Begroting 2016

    

Kosten eigen fondsenwerving 656 619 634

Voor de diverse campagnes samen is 656 duizend euro uitgegeven in 2017. Dat is 22 duizend euro meer 
dan in 2016 en 37 duizend euro meer dan begroot. Deze stijging van de kosten wordt verklaard door 
investeringen in de organisatie om zo meer baten te werven. De kosten voor fondsenwerving bedra-
gen 15,7% (2016: 16,4%) van de baten. Doordat de baten relatief sterker zijn gestegen (10,0%) dan 
de wervingskosten (3,5%) is er sprake van een relatieve daling van deze kosten. Het cijfer blijft ruim 
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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) 2017 Begroting 2016
    
Kosten beheer en administratie 158 102 125

De kosten komen uit op 158 duizend euro en zijn daarmee iets hoger dan in 2016. Ten opzichte van 
de begroting zijn de kosten hoger doordat er eenmalige, niet-begrote eenmalige advieskosten zijn 
gemaakt en er meer kosten is uitgegeven aan inhuur van derden ten behoeve van de organisatie
 

4.14 Personeelskosten 

De personeelskosten van de Stichting zijn als volgt te specificeren:

Personeelskosten
    

(bedragen x € 1.000) 2017 Begroting 2016
    
Lonen en salarissen 458 420 457

Ontvangen ziekengeld -18 -47

Sociale lasten 71 60 71
Pensioenlasten 40 29 37
Inhuur derden 132 95 89
Overige personeelskosten 20 18 20

  
Totaal 703 622 627

De Personeelskosten bedragen 703 duizend euro in 2017. Dit is 76 duizend euro hoger dan vorig jaar. 
Deze stijging wordt voornamelijk verklaard doordat de Stichting in 2017 meer gebruik heeft gemaakt 
van de inhuur van derden. 

Gedurende 2017 had de Stichting 9,3 fte (2016: 10,6 fte) werknemers (inclusief directie) in dienst. 
Deze zijn allen werkzaam in Nederland. Gedurende 2017 stond er één directielid op de loonlijst van  
de Stichting. De salariskosten voor de directie exclusief werkgeverslasten bedroegen 89 duizend  
euro. Bestuursleden ontvingen gedurende 2017 geen enkele vergoeding voor hun activiteiten. Aan  
de bestuursleden noch aan de directeur zijn leningen, voorschotten en/of garanties verstrekt per  
31 december 2017.

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. 
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Medewerkers vallen onder een vaste-premiepensioenregeling gebaseerd op twaalf maal het maandsala-
ris inclusief vakantietoeslag. De pensioenregeling is ondergebracht bij Cappital, een pensioenpremie-in-
stelling. 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 opgeno-
men. Er is geen sprake van toekomstige (indexering)verplichtingen anders dan verplichtingen die via 
toekomstige premies worden verrekend.

4.15 Saldo van baten en lasten 

Over 2017 is een negatief saldo gerealiseerd van 2 duizend euro, terwijl een saldo van nihil was begroot. 

4.16 Lastenverdeling en toerekening aan de doelstelling 

De niet direct aan activiteiten toerekenbare kosten van de organisatie rekent de Stichting op consis-
tente 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, trocaire en cafod worden voor 100% 
toegerekend 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 campag-
nes 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 medewerker scholen (100% bewustwording), de regio-
coördinatoren voor de bewustwording in de parochies en de mov-groepen (100% bewustwording), de 
medewerker voor de relatie met de donateurs (40% bewustwording en 60% werving) en medewer-
kers 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% bewust-
wording, 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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Model toelichting lastenverdeling 

(bedragen x €1.000) Doelstellingen Werving B&A Totaal Begroting Totaal

Omschrijving Vasten-
actie be-

stedingen 
buitenland

Advents-
actie be-

stedingen 
buitenland

Noodhulp 
beste-
dingen 

buitenland

Bewust- 
wording

Werving Beheer en 
Adminis-

tratie

2017 2017 2016

Subsidies en bijdragen  1.957 277 279 147 - - 2.660 2.293  2.488 

Uitbesteed werk - - - 73 44 15 132 95 89 

Publiciteit en communicatie - - - 238 378 - 616 676 691 

Personeelskosten - - - 313 186 72 571 527 538 

Huisvestingskosten - - - 20 12 4 36 34 41 

Kantoor en algemene 
kosten - - 

-
29 18 61 108 99 38 

Reis- en verblijfkosten 9 - - 29 18 6 62 61 67 

Totaal 1.966 277 279 849 656 158 4.185 3.785 3.952

4.17 Overige gegevens

4.17.1 Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum van invloed op de jaarrekening.
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4.18 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

 

 

Dubois & Co. Registeraccountants is een maatschap van praktijkvennootschappen. Op alle opdrachten die aan ons kantoor worden verstrekt zijn onze  

algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden, waarvan de tekst is opgenomen op de website www.dubois.nl, bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oranje Nassaulaan 1 

1075 AH Amsterdam 

Postbus 53028 

1007 RA Amsterdam 

 

Telefoon 020 571 23 45 

E-mail info@dubois.nl 

www.dubois.nl 

KvK nummer 34374865 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan: het bestuur van Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland te Zeist. 

 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie 

Nederland te Zeist gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een 

getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 

Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland per 31 december 2017 en van 

het resultaat over 2017 in overeenstemming met de in Nederland geldende  

RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties. 

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2017; 

2. de staat van baten en lasten over 2017; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

 financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder 

ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op 

grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de 

controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland zoals 

vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 

assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt 

is als basis voor ons oordeel.  

 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag 

andere informatie, die bestaat uit: 

 het bestuursverslag; 

 bijlage: Blik op de toekomst; 

 bijlage: Committeringen en decommitteringen projecten in 2017. 
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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.  
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Onze controle bestond onder andere uit: 

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 

groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 

doorbreken van de interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

organisatie; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, 

tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in 

continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, 

zijn wij verplicht om in onze controleverklaring aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde 

toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 

controleverklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen 

is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen 

er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen. 

 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en 

over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 

significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

Amsterdam, 6 juli 2018     Dubois & Co. Registeraccountants 

 

   Origineel getekend door: 

  M. Belkadi RA 
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Adventsactie 2017
Ontwikkelingskansen voor tienermoeders in Congo

In de Democratische Republiek Congo worden meisjes worden snel thuis-
gehouden van school omdat ouders het schoolgeld niet kunnen betalen. 
Wanneer deze jonge meisjes ook nog eens zwanger raken, worden ze vaak 
verstoten. De paters redemptoristen hebben in drie parochies in de provincie 
Kongo Central een opleiding opgezet om deze ongeschoolde jonge alleen-
staande moeders ontwikkelingskansen te bieden. In totaal zijn er 61 vrouwen 
op drie verschillende locaties gestart. Ze volgen lessen in alfabetisering en 
Frans. Dit gaat goed. Uitdaging is wel dat meisjes soms van nul af aan moeten 
beginnen omdat ze nog geen Frans spreken en vrijwel niemand kan lezen of 
schrijven. De meisjes volgen ook lessen snit en naad; iedereen kent inmiddels 
de basisprincipes van naaien met de naaimachine. Daarnaast zijn er lessen 
algemene vorming. Deze gaan bijvoorbeeld over seksualiteit en levensbe-
schouwing, om te voorkomen dat meisjes zwanger raken waardoor ze stoppen 
met de opleiding. Op alle locaties is een start gemaakt met het verbouwen 
van maniok, fruit, rijst en ananas. Het uiteindelijke doel is eigen inkomsten te 
genereren voor het project. Tenslotte zijn overal lessen boekhouden gestart. 
Vanuit het oogpunt ‘Samen staan we sterker’ krijgen de meisjes ook de 
mogelijkheid om coöperaties op te zetten. De hoop is dat deze jonge vrouwen 
rolmodel zullen zijn voor andere tienermoeders, zodat ook zij de opleiding 
gaan volgen.

onderschrift

Samen met Cordaid voerde de  
Stichting een noodhulpcampagne  

voor Zuid-Soedan, waar grote  
hongersnood heerst.
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Bijlagen
   

Blik op de toekomst
Begroting 2018

  
(bedragen x €1.000)  

 
Begroting 

2018
Baten  
- Baten uit eigen fondsenwerving Vastenactie 2.861 
- Baten uit eigen fondsenwerving Adventsactie 628 
- Baten uit eigen fondsenwerving Noodhulp PM
- Baten uit acties van derden
Som der Baten 3.489 
  
Lasten  
Besteed aan de doelstellingen  
- Buitenland 1.549 
- Noodhulp PM
Bestedingen buitenland 1.549

Bewustwording 964 

Som besteed aan de doelstellingen 2.513 
  
Werving baten  
- Kosten eigen fondsenwerving 758
  
Beheer en administratie  
- Kosten beheer en administratie 138 
  
Som der lasten 3.409 
 - Baten uit rente en beleggingen   20

Saldo van baten en lasten 100 
  
  
- Ratio Bestedingen (besteed aan doelstellingen tov totale lasten) 73,7%
- Ratio Bestedingen (besteed aan doelstelling tov totale baten 72,0%
- Ratio wervingskosten (kosten eigen fondsenwerving tov totale baten) 21,7%
- Ratio B&A* (kosten B&A tov totale lasten) 4,0%

* B&A: Beheer en administratie

5
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Bewustwording  
en inspiratie
Blogs over Integrale ecologie 

Veel mensen maken zich zorgen over klimaatverandering, vervuiling, 
armoede en honger, de vluchtelingenstroom, terreurdreiging, werk-
gelegenheid, enz. Zo ook paus Franciscus. Hij heeft in zijn encycliek 
Laudato Si’ laten zien dat al deze problemen met elkaar samenhangen. 
Er is één complexe wereldwijde sociaaleconomische-ecologische crisis. 
De richtlijnen voor een oplossing, schrijft hij, vragen dan ook om een 
integrale benadering om de armoede te bestrijden, uitgesloten mensen 
hun waardigheid terug te geven en tegelijk voor de natuur te zorgen 
(LS 139). Dit vat hij samen in het begrip ‘integrale ecologie’. Algemeen 
welzijn vereist maatschappelijke vrede, dus een zekere mate van sta-
biliteit, veiligheid en gerechtigheid. Schending hiervan, zegt de paus, 
leidt tot geweld. Biotechnologe Marjolein Tiemens schreef in het kader 
van de Vastenactiecampagne voor El Salvador een aantal blogs over 
integrale ecologie. U vindt ze op onze Vastenactiewebsite bij Inspiratie.

Driejarenplan Stichting BVA 2017-2019 

Consolideren en investeren

Het driejarenplan van de Stichting richt zich met name op het werven van baten om de kerntaken te 
kunnen uitvoeren. Voor sommige van deze activiteiten is gekozen voor consolidatie; voor andere taken 
kiest de Stichting voor voorzichtige investeringen. 

De komende drie jaar wil de Stichting de projectorganisatie van Stichting BVA sterker en meer stu-
rend maken. Dit betekent dat zij onafhankelijk van externe organisaties wordt, maar wel met hen blijft 
samenwerken. 

Afgelopen jaren heeft de Stichting veel geïnvesteerd in bewustwording. Dat deed ze via parochies en 
MOV-groepen. Dit zal de Stichting de komende jaren blijven doen, zij het op beperkter schaal en meer 
geconcentreerd. Daarnaast wordt tijd geïnvesteerd in het bereiken van nieuwe groepen vrijwilligers. De 
investering in scholen die de afgelopen jaren is ingezet, wordt de komende jaren voortgezet. 

De afgelopen jaren laten stijgende inkomsten uit particuliere bijdragen aan de campagnes van de 
Stichting zien. De Stichting blijft bestaande donateurs aanspreken via mailings en callcentra. Daarnaast 
ziet de Stichting een grote kans in het werven van nalatenschappen. De komende drie jaar zet zij hier 
extra op in. Tenslotte investeert de Stichting in manieren om nieuwe donateurs aan een van de cam-
pagnes te binden.

Het volledige driejarenplan vindt u op de website www.stichtingbva.nl.
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Committeringen en
decommitteringen projecten 
in 2017
Fonds Vastenactie Algemeen

Project Land Committering in €

Watertanks voor gezinnen Bolivia 26.141

Reparaties aan bejaardenhuis China 10.000

Campagneproject 2017: de kloof overbruggen El Salvador 100.000

Zorg en ondersteuning van mensen met hiv/aids en  
voorkomen van besmettingen

Ethiopië  30.000

Versterken van mensen met hiv/aids Ethiopië  15.000

Doorbreken van de cyclus van gender-gerelateerd geweld door 
economische versterking van inheemse vrouwen en meisjes

Guatemala  30.000

Onderwijs in Haïti Haïti  32.518

Bouw van kleuterschool Sint Theresia Indonesië  43.306

Ziekenhuisapparatuur Indonesië       11.122 

Voorkomen van en strijden tegen de handel in menselijke orga-
nen en lichaamsonderdelen

Mozambique  30.000

Voorkomen van hiv/aids besmettingen door vroegtijdig testen 
en voorlichting

Nigeria  42.321

Campagneproject 2016: vergroting van de veerkracht van plat-
telandsgemeenschappen in de regio Toroma

Oeganda 69.962

Vredesschoolproject Palestijnse 
gebieden

30.200

Juridische hulp Palestijnse 
gebieden

30.000

Fonds Mondiale Vorming 2017 Wereldwijd  146.265

Projecten Aartsbisdom Utrecht (Bisdomfonds) Wereldwijd  50.000

Projecten Bisdom Breda (Bisdomfonds) Wereldwijd  50.000

Projecten Bisdom Den Bosch (Bisdomfonds) Wereldwijd 50.000

Projecten Bisdom Rotterdam (Bisdomfonds) Wereldwijd 50.000

Projecten Bisdom Haarlem-Amsterdam (Bisdomfonds) Wereldwijd 50.000

Projecten Bisdom Groningen-Leeuwarden (Bisdomfonds) Wereldwijd  50.000

Projecten Bisdom Roermond (Bisdomfonds) Wereldwijd  18.500

Campagneproject 2018: Huishoudens in Nood Zambia 109.955

1.075.290
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Vastenactie Eigen Doelen

Project Land Committering in €

Vakopleiding voor werkloze jeugd woonachtig op het  
platteland

Bangladesh  6.750

Opzetten van een viskwekerij Bangladesh  15.000

Versterk gezinnen in Cambodja Cambodja  25.500

Ondersteuning tehuizen verwaarloosde kinderen Chili  7.000

Er zit muziek in vrede Colombia  40.000

Verbeteren van het onderwijs van de Lideta Mariam  
middelbare school

Ethiopië  49.500

Uitbreiding school in Sanyang Gambia  46.170

Meubilair voor de ICT-ruimten van de school van de  
Broeders van Maastricht in Nandom

Ghana  9.000

Water voor de boeren Ghana  4.630

Beroepsopleiding en bewustwordingsprogramma voor meisjes India  27.885

Gezondheidszorg voor Dalits en Tribals India  17.250

Sociaal werker voor het bisdom van Udupi India  9.000

Het verbeteren van de leefomstandigheden van  
weeskinderen in het weeshuis St. Elisabeth

Indonesië  21.000

Restauratie en uitbreiding van het gezondheidscentrum Batouri Kameroen  45.000

Bouw van twee klaslokalen Kameroen  42.150

Watervoorziening in Ikiliwindi Miles 10 Kameroen  25.400

Bouw meisjeshuis en sanitair met keuken op terrein  
van basisschool in Mopia

Kenia  22.500

Renovatie van drie klaslokalen van de Namanga  
basisschool

Kenia  13.443

Bevorderen van het onderwijs aan kinderen van twee basisscho-
len

Kenia  7.500

Aanpassing van verblijfsruimte voor meervoudig  
gehandicapte kinderen

Kenia  5.700

Opzetten van kippenboederij Kenia  1.125

Met de bijen op pad Lesotho  9.000

Hulp aan vluchtelingen uit Syrië en Irak Libanon  27.000

Verbetering van de leef- en leeromstandigheden van de dove en 
doof-blinde kinderen op de school St. Mark VII 

Oeganda  24.673

Rehabilitatie met behulp van een melkveehouderij Pakistan  13.725

Onderwijs aan kinderen met een handicap Papoea- 
Nieuw-Guinea

 2.000

Aanleggen en aanpassen van WC’s en douches voor een kwets-
bare groep

Peru  3.000

Opbouw van een school in Niafrang Senegal  7.000

Versterking van kinderen en jeugd op het gebied van  
veiligheid en zelfstandigheid

Sierra Leone  9.000

Centrum voor Eritrese vluchtelingen in Khartoem Soedan  5.400

Bouw van een school Sri Lanka  27.075

Onderwijs leermiddelen voor de St. Josephschool voor doof-
stomme en gehoor beperkte kinderen

Sri Lanka  14.250

Verbouwing van een gezondheidspost Tanzania  36.750

Kansarme kinderen in Kolila Village Tanzania 15.000

‘De schatten van Togo’ Togo  50.000

Werk en toekomst in landelijk gebied voor de armste  
uit de samenleving

Togo  50.000

Aanleg elektriciteit landbouw- en technische school Zambia  72.625

808.001
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Adventsactie
Project Land Committering in  €

Ondersteuning van kwetsbare vrouwen en kinderen Burkina Faso 48.500

Duurzame opleiding voor moeders in Congo DR Congo 38.500

Preventie en bestrijding van hiv bij kinderen Malawi 50.000

Gezonde huizen voor gezonde gezinnen Palestijnse  
gebieden 69.950

Rehabilitatie en reïntegratie van straatkinderen Rwanda 70.000

  276.950

 
SamenActie
Project Land  Committering in  €

Pleeggezinnen voor verwaarloosde kinderen India 22.676

Krachtige voorlichting tegen besmettelijke ziekten Indonesië 22.728

Een waardige toekomst voor kinderen Ivoorkust 30.000

  75.404

 
Noodhulp
Project Land  Committering in €

Versterken van inkomens en voedselzekerheid Bangladesh 30.000

Noodhulp voor slachtoffers van orkaan Irma Sint Maarten 35.000

Opvang vluchtelingen Syrië 25.000

Noodhulp voor slachtoffers van overstromingen Zuidoost-Azië 33.125

Voedselzekerheid in Melut Zuid-Soedan 143.688

Psychosociale hulp Zuid-Soedan 21.161

  287.974

In 2017 hebben er geen decommitteringen plaatsgevonden.
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Colofon

Dit jaarverslag is een uitgave van de Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland.

Coördinatie, redactie en teksten
Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland, Den Haag

Vormgeving
Novente concept en creatie, Nunspeet

Drukwerk
Copycentre, Alkmaar

Foto’s: 
Stichting bva en projectpartners

Serrekunda, Gambia
Eigen, volwaardige plek voor gehandicapten 

In juni 2017 reisden twee vrijwilligers af naar Gambia om Serrekunda te bezoe-
ken, een project van Vastenactie. De sociale werkplaats biedt werkgelegenheid 
aan gehandicapten. Ze werden met de bus die via Vastenactie is aangeschaft. 
Ze constateren dat het project heel goed loopt en zelfs is uitgebreid. Naast de 
kaarsenmakerij en het naaiatelier zijn er nu ook een schoenmakerij en drukkerij. 
Er wordt winst gemaakt, die weer ten goede komt aan Serrekunda. Voordat het 
project startte, waren gehandicapten nauwelijks zichtbaar in de samenleving. Ze 
kwamen niet verder dan hun eigen gemeenschappen. Nu hebben ze een eigen 
plek gekregen in de gemeenschap en daarmee hebben ze meer aanzien. Ze ver-
tellen ’s morgens trots dat ze op weg zijn naar hun werk. Door werkgelegenheid 
voor hen te creëren heeft Serrekunda kunnen laten zien dat ook zij volwaardige 
mensen zijn.
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Bezoekadres
Amaliastraat 13
2514 JC Den Haag

Postadres
Postbus 95408
2509 CK Den Haag

E-mailadres en telefoonnummer
info@vastenactie.nl
070 7796008

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


