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Ontmoeting Peter (directeur Vastenactie) met Monika, op het eiland Flores, Indonesië

Zalia, Baboursaye in Niger
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Samenvatting
Inkomsten : € 3.400 duizend
Uit welke bronnen?

Uit welke campagnes?
Adventsactiecampagne
575 duizend

Parochies/
congregaties/
scholen:
1.480 duizend

Particuliere
donateurs
1.920 duizend

Doelbesteding

Doelstellingen:
Projecten
buitenland
1.794 duizend

Noodhulpcampagne
33 duizend

Vastenactiecampagne
2.792 duizend

Resultaten
Overige:
Fondsenwerving
590 duizend
Beheer/
administratie
113 duizend

17.324 mensen kregen gezondheidszorg en/of
voorlichting en training.
2.520 kinderen volgden onderwijs.
1.133 mensen volgden een beroepsopleiding of
startten een onderneming.
5.237 mensen kregen toegang tot schoon water
en sanitair.
415 straatkinderen kregen opvang en/of werden
herenigd met hun familie.
6.115 mensen ontvingen noodhulp.
1.835 mensen kregen traumabegeleiding en/of
psychologische ondersteuning.

Noodhulp buitenland
42 duizend

1.658 personen kregen landbouwtrainingen.
2.125 personen kregen toegang tot duurzame
energie.

Bewustwording
895 duizend

10.100 meisjes ontvingen voorlichting over menstruatie
en/of ontvingen wasbaar maandverband.

Organisatie

Aantal landen: 36
Aantal projecten: 66
Aantal projectpartners: 66

Aantal werknemers: 12
Aantal fte: 9,2
Aantal vrijwilligers: 2.500
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Verslag van het bestuur
1.1

Missie

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

1.2

Visie

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

Vastenactiecampagne 2019
Schoon water verandert alles
We staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen hebben waar altijd schoon water uit komt. In grote delen van de wereld is water ver
weg en vaak onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen, alleen al op het gebied
van gezondheid.
Vastenactie steunt waterprojecten in Niger, Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië die zorgen voor infiltratiesystemen, putten, pompen of opslagtanks. Oplossingen die schoon water brengen bij de mensen die het nodig hebben. Het betekent
veel meer dan alleen schoon water, want water verandert levens. Zoals dat van
Fatchima Garba en haar gezin in Baboursaye in Niger! Haar dorp ligt in de Sahel-regio, een van de droogste gebieden in Afrika. Meer dan duizend huishoudens, grote
kuddes vee en nomaden deelden in dit dorp één waterbron. Het water was vervuild
door uitwerpselen van mens en dier en veroorzaakte ziektes.
In Baboursaye heeft CADEV (Caritas Développement Niger) met steun van Vastenactie een waterput geboord. Fatchima vertelt waarom ze zo blij is met de nieuwe
waterput. “Jarenlang moest ik lange afstanden lopen om water te halen. Nu kunnen
we zo veel halen als we nodig hebben. En het water is van een goede kwaliteit. We
drinken het zonder angst er ziek van te worden. Onze kinderen presteren beter op
school, omdat ze zich fitter voelen. We zijn gezond, en onze dieren zijn gezond.
Daarvoor danken we God. De put heeft ons leven zoveel beter gemaakt!”
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allen gegeven zijn. Solidariteit tussen mensen is dus een belangrijke opdracht. Door onderlinge samenwerking kunnen mensen zich inzetten voor de menselijke waardigheid en het bonum commune. Deze
initiatieven verdienen ondersteuning (subsidiariteit). De sociale leer van de Katholieke Kerk roept ons
op en wijst ons de weg om mensen in hun waardigheid te doen leven.
Bouwen aan gemeenschappen
Samen bouwen we (subsidiariteit en solidariteit) aan onderling verbonden gemeenschappen (bonum
commune) in Nederland en wereldwijd, ongeacht hun religieuze achtergrond, waarin ieder zichzelf tot
de volle potentie kan ontwikkelen (waardigheid). Dat doen we met respect voor elkaars waardigheid,
rechten en verantwoordelijkheden. Geïnspireerd door het Evangelie en de katholieke sociale leer werken we in deze gemeenschappen op twee dimensies: de ontwikkeling van een persoonlijke relatie met
God en zorg voor de naaste.
Fondsenwerving
Om projecten te kunnen ondersteunen die aan deze missie en visie werken, werven we fondsen en
stimuleren we gemeenschappen in Nederland om fondsen te werven.

1.3

Uitwerking

De Stichting ondersteunt mensen in ontwikkelingslanden die zich inspannen voor een rechtvaardiger,
humaner en welvarender samenleving door middel van kleinschalige, sociaaleconomische, educatieve
en pastorale ontwikkelingsprojecten. Solidariteit met medemensen in nood is een wezenskenmerk van
kerkzijn. De projecten die de Stichting ondersteunt, komen dan ook ten goede aan alle mensen, zonder
onderscheid in geloof, afkomst of sekse. De lokale projectorganisaties zijn organisaties die door de
Kerk ter plaatse zijn erkend. Door verbanden aan te gaan met mensen en partnerorganisaties aldaar,
wordt de wereldwijde gemeenschap versterkt.
De Stichting werft fondsen ter ondersteuning van de projecten. Dat gebeurt gedurende het hele jaar en
met name tijdens twee campagnes: de Vastenactie in de periode voorafgaand aan Pasen (de vastenperiode of veertigdagentijd) en de Adventsactie in de periode voorafgaand aan Kerstmis (de adventsperiode). De Stichting ziet toe op een effectieve en gecontroleerde besteding van de fondsen.
Via de campagnes – Vastenactie en Adventsactie – willen we tevens de vasten- en de adventsperiode
inhoud en diepgang geven voor de katholieke gemeenschap in Nederland. Dat doen we onder andere
door bezinnende materialen aan te bieden, via lesmateriaal voor de vasten- en adventsperiode voor
basisscholen en door een musicaltoer voor basisscholen. Ook wil de Stichting de katholieke gemeenschap in Nederland de mogelijkheid geven haar solidariteit tot uitdrukking te brengen door bij te dragen aan noodhulpacties.
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 projecten van de Stichting is dat het activiteiten betreft voor iedereen, ongeacht
levensovertuiging, geslacht of nationaliteit, die veelal door katholieke gemeenschappen in het buitenland georganiseerd worden. De Stichting ondersteunt deze projecten in opdracht van de RoomsKatholieke Kerk, waardoor ze kan steunen op het internationale netwerk dat daarbij hoort. Dat internationale netwerk is wijdverbreid en op alle niveaus aanwezig en beschikbaar voor de Stichting, dat
wil zeggen: op internationaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau. Op internationaal niveau kan de
Stichting gebruik maken van het netwerk van internationale en nationale caritasorganisaties en inter-
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nationale congregaties voor bijvoorbeeld het geven van noodhulp. Op regionaal en lokaal niveau heeft
de Stichting toegang tot kleine gemeenschappen voor het geven van ontwikkelingshulp via nationale
en regionale caritasorganisaties. De Stichting wil met name lokale initiatieven ondersteunen, zodat
mensen zelf in staat gesteld worden hun leven te verbeteren (subsidiariteitsbeginsel).
In Nederland ligt de nadruk op het (professioneel) ondersteunen van bestaande en nieuwe groepen
die campagne willen voeren. Een van de manieren waarop de Stichting dat doet, is het aanbieden
van campagnematerialen voor Vastenactie en Adventsactie. Groepen kunnen gebruik maken van deze
kant-en-klare campagnematerialen en kunnen zich laten inspireren door tips om campagne te voeren in hun eigen gemeenschap. Daarbij kunnen ze profiteren van de aanwezigheid van Vastenactie en
Adventsactie in diverse landelijke en regionale media. De Stichting wil bovendien groepen inspireren en
synergie en samenhang aanbrengen. Oftewel: de Stichting wil groepen mensen met elkaar verbinden.
Vanuit onderlinge verbondenheid en betrokkenheid, zullen mensen dan gemotiveerd zijn ook financieel
te steunen.

1.5	Campagnevoeren, fondsenwerving en bewustwording
De Stichting werft, zoals gezegd, actief fondsen via met name de campagnes Vastenactie en Adventsactie. Door acties voor noodhulp stelt de Stichting de katholieke gemeenschap in Nederland in staat
haar solidariteit te tonen met mensen die getroffen zijn door rampen. Daarnaast zijn er enkele aparte
programma’s en campagnes. Op de eerste plaats betreft dat het Vastenactie-aanbod voor het katholieke basisonderwijs. Ook worden er programma’s en campagnes buiten de periodes van de veertigdagentijd (Vastenactie) en adventstijd (Adventsactie) aangeboden.

1.6

Doelgroepen

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

1.7

Structuur

Oprichting
In 1961 nam kardinaal Alfrink het initiatief tot de eerste vastenactie. De Stichting Bisschoppelijke
Vastenaktie Nederland is opgericht in 1969 door de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Op 10
januari 2019 zijn de statuten gewijzigd. Hiermee is de structuur van de Stichting gewijzigd van een
bestuursmodel naar een raad van toezicht-model. Tot 10 januari 2019 functioneerde de Stichting onder
een bestuur dat verantwoording aflegde aan de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Ná 10 januari
2019 functioneert de Stichting onder een bestuur dat gecontroleerd wordt door en verantwoording
aflegt aan een raad van toezicht. Tevens legt het bestuur verantwoording af aan de bisschoppelijke
referent voor missie en aan de Nederlandse Bisschoppenconferentie.
Statutaire naam
De statutaire naam van de organisatie is per 10 januari 2019: Stichting Bisschoppelijke Vastenactie.
Statutaire vestigingsplaats
De statutaire vestigingsplaats is Den Haag. De Stichting houdt sinds juli 2019 kantoor aan de
Van Mierisstraat Den Haag.
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Rechtsvorm
De Stichting Bisschoppelijke Vastenactie is een publieke kerkelijke rechtspersoon, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel te Den Haag onder nr. 411.78.402. Het rsin/fiscaal nummer van de organisatie
is NL 003.003.759.B01. Het bestuur van de Stichting is in samenwerking met de directeur verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering.
Statutaire doelstelling
De statutaire doelstelling van de Stichting luidt:
a.	Het initiëren en organiseren van werving van financiële middelen in de Rooms-Katholieke Nederlandse Kerkprovincie tijdens de Vastentijd, de Adventstijd en daarbuiten, alsook het bestemmen
van deze middelen voor door de bevoegde kerkelijke overheid goedgekeurde projecten in heel
de Wereldkerk, onder het motto: “Kerken helpen kerken.”
b.	Het bieden van ondersteuning, pastorale begeleiding, opleiding en vorming aan professionele
en vrijwillige medewerkers van (inter)parochiële en diocesane caritasinstellingen alsmede het
onderhouden van contacten met lokale overheden en de nationale overheid op het gebied van
armoedebestrijding.
Deze statutaire doelstelling is concreet uitgewerkt in de missie en visie van de organisatie (zie paragrafen 1.1 t/m 1.6). In hoofdstuk 2 ‘Projecten’ leest u hoe deze visie is verwerkt in het projectenbeleid en
hoofdstuk 3 ‘Bewustwording en kerkelijke oriëntatie’ gaat concreet in op de bewustwording en fondsenwerving.
ANBI-status
De Stichting beschikt over de status van Algemeen Nut Beogende Instelling, de ANBI-status. Hierdoor
zijn particuliere giften aan de Stichting onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar voor de gevers.
CBF Keurmerk
Sinds 1 juni 2018 is Stichting Bisschoppelijke Vastenactie erkend door de toezichthouder CBF. De
Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt
uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen.
Vennootschapsbelasting
De Stichting is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

1.8

Mensen

Bestuur/Directie
Per 15 augustus 2014 is P.J.C.M. van Hoof aangesteld als directeur van de Stichting. Per 10 januari
2019 is hij tevens bestuurder van de Stichting. De benoemingstermijn is drie jaar. Bij de bepaling van
het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning van de directeur, volgt de Stichting de Regeling beloning directeuren van goede doelen van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland (CBF) en
de SBF-Code voor goed bestuur (zie www.goededoelennederland.nl). De Adviesregeling geeft aan de
hand van zwaartecriteria een maximumnorm van het jaarinkomen. Het jaarinkomen van de directeur
blijft ruim onder deze norm.
Tot 10 januari 2019 bestond het bestuur uit: E.C.G. Rommens, M. de Haan en J.W.P.M. van der Velden.
De Stichting heeft procedures ter voorkoming van situaties waarin sprake zou kunnen zijn van (de
schijn van) belangenverstrengeling. In het dagelijks leven zijn de leden van het bestuur werkzaam in
uiteenlopende functies in diverse sectoren van de maatschappij. Zij brengen vanuit hun achtergrond
organisatorische, bestuurlijke, financiële en juridische kennis en ervaring in.
Geen van de leden van het bestuur tot 10 januari 2019 heeft enige vergoeding ontvangen voor de voor
de Stichting verrichte bestuursactiviteiten. Aan geen van de leden van het bestuur tot 10 januari 2019
zijn leningen, voorschotten of garanties verstrekt.
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Raad van Toezicht
Bij de statutenwijziging op 10 januari 2019 zijn onderstaande personen aangesteld als leden van de
raad van toezicht:
•	E.C.G. Rommens, voorzitter;
•	M. de Haan, secretaris en penningmeester;
•	J.W.P.M. van der Velden, algemeen bestuurslid.
De benoemingstermijn is drie jaar. Tot 10 januari 2019 vormden deze drie personen het bestuur van de
Stichting.
De Stichting heeft procedures ter voorkoming van situaties waarin sprake zou kunnen zijn van (de
schijn van) belangenverstrengeling. In het dagelijks leven zijn de leden van de raad van toezicht
werkzaam in uiteenlopende functies in diverse sectoren van de maatschappij. Zij brengen vanuit hun
achtergrond organisatorische, bestuurlijke, financiële en juridische kennis en ervaring in.
Geen van de leden van de raad van toezicht heeft enige vergoeding ontvangen voor de voor de Stichting verrichte bestuursactiviteiten. Aan geen van de leden van de raad van toezicht zijn leningen,
voorschotten of garanties verstrekt.
Bisschoppen
De Nederlandse Bisschoppenconferentie benoemt het bestuur en de leden van de raad van toezicht van
de Stichting. Bestuur en raad van toezicht leggen jaarlijks verantwoording af aan de bisschop-referent.
Medewerkers
De directeur geeft dagelijks leiding aan de 12 medewerkers van de Stichting, samen (inclusief directeur)
9,2 fte. Ook verrichten enkele zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) diensten voor de Stichting.
Vrijwilligers, parochies, pastores
De Stichting heeft een indirecte relatie met zo’n 190 duizend katholieken, die bereikt worden via ongeveer 600 parochies, hun pastores en zo’n 2.500 MOV-vrijwilligers. Met deze laatste groep onderhoudt
de Stichting een meer directe relatie via de regiocoördinatoren (vanaf oktober 2019 een regiocoördinator): het zijn veelal deze groepen die in hun parochie actief actievoeren voor de campagnes van de
Stichting. De vrijwilligers bestaan vooral uit groepen van 65-plussers. Deze vrijwilligers zetten zich in
omdat ze het belangrijk vinden iets te betekenen voor mensen ver weg. Ze werken vooral uit solidariteit. In de campagneperiodes zetten zich naast de MOV-vrijwilligers meer parochievrijwilligers in voor
de Vastenactie. Het gaat hierbij vooral om praktische ondersteuning van campagneactiviteiten zoals
vastenmaaltijden, collecteren, rondbrengen van vastenzakjes en vastenwandelingen.

1.9

Middelen

De Stichting heeft ervoor gekozen een deel van haar vermogen duurzaam, prudent en met een langetermijndoelstelling (15 jaar) te beleggen, gegeven de bewezen stabiliteit en robuustheid van de zelfstandige Vastenactieorganisatie, de omvang van haar reserves en de lage rentestand.
Het is de intentie de beleggingsportefeuille verspreid over de periode van circa een jaar op te bouwen,
te beginnen in de tweede helft van 2019. De te beleggen middelen zijn niet nodig voor de gewone
bedrijfsvoering. Een groot deel van het vermogen blijft ondergebracht op bankrekeningen.
Het lange-termijnrendement op beleggingen is historisch gezien aanzienlijk hoger dan dat op spaarrekeningen. Beleggingsresultaten zullen van jaar tot jaar fluctueren. Dit betekent dat er in sommige
jaren beleggingsverliezen geleden zullen worden. Op lange termijn, zo is de verwachting op basis van
het verleden, zal het resultaat positief zijn.
In lijn met de visie van de Stichting houden de beleggingen rekening met de mens, de gemeenschap
waar deze deel van uitmaakt, en de natuur. Enkele factoren die hierbij in het bijzonder een rol spelen zijn: de eerbiediging van mensenrechten, de mogelijkheid tot vrije vakvereniging en collectieve
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onderhandelingen, en de afwezigheid van kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie, corruptie en het
toebrengen van schade aan het milieu.

1.10

Risicobeleid

De Stichting 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 de Stichting 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.
In het financieel statuut en het beleggingsplan van de Stichting is vastgelegd dat haar beleggingen
duurzaam, prudent en op de lange termijn gericht moeten zijn. Er wordt slechts een deel van het vermogen belegd terwijl het andere deel wordt aangehouden in de vorm van liquiditeiten, met name op
spaarrekeningen.
Het risicobeleid is onderdeel van het gevoerde beleid en ligt formeel vast in de onderdelen: strategie,
operationeel, financieel en wet- en regelgeving. Het bestuur is goed op de hoogte van de belangrijkste
risico’s en onzekerheden in de branche en is van mening dat de interne risicobeheersings- en controlesystemen waarmee de risico’s worden beheerst, in 2019 adequaat hebben gewerkt.

Vrouwen bij waterput in Baboursaye, Niger
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2

Projecten
2.1

Projectenbeleid

De doelstelling van de Stichting is dat alle mensen wereldwijd een waardig bestaan hebben. Om dit
doel te bereiken zijn er volgens de Stichting drie randvoorwaarden nodig: dat alle mensen zelf kunnen werken aan hun waardigheid, dat niemand in armoede leeft en dat welvaart wordt gedeeld binnen
gemeenschappen en samenlevingen wereldwijd. Om deze doelstellingen te bereiken, financiert de
Stichting kleinschalige ontwikkelingsprojecten in het buitenland en doet tegelijkertijd een beroep op
solidariteit tussen mensen en gemeenschappen in Nederland.
De Stichting ondersteunt een breed scala aan projecten. De projecten zijn kleinschalig (in beginsel
maximaal 50 duizend euro per jaar), vooral sociaaleconomisch van aard en gericht op de concrete
noden van de lokale gemeenschap. De projecten zijn verspreid over Afrika, Azië, Midden- en ZuidAmerika en het Midden-Oosten.
Of projecten voor ondersteuning in aanmerking komen, wordt beoordeeld aan de hand van het projectenbeleid van de Stichting. Onze aandachtsgebieden zijn: onderwijs, werk en inkomen, gezondheidszorg, schoon water en sanitair, en voedselzekerheid. Vanwege de sterke sociaaleconomische
component is er speciale aandacht voor het versterken van minderheidsgroepen. Zo worden ook
projecten ondersteund die gericht zijn op het ontwikkelen van kleine ondernemingen en het versterken
van de positie van vrouwen. Pastorale projecten worden gefinancierd wanneer zij direct of indirect in
relatie staan tot de genoemde doelstellingen. Bovenstaande vloeit voort uit de missie en visie van de
Stichting.
Binnen het projectenbeleid is onderscheid gemaakt tussen inhoudelijke en formele (technische) criteria. De inhoudelijke criteria behelzen onder meer: realistische doelstellingen, een helder omschreven
doelgroep, lokaal draagvlak en overeenstemming met de katholieke opvatting over mens en maatschappij. Bij de formele criteria gaat het om zaken als: een goede beheers- en uitvoeringscapaciteit,
een deugdelijke projectbeschrijving en een inzichtelijke en verantwoorde begroting.
Om ervoor te zorgen dat de projecten die de Stichting ondersteunt bijdragen aan het ondersteunen van
gemeenschappen en het vergroten van de waardigheid van mensen, dienen alle projecten te voldoen
aan enkele basisvoorwaarden. Zo ondersteunt de Stichting alleen projectpartners die de juiste deskundigheid hebben om een project succesvol uit te voeren. Ook moet een project een gemeenschap als
geheel ondersteunen en niet gericht zijn op steun aan individuen. Het is belangrijk om te investeren
in mensen en liever niet in gebouwen en voertuigen. Een project moet goed ingebed zijn in de lokale
cultuur en context, waarbij de hulpvraag vanuit de gemeenschap zelf komt. Als laatste is het belangrijk
dat er gekeken wordt naar de mogelijkheden van mensen en gemeenschappen zelf, waarbij de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk wordt gelegd. Mensen kunnen zo na tijdelijke ondersteuning hun eigen
lot weer in handen nemen.
Het beleid is vastgelegd in het Reglement Projecten, dat te vinden is op de website.

2.2

Projectresultaten

In 2019 zijn in totaal 66 projecten gecommitteerd in 36 landen voor 1.809 duizend euro. In totaal werd
voor 21 duizend euro gedecommiteerd. Projecten ontvangen in principe één jaar steun.
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Tabel: Projecten
(bedragen x €1.000)
Jaar

Aantal projecten

Bedrag

Gemiddeld bedrag/project

2019

66

1.809

27

2018

63

1.995

32

2017

77

2.546

33

Zoals vermeld is in 2019 voor 1.809 duizend euro aan projecten gecommitteerd. In de jaarrekening is
onder ‘Bestedingen buitenland’ voor een bedrag van 1.836 duizend euro opgenomen. Het verschil van
27 duizend euro wordt met name veroorzaakt door drie factoren. Ten eerste is een bewustwordingsproject voor een totaalbedrag van 133 duizend euro onder de post Bewustwording opgenomen in de
jaarrekening. Ten tweede is er van de overige lasten 181 duizend euro toegekend aan bestedingen buitenland; voor een specificatie hiervan verwijzen we naar het model toelichting lastenverdeling, opgenomen in hoofdstuk 4.18. Ten derde zijn er in 2019 21 duizend euro aan decommiteringen geweest.
In 2019 zijn er meer projecten door de Stichting gefinancierd ten opzichte van 2018, maar voor een
lager totaalbedrag. Deze daling hangt in belangrijke mate samen met lagere inkomsten vanuit parochies in de vastentijd en de adventstijd en het feit dat er geen grote noodhulpcampagne is gevoerd in
2019. Het gemiddeld bestede bedrag per project is met 27 duizend euro in 2019 iets lager dan voorgaande jaren. Dit heeft te maken met het feit dat er tijdens de Vastenactie geen actie meer gevoerd
wordt voor een groot project. In plaats daarvan richt de Stichting zich op een campagnethema, waarbij
meerdere kleinere projecten uitgelicht worden. Ook is er in 2019 geen grootschalig noodhulpproject
gefinancierd, maar een aantal kleinere projecten. Dit draagt ook bij aan het lagere gemiddelde bedrag
per project in 2019.
66 projecten voor vier hoofdfondsen
De 66 projecten die in 2019 zijn gefinancierd, kunnen worden onderverdeeld in vier hoofdcategorieën.
Tabel: Hoofdfondsen met aantal projecten en totaalbedragen
(bedragen x €1.000)
Hoofdfonds

Aantal projecten

Totaalbedrag

Gemiddeld bedrag/
project

Vastenactie Algemeen

31

Vastenactie Eigen Doelen

1.024

33

29

583

20

Adventsactie

4

160

40

Noodhulp

2

42

21

66

1.809

27

Totaal
2.2.1

Vastenactie Algemeen voor een totaalbedrag van 1.024 duizend euro

In 2019 zijn er 31 projecten onder Vastenactie Algemeen gefinancierd. In 2018 waren dit 26 projecten.
De Vastenactiecampagne van 2019 is gericht op schoon drinkwater en hygiëne. Er is hierbij gekozen
voor een thematische campagne waarbij verschillende watergerelateerde projecten over de gehele
wereld worden ondersteund. In 2018 zijn voor deze campagne al vijf projecten binnen dit thema gefinancierd. In 2019 zijn nog eens drie nieuwe projecten binnen dit thema gefinancierd.
De Vastenactiecampagne van 2020 is gericht op beroepsopleidingen en ondernemerschap, met als
campagne slogan ‘Werken aan je toekomst’. De thematische aanpak van 2019 is herhaald, waarbij verschillende projecten met hetzelfde thema wereldwijd ondersteund worden. In 2019 zijn er reeds vier
projecten binnen dit thema gefinancierd.
Onder Vastenactie Algemeen vallen 23 projecten waarvan de buitenlandse partner direct gefinancierd
is, waaronder de campagneprojecten voor Vastenactie. Deze projecten vallen onder de volgende thema’s: onderwijs (5), werk & inkomen (4), gezondheidszorg (3), schoon water & sanitair (3), voedsel-

15
Jaarverslag 2019

zekerheid (3), welzijn (3), vrede & verzoening (1), noodhulp (1). Deze projecten zijn direct door de
Stichting gefinancierd en worden ook door de Stichting zelf gemonitord.
Onder Vastenactie Algemeen valt daarnaast 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 van het Bisdomfonds vallen onder Vastenactie
Algemeen.
2.2.2

Vastenactie Eigen Doelen voor 583 duizend euro

In totaal zijn er 29 Eigen Doelen projecten gecommitteerd in 2019 en is er door 88 parochies met 232
geloofsgemeenschappen actiegevoerd voor deze projecten. Dit is een daling van 10% aan deelnemende parochies. Als men naar het aantal geloofsgemeenschappen kijkt is de daling slechts 4%. De
teruggang in deelnemende parochies moet daarom ten dele toegeschreven worden aan verdergaande fusies van parochies. In vergelijking met 2017 is de afname beduidend, maar in dat jaar waren er
uitzonderlijk veel Eigen Doelen. Het gemiddelde projectbedrag ligt tussen de voorgaande jaren in. Dit
verschilt elk jaar vanwege een fluctuerend aantal deelnemende parochies en de wisselende inkomsten
van de deelnemende parochies.
In totaal haalden de parochies in 2019 426 duizend euro op voor de Eigen Doelen. De Stichting heeft
daarop in totaal een subsidie van 157 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 meer opgehaald dan vooraf gedacht werd (namelijk 65 duizend euro), waardoor een lagere
subsidie nodig was om tot de totale projectbedragen te komen. Bij projecten van de Eigen Doelen
kwamen deze thema’s aan bod: onderwijs (9), werk & inkomen (8), gezondheidszorg (7), schoon water
& sanitair (2), welzijn (2) en voedselzekerheid (1). Net als in 2017 en 2018 richtten de Eigen Doelen
zich voornamelijk op onderwijs en gezondheidszorg.

Adventsactie 2019
Moeder en kind-projecten
In de Adventsactie stonden moeder en kind centraal. Zo zijn er in El Salvador, Niger
en Somalië projecten gestart op het gebied van gezondheidszorg voor zwangere vrouwen om de moeder- en babysterfte tegen te gaan, en is er een programma opgezet in
Peru voor (vluchtelingen)kinderen die lijden onder trauma’s en armoede.
We lichten er twee uit:
Aanpak moeder- en babysterfte in El Salvador
De moeder- en babysterfte in El Salvador is hoog als gevolg van ontbrekende gezondheidszorg en slechte voeding. De gezondheidskliniek Ana Manganaro in Guarjila heeft
daarom het opvanghuis voor zwangere vrouwen uitgebreid. Met voorlichting aan moeders én vaders stimuleert de kliniek het geven van borstvoeding. Ook zijn er moestuinen aangelegd, waar gezinnen gezonde voeding kunnen verbouwen.
Hulp aan (vluchtelingen)kinderen in Peru
Een half miljoen mensen is uit Venezuela gevlucht naar Lima, de hoofdstad van Peru.
Vooral jonge kinderen lijden onder de moeilijke omstandigheden. Ze zijn soms ondervoed, hebben een ontwikkelingsachterstand en last van traumatische ervaringen. De
organisatie Warmi Huasi heeft een programma opgezet om de problemen van deze
en van lokale Peruaanse kinderen aan te pakken. Hun ouders en verzorgers krijgen
ondersteuning. Ook zijn twee kindercentra opgezet, waar getrainde vrijwilligers de
kinderen opvangen.
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Het aantal parochies dat meedoet met een Eigen Doel fluctueert. In deze telling worden ook de afzonderlijke geloofsgemeenschappen meegeteld en niet alleen de gefuseerde grote parochies. Om een vergelijking
tussen de opeenvolgende jaren te maken dient men te kijken naar het aantal geloofsgemeenschappen.
Tabel: Eigen Doelen met aantal projecten en bedragen
(bedragen x €1.000)
Jaar

Aantal projecten

Aantal parochies/

Totaalbedrag

Gemiddeld bedrag/

mov-groepen

2019

29

88 / 232

project
583

20

2018

31

98 / 242

594

19

2017

38

107 / 306

818

22

2.2.3

Adventsactie voor 160 duizend euro

Vanuit het fonds Adventsactie steunde de Stichting in 2019 in totaal vier projecten. Van 2016 tot en
met 2018 zijn drie jaar lang dezelfde projecten ondersteund. In 2019 heeft de Stichting vier nieuwe projecten gefinancierd. De vier goedgekeurde projecten worden een jaar lang ondersteund door
Adventsactie. Deze projecten zijn gericht op gezondheidszorg (3) en welzijn (1).
2.2.4

Noodhulp voor 42 duizend euro

Op 15 maart 2019 raasde orkaan Idai met verwoestende snelheid over grote delen van Mozambique,
Zimbabwe en Malawi. Deze landen werden vervolgens getroffen door een ongekende watersnoodramp.
Vastenactie verleende direct noodhulp en zet zich nu samen met andere hulporganisaties, waaronder
Cordaid, in voor de wederopbouw in Malawi. De Stichting heeft in 2019 20 duizend euro bijgedragen
aan noodhulp in Malawi.
In 2019 kwam het gevreesde ebolavirus weer terug in het oosten van de Democratische Republiek
Congo (DRC). Het is de tiende uitbraak sinds 1976. In juli 2019 werden 253 ebolabesmettingen geconstateerd in verschillende gebieden. De recente uitbraak levert serieuze gezondheidsrisico’s op voor de
naastgelegen provincies én voor buurlanden als Oeganda, Burundi en Zuid-Soedan. Ebola heeft grote
gevolgen voor de lokale gemeenschappen: mensen worden ziek en kunnen overlijden, maar het kan
ook leiden tot voedseltekorten en prijsstijgingen omdat de productiviteit van de bevolking afneemt
en grenzen gesloten worden. Daardoor wordt import van voedsel uit andere gebieden onmogelijk. De
Stichting heeft in 2019 22 duizend euro bijgedragen aan noodhulp voor slachtoffers van de ebolauitbraak. We hebben hiervoor met de Engelse caritasorganisatie CAFOD samengewerkt.
2.2.5

Landen- en continentale verdeling projecten

De verdeling van de 66 projecten over de continenten is als volgt:
•

Afrika: 37 projecten in 21 landen;

•

Azië: 13 projecten in 6 landen;

•

Midden- en Zuid-Amerika: 7 projecten in 8 landen;

•

Midden-Oosten: 1 project;

•

Wereldwijd: 8 projecten.

2.3

Projectuitvoering

2.3.1

Uitvoeringspartners

De Stichting financiert veel verschillende uitvoeringspartners, waarvan de meeste uit het katholieke
netwerk afkomstig zijn. Zo worden nationale, diocesane en parochiële caritasorganisaties ondersteund,
ook wordt er hulp via pater- en zustercongregaties gegeven en tevens worden lokale (zowel kerkelijke
als niet-kerkelijke) stichtingen ondersteund. Iedere uitvoeringspartner wordt beoordeeld op zijn professionaliteit en ervaring met de hulp die geboden wordt. De Stichting vraagt bij ieder project een
aanbevelingsbrief van de lokale bisschop.
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Verdeling van projecten over de continenten

Afrika
Azië
Midden- en Zuid-Amerika
Midden-Oosten
Wereldwijd

In het bijzonder steunt de Stichting enkele projecten via drie nationale caritasorganisaties, met name
Cordaid (Nederland), CAFOD (Engeland en Wales) en Trócaire (Ierland). CAFOD heeft in 2019 vijf
projecten gemonitord voor de Stichting, Trócaire heeft in 2019 twee projecten gemonitord voor de
Stichting en Cordaid heeft in 2019 één project gemonitord voor de Stichting. Deze projecten zijn op
verzoek van de Stichting door hen ingediend bij de Stichting en aan de Projectencommissie voorgelegd.
De Projectencommissie heeft de projecten goedgekeurd, waarna de gelden via hen aan de uitvoerende
projectpartners zijn overgemaakt.
2.3.2

Bisdomfonds

De Nederlandse bisdommen ontvangen jaarlijks 30 duizend euro voor de ondersteuning van (veelal)
kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden die vallen binnen de doelstellingen van de Stichting. Tot
en met 2015 deed het bisdom Roermond niet mee aan deze regeling. Met ingang van 2016 is met het
bisdom Roermond een speciale afspraak gemaakt. Het bisdom ontvangt een bijdrage van 20 duizend
euro, conform de verdeling van de inkomsten uit dit bisdom over de landelijke Vastenactie en de diocesane Vastenactie.
Per bisdom worden 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.
2.3.3

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 Projectencommissie gedelegeerd. Voor de overige projecten neemt het bestuur zelf het besluit. De Projectencommissie
kwam in 2019 viermaal bijeen.

2.4

Subsidiebeleid

Particuliere Initiatieven hebben de mogelijkheid om bij de Stichting een projectvoorstel in te dienen bij
Vastenactie Eigen Doelen. Bij een Eigen Doel project is het noodzakelijk dat er een Nederlandse katholieke parochie betrokken is die in de vastentijd actief campagne zal voeren voor dit project. De Stich-
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ting subsidieert vervolgens maximaal 50% van de actieopbrengst van de parochies. Een voorbeeld:
bij een door de Stichting goedgekeurd Eigen Doel haalt de parochie tienduizend euro op. De Stichting
voegt hier dan maximaal vijfduizend euro aan toe.
Daarnaast is het bij de Eigen Doelen projecten van belang dat een projectvoorstel een maximale grootte heeft van 50 duizend euro, dat het in een ontwikkelingsland plaatsvindt en dat het bijdraagt aan
armoedebestrijding. Verder zijn alle projecten van de Stichting gericht op ondersteuning van gemeenschappen en maken bij de uitvoering van het project geen onderscheid in geloof, afkomst of sekse.

2.5

Afwijzingen

In 2019 heeft de Projectencommissie 89 projectvoorstellen afgewezen (tegenover 112 in 2018). Er is
drie keer bezwaar gemaakt tegen de negatieve beoordeling van een project. In twee gevallen is na
het ontvangen van meer informatie het projectvoorstel alsnog goedgekeurd door het bestuur van de
Stichting.
Veel voorkomende redenen voor afwijzing zijn:
•	te grootschalige projecten met vooral hoge bouwkosten;
•	bedelbrieven en slecht uitgewerkte projectvoorstellen;
•	aanvragen voor individuele ondersteuning voor bijvoorbeeld studie of levensonderhoud;
•	administratieve redenen, bijvoorbeeld omdat geen reactie ontvangen wordt op een verzoek om
nadere informatie.

Eigen Doel project 2019
Vakopleidingen voor dove jongeren
in Malawi
Doofheid is een onzichtbare handicap, waardoor doven in Malawi vaak
op onbegrip stuiten. In Malawi bestaat er al wel lange tijd basis- en middelbaar onderwijs voor dove kinderen, maar er zijn geen vakopleidingen
voor dove jongeren beschikbaar. Daardoor is het voor dove jongeren
heel moeilijk om een beroep te leren.
Als project volgen dertien dove jongeren een vakopleiding. Hierdoor krijgen zij de kans een zelfstandig bestaan op te bouwen.
Voor dit opleidingsproject werken drie organisaties in Malawi samen. De
organisatie Green Malata heeft jarenlang ervaring in het aanbieden van
verschillende praktische opleidingen aan jongeren, zoals opleidingen tot
bakker of kapper. Bij hen is een docent aangenomen die gebarentaal
beheerst. Samen met de Nederlandse stichting ‘Dovenzorg Malawi’ en
dovenschool Mountainview bouwen zij aan vakopleidingen voor dove
jongeren.
Wanneer dit project succesvol verloopt, zal Green Malata meer dove
leerlingen gaan aannemen voor hun vakopleidingen. Hiermee krijgen
meer dove jongeren in Malawi een kans om een eigen bestaan op te
bouwen.
Dit is een Eigen Doel van de Sint Franciscus parochie te Veghel.
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2.6

Training Eigen Doelen

Naast de verplichte workshop in september 2018, heeft de Stichting in januari 2019 een extra workshop aangeboden aan de projecthouders met als thema ‘het voeren van een succesvolle campagne
in de vastentijd’. Er waren tien geïnteresseerde projecthouders aanwezig op deze workshop. Het was
een interactieve sessie waarbij concrete ideeën en campagneplannen zijn uitgewisseld met als doel om
zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het eigen project. De deelnemers gaven aan de training erg te
waarderen.
In september 2019 is wederom een verplichte training aangeboden aan de mensen die een Eigen Doel
willen indienen. De eendaagse 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 2019 is extra aandacht besteed aan het opstarten en afronden van een ontwikkelingssamenwerkingsproject in het buitenland. Er hebben in 2019 in totaal 58 mensen deelgenomen aan de training.
Dit aantal ligt iets onder het aantal deelnemers (61) in 2018. Vrijwel alle deelnemers gaven aan de
training zeer te waarderen.

2.7

Verantwoordingsonderzoek Stichting

In 2018 is de Stichting gestart met een grootschalig onderzoek om de resultaten van alle door de
Stichting gefinancierde projecten tussen 2012 en 2019 te evalueren. Een eerste onderdeel van dit
onderzoek is het verzamelen van de resultaten die uit de projectrapportages naar voren komen. Een
tweede onderdeel is het bezoeken van een aantal projecten, waarbij ernaar gestreefd is om een grote
variëteit aan projecten te bezoeken. De resultaten van beide deelonderzoeken zullen in 2020 met de
donateurs en projecthouders van de Stichting gedeeld worden.

Algemeen project 2019
Landbouwproject helpt boeren in India
Viralimalai, in oostelijk India, is een erg droog gebied. Landbouwgronden raken uitgeput door problemen met grondwater, vervuiling door
industrieën, en eenzijdige landbouw. Dit heeft weer tot gevolg dat
boeren wegtrekken op zoek naar werk. Duurzame landbouwmethoden
bieden een oplossing.
De organisatie POWER (Partcipation and Organization of Women for
Empowering Rural India) van de zusters van het Heilige Kruis heeft met
steun van Vastenactie een project voor biologisch duurzame landbouw
opgezet. Zo zijn boeren getraind in duurzame landbouwtechnieken.
Iedere boer vertegenwoordigt een dorp en deelt zijn kennis weer met
zijn dorpsgenoten. Ze leren onder andere hoe meerdere gewassen naast
elkaar te telen, hoe regenwater op te vangen en te bewaren, en hoe op
droge grond te werken. Er zijn ruim 1000 moestuinen aangelegd, 10.000
jonge boompjes uitgedeeld, 40 vijvers gegraven voor regenwateropvang.
Ook kinderen worden erbij betrokken: op scholen zijn Eco clubs opgericht om ecologische bewustwording en verantwoordelijkheid voor de
gemeenschap bij te brengen.
Het project heeft impact op vele boeren, dorpen en duizenden families.
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3

Bewustwording en
kerkelijke oriëntatie

3.1

Publiciteit, voorlichting en bewustwording

3.1.1

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 Vastenactie en Adventsactie is dan
ook nadrukkelijk aandacht voor een inhoudelijke, missionaire component: de campagnes richten zich niet
alleen op het doneren van geld, maar gaan ook in op de achtergronden van het katholieke vasten en op
de spiritualiteit van de adventsperiode. De campagnes belichten ook de werken van barmhartigheid en de
uitgangspunten van de katholieke sociale leer. Daarnaast wordt informatie gedeeld over de projecten die de
Stichting steunt. Daarbij hoort informatie over de omstandigheden waarin mensen leven, de uitdagingen
die ze hebben en over de oplossingen die de projecten bieden. Mensen in Nederland worden uitgenodigd
actief deel te nemen aan de campagnes: niet alleen door geld te geven, maar door zich ook werkelijk solidair op te stellen omdat Christus ons dat heeft gevraagd.
3.1.2

Fonds Mondiale Vorming

De kerkelijke oriëntatie van de Stichting blijkt onder andere uit haar participatie in het Fonds Mondiale Vorming. Uit het Fonds Mondiale Vorming worden uitkeringen gedaan aan de Nederlandse bisdommen. Deze
kunnen met deze middelen een functionaris (missiesecretaris) aanstellen die zich actief bezighoudt met het
informeren, begeleiden en motiveren van parochies en pastores om missionair te denken en te handelen.
Daarnaast is deze missiesecretaris een vraagbaak voor vrijwilligers en anderen die zich bezighouden met
missionaire projecten. Een andere functionaris die tot oktober 2019 via dit fonds was aangesteld (een van
de twee regiocoördinatoren) onderhoudt actief contact met groepen vrijwilligers, Missie-, Ontwikkelings- en
Vredesgroepen (MOV-groepen) en verbanden van pastores.
3.1.3

Katholiek basisonderwijs

De stafmedewerker scholen onderhoudt nauwe contacten met het katholieke basisonderwijs over de campagnes, maar bijvoorbeeld ook over het begrip ‘vasten’ en hoe dat vormgegeven kan worden binnen de
identiteit van de school.
3.1.4

Vrijwilligers en groepen

De Stichting ondersteunt vrijwilligers en groepen in Nederland bij het voeren van campagnes. Zij krijgen
kant-en-klare materialen aangereikt en praktische tips over campagnevoeren. Projectorganisaties kunnen
bij de Stichting terecht voor advies en hulp. Het contact met de vrijwilligers en groepen verloopt voornamelijk via de regiocoördinatoren (vanaf oktober 2019 is er een regiocoördinator).
3.1.5

Marketing & Communicatie

In 2019 heeft de Stichting 590 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 56 duizend donateurs en aan de campagnematerialen voor de parochies en vrijwilligers. Dat betreft campagnefilms, posters, folders, projectinformatie, nieuwsbrieven, het
campagnehandboek en bijvoorbeeld de traditionele vastenzakjes.
Daarnaast heeft de Stichting tijdens de campagneperiodes op bescheiden schaal geadverteerd en artikelen gepubliceerd in diverse online en gedrukte media. De nadruk lag daarbij op de Nederlandse katholieke
gemeenschap. KRO-NCRV heeft op televisie aandacht besteed aan de campagnes.
3.1.6

Collecteschema parochies

Vastenactie en Adventsactie zijn opgenomen in het collecteschema van katholieke parochies in Nederland.
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3.2

Strategische uitdagingen in fondsenwerving

3.2.1

Nieuwe donateurs

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 goededoelensector
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 waarmee
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 raad van toezicht van de Stichting onderkennen de strategische uitdagingen voor de Stichting.
De afgelopen jaren zijn diverse pilots uitgevoerd om nieuwe donateurs aan de Stichting te binden. Zo zijn
er bijsluiters gevoegd bij enkele tijdschriften, is de 40 Dagen Challenge ontwikkeld als moderne manier om
‘even te minderen voor een ander’ en zijn callcenters ingezet voor telefonische werving.
Bij nieuwe doelgroepen horen ook nieuwe producten en campagnes. Het bestuur van de Stichting heeft in
2019 extra middelen gereserveerd om deze te ontwikkelen.
3.2.1

Themagerichte campagne

Voor de Vastenactiecampagne is er in 2019 besloten een themagerichte campagne te voeren. Eerdere jaren
lag de nadruk op specifieke gebieden en de in die gebieden overheersende problematiek. Om de campagne meer integraal te maken met mondiale problemen is er minder nadruk gelegd op specifieke landen of

Vrijwilligers
Onmisbaar en onbetaalbaar
Een bekend gezegde over vrijwilligers luidt: vrijwilligers worden niet betaald, omdat ze
onbetaalbaar zijn. Dit geldt ook voor de vrijwilligers van Vastenactie! De vele (parochie)vrijwilligers zorgen ervoor dat de boodschap van Vastenactie verspreid wordt binnen en buiten
de parochies. Zonder vrijwilligers is er geen Vastenactiecampagne voor te stellen.
Tijdens vier regionale startdagen in november komen de vrijwilligers bij elkaar om de Vastenactiecampagne te beginnen. Informatie over het nieuwe thema, verdiepende workshops en
uitwisseling van ideeën staan centraal tijdens deze dagen. Vrijwilligers zijn vaak al jarenlang
betrokken bij de campagnes, en het is voor Vastenactie een mooie uitdaging hen te blijven
inspireren en te laten weten hoe onmisbaar ze zijn. Wat inspireert beter dan te laten zien waar
we het voor doen. Zo’n bijzonder moment tijdens de laatste startdagen was de Skype-verbinding met Mike Wamaya uit Kenia, die als balletleraar werkt in de sloppenwijken van Nairobi. Hij
vertelde over zijn jeugd in de sloppenwijken en de wending die zijn leven nam nadat hij zich
had aangemeld bij een dansopleiding. Nu geeft hij 400 kinderen balletles en is hij een rolmodel
binnen de gemeenschap. Met zijn laptop liep hij door de school en zagen we over een afstand
van bijna 10.000 kilometer allemaal dansende, blije kinderen. Zijn verhaal maakte diepe indruk
op de vrijwilligers, omdat ze nu van ‘dichtbij’ zagen wat door hun inzet mogelijk is.
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gebieden, en meer nadruk gelegd op overheersende thema’s die op dit moment relevant zijn om onder de
aandacht te brengen, zoals in 2019 het geval was voor wat betreft het belang van schoon water.
3.2.2

Nieuwe website

In 2019 heeft Vastenactie een verdere stap gezet in het optimaal bedienen van haar achterban. Om vrijwilligers en donateurs optimaal te voorzien van de juiste informatie, en een positieve ervaring te geven
bij het bezoeken van onze website, is er in juli 2019 een nieuwe website gelanceerd. Deze nieuwe website
moet een betere balans bieden tussen de behoeften van de verschillende doelgroepen, en is er op gericht
informatie beter en sneller te kunnen vinden. De nieuwe website biedt ook meer mogelijkheden voor online
fondsenwerven.

3.3

Campagnes

3.3.1

Vastenactiecampagne

De Vastenactiecampagne spoort mensen ieder jaar aan op een soberdere manier te leven tijdens de veertigdagentijd. Dit gebeurt door concrete voorbeelden te geven van manieren om te matigen, of door mensen
de ruimte te geven een eigen creatieve invulling te geven aan hun vasten. Vanuit deze versobering probeert
Vastenactie haar deelnemers aan te sporen zich solidair te tonen met mensen over de gehele wereld.
Tijdens de veertigdagentijd geven duizenden vrijwilligers Vastenactie invulling in parochies, scholen en
andere gemeenschappen. Ondersteund door de materialen die Vastenactie hen biedt, hebben ze in honderden kerken en katholieke basisscholen presentaties gegeven en fondsen geworven. Daarnaast hebben
tienduizenden donateurs zich solidair getoond tijdens de campagne.
Vastenactie is voorafgaand aan en tijdens de campagne zichtbaar geweest in de diverse kerkelijke media,
zowel op papier als online. De KRO-NCRV heeft speciaal tijdens de vastentijd op de zondagen na de Eucharistieviering spotjes uitgezonden om aandacht te vragen voor Vastenactie. Daarnaast is er op beperkte
schaal buiten de eigen kerkelijke doelgroep geadverteerd.
Het campagneteam van Vastenactie stond ook in 2019 paraat om de vrijwilligers, pastores en andere
geïnteresseerden bij te staan met woord en daad. Onder andere door bezoeken door het hele land boden
Vastenactie-medewerkers ondersteuning bij de campagnevoering en fondsenwerving en werd de watercampagne onder de aandacht gebracht.
In 2019 hebben we verder bezuinigd op de productiekosten voor de campagnes. Door samenwerking met
Europese caritaspartners konden we bijvoorbeeld bestaande materialen gebruiken voor de campagne 2019.
Daarnaast gebruiken steeds meer vrijwilligers de digitale materialen en hebben we na een enquête onder
gebruikers, het aanbod van materialen onder de loep genomen en beperkt.
Campagnethema 2019: Water verandert alles
We staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd
schoon, veilig water uit komt. In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat
veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen ondervinden de gevolgen
van de watercrisis.
De watercrisis veroorzaakt ook andere problemen. De tijd die vrouwen en kinderen besteden aan het halen
van water, kunnen ze niet besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan, leren lezen en schrijven,
geld verdienen of zorgen voor hun gezin. Door het steunen van waterprojecten draagt Vastenactie bij
aan de oplossingen die nodig zijn. Vastenactie steunde in 2019 daarom diverse projecten in onder andere
Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië. Projecten die schoon water dichtbij mensen brengen, zoals
infiltratiesystemen, putten, pompen of opslagtanks.
40 Dagen Challenge
Nieuw tijdens de Vastenactiecampagne van 2018 was de ‘40 Dagen Challenge’, deze actie is in 2019 voort-
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gezet. Het gaat om een moderne manier van ‘even te minderen voor een ander’. Op de speciale actiewebsite konden mensen uitdagingen kiezen voor de vastenperiode. Het bedrag dat ze daarmee bespaarden,
doneerden ze aan Vastenactie. Zo konden de deelnemers er bijvoorbeeld voor kiezen om minder vlees te
eten of de auto vaker te laten staan. Er was geen toename van deelnemers en opbrengst vergeleken met
2018. Deze campagne zal daarom in 2020 niet worden herhaald.
Pelgrimstocht
De jaarlijkse Pelgrimstocht Vastenactie, zowel gericht op bezinning over onze levenswijze en op fondsenwerving, werd in 2019 gehouden in Weesp, onder het motto: ‘Wandelen over water’. De organisatie was
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de MOV-groep van de parochie van Levend Water Weesp,
Muiden, Muiderberg en Vastenactie. De organisatie is in staat gebleken om plaatselijke bedrijven te interesseren voor een donatie. Mede hierdoor heeft deze editie van de pelgrimstocht ruim 10.000 euro aan
sponsorgelden opgebracht.
Betrokkenheid katholieke achterban
In de Vastentijd hebben Vastenactie-medewerkers 29 presentaties gegeven over de Vastenactiecampagne
2019. In totaal hebben 2.030 mensen deze Vastenmaaltijden, vieringen en informatiebijeenkomsten bijgewoond. Het totale aantal Vastenactie-bijeenkomsten ligt overigens veel hoger, omdat de meeste parochies
met gebruikmaking van het beschikbare materiaal zelf invulling geven aan Vastenactiecampagnes.
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 ‘Mens, waar ben je?’: uitleg over het thema van de hongerdoek en diverse werkvormen en
meditaties.
Enquête
Na afloop van de Vastentijd is voor het tweede opeenvolgende jaar een enquête gehouden onder de contactpersonen van de MOV-werkgroepen en mensen die materialen hadden besteld. De vrijwilligers waren in

Hongerdoekententoonstelling
Domkerk Utrecht
Op donderdag 7 maart 2019 werd de hongerdoekententoonstelling in de Domkerk in Utrecht officieel geopend in aanwezigheid van ruim 90 belangstellenden. De kunstenaar Uwe Appold die de hongerdoek voor 2019 gemaakt had, was
hierbij aanwezig.
Vastenactiemedewerker Guus Prevoo vertelde over de ontstaansgeschiedenis van hongerdoeken in de Middeleeuwen en de herontdekking
van deze kunstvorm door de Duitse missieorganisatie Misereor in de
jaren zeventig van de vorige eeuw. De hongerdoeken laten de grote
culturele en spirituele rijkdom van landen in het Zuiden zien. De meeste kunstenaars die de hongerdoeken hebben geschilderd, kennen zowel
het Zuiden als het Noorden. Zij zijn door hun hongerdoeken bruggenbouwers tussen verschillende culturen.
De hongerdoekententoonstelling was het resultaat van een samenwerking tussen Vastenactie en de Domkerk te Utrecht. De tentoonstelling
was gedurende de hele vastenperiode te bezichtigen. 55.000 bezoekers
bezochten de Domkerk tijdens de tentoonstellingsperiode en daarmee
vormde de hongerdoekententoonstelling een belangrijk middel om de
naamsbekendheid van Vastenactie onder een groot publiek te vergroten.
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meerderheid positief over een thematische campagnebenadering. 13% van de respondenten beoordeelde
de materialen als zeer goed, nog eens 70% als goed. Over de themakeuze ‘Water verandert alles’ was
men nog positiever: 54% vond deze zeer goed, terwijl 40% het een goede keuze vond.
Voorbereidingen campagne 2020
In 2019 is de Vastenactiecampagne van 2020 voorbereid. De campagne 2020 draait om beroepsonderwijs
en ondernemerschap. De campagnematerialen zijn in 2019 ontwikkeld en geproduceerd en waren vanaf
november beschikbaar. Dit is de tweede campagne waarin we een thema centraal stellen in plaats van
een land.
Regionale startdagen
Voor het tweede jaar zijn er in 2019 vier regionale startdagen georganiseerd in plaats van een landelijke
startdag. Uit de resultaten van de enquête bleek dat een ruime meerderheid (75%) van de vrijwilligers
een voorkeur had voor regionale startdagen. In Groningen, Roermond, Leiden (bisdommen Rotterdam
en Haarlem-Amsterdam) en Tilburg (bisdommen Breda en ’s-Hertogenbosch) bezochten in totaal 172
MOV-vrijwilligers deze dagen om informatie te krijgen over de campagne ‘Werken aan je toekomst’. Het
aantal deelnemers is licht gedaald.
3.3.2

Adventsactiecampagne

Advent – de circa vier weken voorafgaand aan Kerstmis – is de periode van verwachting, uitzien naar een
nieuw begin, naar God die mens wordt. Het is een periode van hoop. Juist in deze tijd wil Adventsactie
deze hoop ook doorgeven. Dit doet Adventsactie door kleinschalige projecten te steunen die moeders en
kinderen centraal stellen. In de campagne 2019 zijn vier projecten gekozen rondom gezondheidszorg voor
kinderen en moeders in Niger, Somalië, El Salvador en Peru. Het aantal bestellingen van campagnematerialen is licht gedaald ten opzichte van 2018. De KRO-NCRV heeft speciaal tijdens de adventstijd op de zondagen na de Eucharistieviering spotjes uitgezonden om aandacht te vragen voor Adventsactie. Daarnaast
is er geadverteerd in diverse katholieke media.
Voor het tweede jaar was er een ‘Kerstspecial’ voor donateurs, in de vorm van een digitale nieuwsbrief
die gestuurd is aan de ontvangers van de algemene nieuwsbrief. In deze special was er speciale aandacht
voor de Adventsactie, een terugblik op het afgelopen jaar en enkele leuke items rondom kerst.
Kerstkaartenactie
Ter ondersteuning van de Adventsactiecampagne is er in 2019 gewerkt aan een kerstkaartenactie. Speciale kerstkaarten, getekend door kinderen in een door Adventsactie ondersteund project in El Salvador,
werden aangeboden via verschillende media en aan de vrijwilligers. Op deze manier zette de Adventsactie
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in op het werven van nieuwe donateurs, en op het de vrijwilligers aanbieden van een nieuwe fondsenwervende methode. Hoewel de resultaten voor nieuwe donateurs tegenvielen, hebben de vrijwilligers dankbaar
gebruikt gemaakt van deze nieuwe fondsenwervende mogelijkheid.
3.3.3

Scholencampagne

Lesmateriaal vastentijd 2019
In 2019 is wederom een kant en klaar eigentijds lespakket voor katholieke basisscholen ontwikkeld ter
voorbereiding op Pasen, aansluitend bij het thema van de Vastenactiecampagne 2019. In het lesmateriaal maakten de kinderen kennis met verhalen waarin water een rol speelt. Vanuit deze verhalen en de
eigen ervaring van kinderen werd de link gelegd naar de projecten van Vastenactie. Voor elke week van
de vastentijd was er een Bijbelverhaal met het thema water en opdrachten over het thema water. Voor de
onderbouwleerlingen was er een digitaal prentenboek voor het digibord beschikbaar. Daarnaast was er voor
de bovenbouwleerlingen een apart ‘waterboekje’ beschikbaar.
Het lespakket sloot wederom goed aan op de veelgebruikte lesmethodes Trefwoord en Hemel en Aarde,
zodat docenten het gemakkelijk konden inpassen in hun programma. Naast het lesmateriaal was er fondsenwervingsmateriaal (vastendoosjes, sponsorlooppakket) en posters beschikbaar.
Scholentour
Scholentour 2019 was opnieuw een succes. Meer dan 70 basisscholen namen deel waarbij ze konden
kiezen tussen interactieve gastlessen of de musical ‘Quinty’s Droom’. De musical werd verzorgd door zo’n
25 kinderen en enkele begeleiders van de KISI Kids. In totaal hebben 406 personen het lesmateriaal
afgenomen en/of de Scholentour geboekt. Vier jaren van intensieve samenwerking tussen de Stichting en
KISI Kids rond de Scholentour vonden dit jaar hun afronding. Wij kijken met dankbaarheid terug op deze
samenwerking die veel heeft gebracht. Vanaf 2020 heeft de Stichting besloten de Scholentour op een nieuwe wijze vorm te geven in samenwerking met poppenspeler en goochelaar, Matthijs Vlaardingenbroek.
Lesmateriaal adventsperiode 2019
In 2019 is wederom lesmateriaal ontwikkeld voor de adventsperiode waarbij moeder en kind centraal stonden. Voor de onderbouwleerlingen was er een digitaal prentenboek beschikbaar. Ook was er een ingezongen versie van het prentenboek opgenomen bij het lesmateriaal. Voor de bovenbouw was er een leskatern
voor drie adventsweken bestaande uit verschillende werkvormen over het thema ‘Moeder en kind’ waarbij
gebruik werd gemaakt van passende Bijbelverhalen.
Ter afsluiting bevatte het materiaal een kerstviering voor de hele school.
Het lesmateriaal is ook beschikbaar gesteld voor de Week van het Katholiek Onderwijs, georganiseerd door
de NKSR (Nederlandse Katholieke Scholenraad). Het lesmateriaal is via de eigen website van Vastenactie
en via de website van de NKSR aangeboden.
3.3.4

Noodhulp

In 2019 heeft de Stichting twee kleine noodhulpcampagnes uitgevoerd. Deze hebben in totaal 33 duizend
euro opgebracht. Via een digitale nieuwsbrief en Facebook is aandacht besteed aan de verwoestende
orkaan Idai die in grote delen van Mozambique, Zimbabwe en Malawi een noodsituatie veroorzaakte. In
een digitale nieuwsbrief is de uitbraak van het ebolavirus in het oosten van de Democratische Republiek
Congo (DRC) onder de aandacht gebracht van donateurs.

3.4 Relaties
3.4.1

Bisschoppenconferentie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland

Kardinaal Alfrink heeft in 1961 het initiatief genomen om de eerste vastenactie te organiseren. In 1969
heeft de Nederlandse Bisschoppenconferentie de Stichting opgericht. In 2012 is de uitvoering van de
Adventsactie geïntegreerd in de werkorganisatie van de Stichting.
3.4.2

Donateurs

De Stichting heeft een directe relatie met ongeveer 56 duizend donateurs die bereikt worden via mailings,
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Scholentour 2019
In de musical ontdekken de leerlingen samen met Quinty hoe belangrijk
water is, en dat water veel meer is dan alleen iets om te drinken of je
mee te wassen. En Quinty gaat ook naar alle uiteinden van de aarde om
dit te ontdekken. Zowel de musical als de gastlessen haakten aan op het
Vastenactiethema van 2019: ‘Water verandert alles’.
“Fijn dat we dit mochten zien.
Het is een feestje om met jullie te zorgen voor een ‘nieuwe wereld’!”
St. Theresiaschool, Barger-Compascuum
“Zelfs jonge kinderen hebben een uur vol verbazing gekeken!
Ook de bovenbouw heeft ademloos en vol vuur met beide voeten op de
grond naar jullie fantastische spel gekeken!”
Kadoes, Albergen

nieuwsbrieven, de website en social media. Onder de noemer ‘donateurs’ vallen particulieren, maar bijvoorbeeld ook ordes, congregaties, bedrijven, organisaties en vermogensfondsen. De donateurs zijn voor het
merendeel katholiek verbonden.
3.4.3

Scholen

Om het draagvlak voor Vastenactie in het Nederlandse katholieke basisonderwijs (ongeveer 2.000 scholen)
te kunnen vergroten, onderhoudt de Stichting contact met de katholieke basisscholen. Dit verloopt via de
stafmedewerker scholen. Via Vastenactie en Adventsactie kunnen scholen handen en voeten geven aan
hun katholieke identiteit. Zie verder paragraaf 3.3.3 voor meer informatie over onze programma’s voor
scholen.
3.4.4

Vrijwilligers en parochies

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 krijgen.
Vanuit de Stichting zijn daarvoor in 2019 diverse mogelijkheden aangeboden en materialen ter ondersteuning ontwikkeld.
Onderzoek MOV-groepen
In het najaar van 2018 is gestart met een onderzoek waarin de vraag centraal stond: welke interventies
leveren bij MOV-groepen en parochies positieve resultaten op? Het onderzoek is in mei 2019 afgerond
waarbij zeven succesfactoren zijn geïdentificeerd.
•

Inspirerende ‘trekkers’: vrijwilligers of pastores

•

Pastoraal team met een positieve houding richting MOV-werk

•

Lange traditie van missionaire betrokkenheid

•

Sterke verbondenheid binnen het dorp

•

Betrokkenheid bij Eigen project

•

Veel contacten met scholen

•

Gerichtheid naar buiten

Naar aanleiding van dit onderzoek is er een categorieënsysteem voor parochies ontwikkeld aan de hand
van twee factoren: groeimogelijkheid en hoeveelheid (fondsenwervende) activiteiten. Door gebruik te
maken van dit systeem kan bepaald worden welke mate van relatiebeheer vanuit Vastenactie gevraagd
wordt door parochies én passend is voor de plaatselijke context.

27
Jaarverslag 2019

4

Financieel verslag, jaarrekening
4.1

Balans, staat van baten en lasten en kasstroomoverzicht 2019

4.1.1

Balans 2019 (na resultaatbestemming)

Balans 2019

(bedragen x € 1.000)

31-12-2019

31-12-2018

Activa
- Vorderingen

181

322

- Effecten

502

0

- Liquide middelen

2.414

Totaal activa

3.071
3.097

3.393

Passiva
Reserves en Fondsen
Reserves
- Continuïteitsreserve

1.250

1.250

- Bestemmingsreserve projecten

342

427

- Overige reserves

677

600
2.269

2.277

Kortlopende schulden
- Overige kortlopende schulden

Totaal passiva

828

1.116
828

1.116

3.097

3.393
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4.1.2

Staat van baten en lasten 2019

Staat van baten en lasten 2019

Begroting

(bedragen x €1.000)
2019

2019

2018

1.518

1.493

1.432

1.274

1.348

1.371

373

454

411

202

174

179

29

PM

168

Baten
- Baten uit eigen fondsenwerving Vastenactie – particulieren
- Baten uit eigen fondsenwerving Vastenactie – overige
instellingen zonder winststreven
- Baten uit eigen fondsenwerving Adventsactie – particulieren
- Baten uit eigen fondsenwerving Adventsactie – overige
instellingen zonder winststreven
- Baten uit eigen fondsenwerving Noodhulp – particulieren
- Baten uit eigen fondsenwerving Noodhulp – overige
instellingen zonder winststreven

4

PM

88

3.400

3.469

3.649

1.794

1.738

1.642

42

PM

229

1.836

1.738

1.871

895

989

902

2.731

2.727

2.773

590

718

587

113

127

119

3.434

3.572

3.479

- Saldo financiële baten en lasten

26

3

2

Saldo van baten en lasten

-8

-100

172

79,5%

76,3%

79,7%

80,3%

78,6%

76,0%

17,3%

20,7%

16,1%

3,3%

3,6%

3,4%

Som der Baten
Lasten
Besteed aan de doelstellingen
- Buitenland
- Noodhulp buitenland
Bestedingen buitenland
Bewustwording
Som besteed aan de doelstellingen
Werving baten
- Kosten eigen fondsenwerving
Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie
Som der lasten

- Ratio Bestedingen
(besteed aan doelstellingen tov totale lasten)
- Ratio Bestedingen
(besteed aan doelstellingen tov totale baten)
- Ratio wervingskosten
(kosten eigen fondsenwerving tov geworven baten)
- Ratio B&A (kosten B&A tov totale lasten)
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Bestemming saldo 2019
(bedragen x € 1.000)
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve projecten
Overige reserves
Bestemmingsfonds
Totaal saldo

4.1.3

2019
0
-85
77
0
-8

Kasstroomoverzicht over 2019

Verloop van geldmiddelen
2019

(bedragen x € 1.000)

2018

Kasstroom uit operationele activiteiten
Baten

3.431

3.651

Lasten

3.440

3.479
-9

172

Verandering in werkkapitaal
Mutatie vordering nalatenschappen

1

136

-66

1

Mutatie te verrekenen Cordaid

207

-207

Mutatie kortlopende schulden

-288

Mutatie overige vorderingen

Kasstroom uit operationele activiteiten

934
-146

864

-155

1.036

0

0

0

0

-155

1.036

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Toename/(afname) geldmiddelen

Mutatie geldmiddelen
(bedragen x € 1.000)

2019

2018

Stand per 1 januari

3.071

2.035

-155

1.036

2.916

3.071

Mutatie boekjaar
Stand per 31 december
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4.2

Toelichting op de balans en op de staat van baten en lasten 2019

4.2.1

Activiteiten

De statutaire doelstelling van de Stichting luidt:
a.	Het in opdracht van de Nederlandse Bisschoppenconferentie initiëren en organiseren van
werving van financiële middelen in de Rooms-Katholieke Nederlandse Kerkprovincie tijdens de
vastentijd, de adventstijd en daarbuiten, alsook het bestemmen van deze middelen voor door
de bevoegde kerkelijke overheid goedgekeurde projecten in heel de Wereldkerk, onder het
motto: “Kerken helpen kerken”.
b.	Het bieden van ondersteuning, pastorale begeleiding, opleiding en vorming aan professionele
en vrijwillige medewerkers van (inter)parochiële en diocesane caritasinstellingen alsmede het
onderhouden van contacten met lokale overheden en de nationale overheid op het gebied van
armoedebestrijding.
4.2.2

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen
een geschatte gemiddelde koers.
4.2.3

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig
dat het bestuur van de Stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de directeur
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien
het voor het geven van het in artikel 362 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen, inclusief de bijbehorende veronderstellingen, opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.
4.2.4

Financiële instrumenten

De Stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die haar blootstelt aan markt- of kredietrisico’s. Het betreft slechts financiële instrumenten die in
de balans zijn opgenomen, zoals vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden. De
stichting handelt niet in deze financiële instrumenten.
Contracten voor buitenlandse projecten worden hoofdzakelijk in euro’s en bij uitzondering in US dollars
afgesloten. Het valutarisico als gevolg van koerswijzigingen na het afsluiten van contracten ligt bij contracten in euro’s bij de tegenpartij en bij contracten in US dollars bij de Stichting.
De reële waarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen,
effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

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 2019 en de
realisatie 2018. Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs, voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor incourantie.
4.3.2

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn materieel ongewijzigd ten
opzichte van het voorgaande jaar.
4.3.3

Vreemde valuta

De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De euro is zowel de functionele als de presentatievaluta. Trans-
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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 functionele valuta tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende
koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de staat van baten en lasten.
4.3.4

Materiële vaste activa

Goederen met een waarde van meer dan € 10.000 en een levensduur van meer dan één jaar worden
geactiveerd en op de balans verantwoord als materiële vaste activa. Alle materiële vaste activa worden
lineair afgeschreven over de geschatte levensduur van het betreffende activum.
4.3.5

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Voor de vervolgwaardering benadert de boekwaarde de reële waarde na eerste verwerking vanwege de
korte looptijd van de vorderingen. Derhalve worden de vorderingen niet gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde
van de vordering.
4.3.6

Kortlopende effecten

De ter beurze genoteerde aandelen en obligaties behoren tot een handelsportefeuille en worden
gewaardeerd op de beurswaarde per balansdatum, waarbij zowel ongerealiseerde als gerealiseerde
waardeveranderingen direct in de staat van baten en lasten worden verantwoord als ‘waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten’ onder de financiële baten en
lasten.
4.3.7

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit de kas en de banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
4.3.8

Reserves en Fondsen

De Stichting kent de volgende Reserves en Fondsen:
Reserves
a.	de Continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te
stellen dat de Stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen;
b.	de Bestemmingsreserve projecten wordt gevormd om in de toekomst middelen aan projecten te
kunnen besteden;
c.	de Overige reserves staan ter vrije beschikking van het bestuur. Het bestuur wil de omvang hiervan
beperkt houden.
Fondsen
Onder de Bestemmingsfondsen staan de middelen verantwoord waar door derden een specifieke besteding aan is gegeven
4.3.9

Schulden

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Voor
de vervolgwaardering benadert de boekwaarde de reële waarde na eerste verwerking vanwege de korte
looptijd van de schulden. Daarom worden de schulden niet gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
4.3.10 Projectverplichtingen
Projectverplichtingen worden verwerkt op het moment van het uitsturen van een contract en gewaardeerd tegen de reële waarde zoals vermeld in het contract. Betalingen worden hierop in mindering
gebracht. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt
tegen de koers op transactiedatum. Alle activiteiten rond contracteren, betalen en monitoren van projecten wordt door de Stichting in eigen beheer uitgevoerd.
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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

Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit eigen fondsenwerving betreffen Donaties, Giften en Schenkingen, Mailingacties, Collecten, 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 jaarrekening meegenomen.
Ontvangen bijdragen op verkopen van artikelen, waarbij het verspreiden van artikelen tot de doelstelling van
de Stichting behoort en waarbij de bijdragen niet kostendekkend zijn, worden in mindering gebracht op de
lasten besteed aan doelstellingen.
Wervingskosten
De wervingskosten bestaan uit kosten ten behoeve van het werven van donaties en giften.
Beheer en administratie
De beheer- en administratiekosten betreffen de overige operationele kosten van de organisatie.
Rentebaten en baten uit beleggingen
Rentebaten en baten uit beleggingen bestaan uit de netto rente-inkomsten, dividenden en gerealiseerde en
ongerealiseerde koersresultaten die gerealiseerd worden op de effecten die zijn aangeschaft vanuit de overtollige liquide middelen van de Stichting. De inkomsten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking
hebben.

4.5

Vorderingen en overlopende posten

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

31-12-2019

31-12-2018

98

99

0

207

6

2

Overige vorderingen

64

13

Vooruitbetaalde bedragen

12

0

Nog te ontvangen interest

1

1

181

322

De vorderingen zijn met 141 duizend euro afgenomen. Deze daling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de vordering op Cordaid, die in 2019 is ontvangen.
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De overige vorderingen zijn gestegen met 51 duizend euro. Hieronder is een vordering ad 35 duizend euro
opgenomen, die betrekking heeft op een indirecte nalatenschap. Aangezien de Stichting zelf niet opgenomen
was in het testament is dit bedrag niet opgenomen onder de nalatenschappen.
Daarnaast is er een bedrag ad 15 duizend euro inbegrepen als zijnde een toegezegde projectbijdrage.
De vordering met betrekking tot de nalatenschappen 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.

4.6

Effecten

De effecten zijn gewaardeerd tegen beurswaarde.
Vanaf het tweede halfjaar 2019 is de Stichting met een deel van de overtollige liquide middelen gaan
beleggen.

31-12-2019

(bedragen x € 1.000)

Beurswaarde

Aanschafwaarde

502

472

Beleggingsportefeuille

4.7

31-12-2018
Beurswaarde

Aanschafwaarde

0

0

Liquide middelen

De post liquide middelen is als volgt samengesteld:
Liquide middelen
(bedragen x € 1.000)
Banken
Kas

31-12-2019

31-12-2018

2.414

3.071

0

0

2.414

3.071

Het saldo liquide middelen bestaat voor 388 duizend euro uit saldi op betaalrekeningen, voor 26 duizend euro uit saldi op een beleggingsrekening en voor 2.000 duizend euro uit saldi op spaarrekeningen. Het eerstgenoemde 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 137 euro.
Het saldo liquide middelen is ten opzichte van 2018 met 657 duizend euro afgenomen. Deze afname
wordt grotendeels veroorzaakt doordat de Stichting in 2019 voor 472 duizend euro beleggingen heeft
aangekocht.
Het overige verschil ad 185 duizend euro is te verklaren doordat er in 2019 veel minder baten uit
noodhulp waren ten opzichte van 2018.
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4.8

Reserves en fondsen

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

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve
projecten

Overige
reserves

Bestemmingsfondsen

Totaal

1.250

427

600

0

2.277

Stand per 31 december
2018
Mutaties (via verdeling saldo)
Onttrekkingen

-177

Dotaties
Stand per 31 december
2019

4.8.1

1.250

-177

92

77

342

677

169

0

2.269

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. De afgelopen jaren hebben aangetoond dat de Stichting goed in staat is zelfstandig te functioneren.
Teneinde het risico van het niet kunnen voldoen aan verplichtingen te verkleinen, heeft het bestuur gekozen voor een relatief kortlopend huurcontract en een aantal arbeidscontracten voor bepaalde duur. Tevens
hebben de toezeggingen aan projecten voor het overgrote deel een looptijd van maximaal één jaar. De
omvang van de Continuïteitsreserve is gebaseerd op de adviezen hieraangaande van Goede Doelen Nederland. De continuïteitsreserve bedraagt 1.250 duizend euro. 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 per 31 december 2019 2.061 duizend euro.
4.8.2

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. In 2019 is een saldo van 177 duizend euro onttrokken aan de bestemmingsreserve.
4.8.3

Overige reserves

Het bestuur streeft ernaar kleine overige reserves aan te houden.
4.8.4

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.
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4.9

Kortlopende schulden

De post Kortlopende schulden is als volgt samengesteld:
Kortlopende schulden
(bedragen x € 1.000)

31-12-2019

31-12-2018

Te betalen projectgelden

685

967

Crediteuren

58

41

Overige schulden

28

52

Belastingen en sociale verzekeringen

18

17

Te betalen salarissen en reservering vakantietoeslag

38

39

Nettolonen

1
828

1.116

De Overige schulden bestaan uit nog te betalen accountantskosten, bankkosten over het vierde kwartaal 2019 en overige nog te betalen kosten met betrekking tot 2019, maar waarvan de factuur in 2020
is ontvangen.
De kortlopende schulden zijn met 288 duizend euro gedaald. De afname wordt grotendeels veroorzaakt door de afname ad 282 duizend euro van de te betalen projectkosten. Doordat de opname van
de te betalen projectkosten afhankelijk is van het moment van committeren, kan dit bedrag jaarlijks
fluctueren.
Alle schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

4.10

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

In 2019 is de Stichting verhuisd naar de Van Mierisstraat in Den Haag en heeft hiervoor een huurcontract afgesloten. De huurovereenkomst is aangegaan voor de periode totdat de renovatie van het pand
gereed is. Tot het gereedkomen van de renovatie is geen huur verschuldigd.
Mondeling is overeengekomen dat de Stichting na de renovatie de mogelijkheid heeft het pand tegen
betaling te huren of de huur te beëindigen. Per heden is er nog geen zicht op een einddatum van de
renovatie.
Vanuit de huurovereenkomst heeft de Stichting geen verplichtingen.
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 380 duizend euro.
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4.11

Baten

De baten zijn als volgt te specificeren:
Overzicht baten Stichting
(bedragen x € 1.000)

2019

Begroting

2018

Baten eigen fondsenwerving – Vastenactie

2.792

2.841

2.803

575

628

590

33

PM

256

3.400

3.469

3.649

Baten eigen fondsenwerving – Adventsactie
Baten eigen fondsenwerving – Noodhulp
Totaal

De totale baten liggen 69 duizend euro lager dan begroot en 249 duizend euro lager dan in 2018.
De Stichting heeft voor 2019 ingezet op een bescheiden groei van deze reguliere inkomsten uit de Vastenactie-campagne, dit is niet gerealiseerd. De inkomsten uit de Vastenactie-campagne zijn in 2019 11
duizend euro lager dan in 2018 en 69 duizend euro lager dan begroot.
De daling in de inkomsten uit de Vastenactie-campagne ten opzichte van 2018 ontstaat door lagere
inkomsten op de reguliere opbrengsten ad 54 duizend euro. De nalatenschappen zijn daarentegen toegenomen met 43 duizend euro.
In 2019 heeft de Stichting 575 duizend euro opgehaald voor de Adventsactie. Hiermee is er ten opzichte van 2018 sprake van een daling van 15 duizend euro. Dit wordt met name verklaard doordat er minder geld op inserts van het KRO magazine en andere bladen van de campagne 2019 is binnengekomen.
De noodhulpcampagnes hebben 33 duizend euro opgeleverd. Dat is 223 duizend euro minder dan de
noodhulpcampagne van 2018. Er is in 2019 geen grote noodhulpcampagne gevoerd.
De Baten uit eigen fondsenwerving zijn als volgt te specificeren:
Baten uit eigen fondsenwerving
(bedragen x € 1.000)

2019

Begroting

2018

Donaties, giften en schenkingen

3.250

3.469

3.542

150

0

107

3.400

3.469

3.649

Nalatenschappen
Totaal

Onder de donaties, giften en schenkingen zijn de opbrengsten uit de door parochies georganiseerde
collecten in het kader van de Vastenactie-, de Adventsactie- en (eventueel) de noodhulpcampagnes
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.
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Onderstaand een overzicht van de in belangrijke mate over de jaargrens heen lopende opbrengsten
van de Adventsacties over 2017, 2018 en 2019. In de jaarrekening worden de baten op kasbasis verantwoord en niet toegerekend aan het betreffende ‘actiejaar’ aangezien de omvang per balansdatum
nog niet bekend is.
Overzicht opbrengsten Adventsacties over 2017, 2018 en 2019

(bedragen x € 1.000)

Actie

Actie

Actie

2019

2018

2017

Ontvangsten 2017

566

359

Ontvangsten 2018

1

Totaal

357

Ontvangsten 2019

376

Ontvangsten 2020

1601

Totaal ontvangsten per actie

536

233

590

199

575
160

556

592

baten t/m 11 maart 2020 meegenomen

In het jaar 2019 is 15 duizend euro minder opgehaald door Adventsactie dan in 2018.
Dit is met name veroorzaakt doordat de inserts van het KRO magazine en andere bladen van de
campagne 2019 minder geld hebben opgehaald dan de voorgaande jaren..

4.12

Besteed aan doelstelling

De Bestedingen aan de doelstelling zijn als volgt te specificeren:
Bestedingen aan doelstelling
(bedragen x € 1.000)

2019

Vastenactie buitenland

1.634

1.428

160

214

42

229

Adventsactie buitenland
Noodhulp
Buitenland totaal

Begroting

2018

1.836

1.738

1.871

Bewustwording

905

989

913

Ontvangen bijdragen verkopen artikelen

-10

0

-11

895

989

902

2.731

2.727

2.773

Bewustwording totaal
Totaal

In 2019 zijn de totale bestedingen aan doelstellingen met 42 duizend euro gedaald ten opzichte van
2018. De bestedingen liggen lager doordat er minder is uitgegeven aan bewustwording. Terwijl er iets
meer is uitgegeven aan besteding buitenland.
De Stichting heeft in 2019 voor 1.836 duizend euro (2018: 1.871 duizend euro) aan projecten in het
buitenland kunnen ondersteunen. Hiervan is 1.634 duizend euro besteed aan projecten van de Vastenactie, 160 duizend euro aan projecten van Adventsactie en 42 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.
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De bestedingen aan noodhulpcampagnes bedraagt in 2019 42 duizend euro ten opzichte van 33 duizend
euro aan opbrengsten op noodhulpcampagnes. Van de ontvangsten van noodhulpcampagnes wordt 6%
gebruikt om de organisatiekosten van de Stichting te dekken voor het uitvoeren van de noodhulpcampagne. Rekening houdend met deze 6% zou voor 2019 een besteding verwacht worden van 31 duizend
euro. Het verschil van 11 duizend euro betreft het restant aan bestedingen noodhulp uit 2018.
Ultimo 2019 staat er nog 89 duizend euro op de balans aan verschuldigde noodhulp. Dit betreft een
project uit 2018, welke verspreid is over drie jaar. Het eerste jaar is ingezet op noodhulp, daarna is
ingezet op langere termijnhulp met herstel.
Als bijlage bij de jaarrekening is een overzicht met alle ondersteunde projecten opgenomen. In het
jaarverslag zijn meer details opgenomen over de ondersteunde projecten en de behaalde resultaten.
Zowel bij de Vastenactie als bij de Adventsactie is bewustwording een belangrijk aspect van de activiteiten. De bestedingen voor bewustwording zijn met 8 duizend euro afgenomen ten opzichte van 2018.
De Stichting heeft in 2019 ervoor gekozen om de bewustwording efficiënter en effectiever, en daarmee
goedkoper, te organiseren. Hierdoor komen de bestedingen aan bewustwording meer in een betere
verhouding tot de bestedingen aan projecten.

4.13

Werving baten

De kosten van Werving baten zijn als volgt te specificeren:
Werving baten
(bedragen x € 1.000)

2019

Begroting

2018

590

717

587

Kosten eigen fondsenwerving

Voor de diverse campagnes samen is in 2019 590 duizend euro uitgegeven. Dat is
3 duizend euro meer dan in 2018, echter 127 duizend euro minder dan begroot. De lagere kosten ten
opzichte van de begroting wordt verklaard doordat er minder dan begroot is uitgegeven aan fondsenwerving onder nieuwe donateurs.
De kosten voor fondsenwerving bedragen 17,3% (2018: 16,1%) van de baten. De Stichting streeft
ernaar om dit percentage onder de 20% te houden, 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 20% ligt onder het
door het CBF aangehouden maximum voor goede doelen van 25%.

4.14

Beheer en administratie

De kosten voor Beheer en administratie zijn als volgt te specificeren:
Beheer en administratie
(bedragen x € 1.000)
Kosten beheer en administratie

2019

Begroting

2018

113

127

119

De kosten komen uit op 113 duizend euro en zijn daarmee 6 duizend euro lager dan in 2018 en 15 dui-
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zend euro lager dan begroot. Oorzaak voor de lagere kosten vormen met name de lagere kosten voor
huisvesting en financiële administratie, alsmede de lagere bankkosten.

4.15

Personeelskosten

De personeelskosten van de Stichting zijn als volgt te specificeren:
Personeelskosten
2019

Begroting

2018

Lonen en salarissen

528

497

505

Ontvangen ziekengeld

-32

0

0

73

77

78

(bedragen x € 1.000)

Sociale lasten
Pensioenlasten

52

51

51

Inhuur derden

204

165

203

11

18

9

836

808

846

Overige personeelskosten
Totaal

De Personeelskosten bedragen 836 duizend euro in 2019. Dit is 10 duizend euro lager dan het jaar
ervoor. In 2019 is er ziekengeld ontvangen.
Gedurende 2019 had de Stichting 9,2 fte (2018: 9,1 fte) werknemers (inclusief directie) in dienst.
Deze zijn allen werkzaam in Nederland. Gedurende 2019 stond er één directielid op de loonlijst van
de Stichting. De salariskosten voor de directie exclusief werkgeverslasten bedroegen 93 duizend euro.
Aan de directeur en de leden van de raad van toezicht zijn geen leningen, voorschotten en/of garanties
verstrekt per 31 december 2019.
De kosten voor inhuur derden bedraagt 39 duizend euro meer dan de begroting doordat er geld is uitgegeven voor de vervanging van zieken en het verzendhuis meer kostte dan begroot was.
Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Kosten voor ingehuurde derden
voor de uitvoering van vaste werkzaamheden en administratieve werkzaamheden voor de Stichting zijn
verantwoord onder de kosten voor inhuur van derden.
Medewerkers vallen onder een vaste-premiepensioenregeling gebaseerd op twaalf maal het maandsalaris
inclusief vakantietoeslag. De pensioenregeling is ondergebracht bij Cappital, een pensioenpremieinstelling. Op de pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing.
De premies worden verantwoord als kosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies
worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering
van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. Er is geen sprake van toekomstige (indexering)verplichtingen anders dan verplichtingen die via
toekomstige premies worden verrekend.
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4.16

Saldo financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten zijn als volgt te specificeren:

(bedragen x € 1.000)

2019

Begroting

2018

Rentebaten

1

3

2

Beleggingsresultaten

27

0

0

Rentelasten en soortgelijke kosten

-2

0

0

26

3

2

Totaal

De baten uit rente en beleggingen waren hoger dan de begroting en de baten in 2018.
De rentebaten hebben betrekking op de gelden die op de spaarrekeningen worden aangehouden. De
ontvangen rente is gering door de lage rentestand.
De rentelast en soortgelijke kosten betreft een koersverschil op transacties in vreemde valuta.
De beleggingsresultaten zijn als volgt te specificeren:

(bedragen x € 1.000)

2019

Begroting

2018

Ontvangen dividenden

1

0

0

Gerealiseerde koersresultaten

-1

0

0

Ongerealiseerde koersresultaten

30

0

0

Kosten van beleggingen

-3

0

0

27

0

0

Totaal

Voorzichtigheidshalve was er een beleggingsresultaat van nihil begroot.

4.17

Saldo van baten en lasten

Over 2019 is een negatief saldo gerealiseerd van 8 duizend euro, terwijl een negatief saldo van 100
duizend euro was begroot. Het positievere resultaat ten opzichte van de begroting wordt voornamelijk
veroorzaakt doordat er minder kosten zijn gemaakt op de werving van nieuwe donateurs.
Van het saldo van 92 duizend euro is 92 duizend euro toegevoegd aan de bestemmingsreserve projecten.
Dit saldo zal in 2020 worden aangewend voor besteding aan projectdoelstellingen.

4.18

Lastenverdeling en toerekening aan de doelstelling

De niet direct aan activiteiten toerekenbare kosten van de organisatie rekent de Stichting op consistente wijze toe aan de activiteiten van de Stichting inclusief beheer en administratie, conform Richtlijn
650 voor de Jaarverslaggeving. Bij deze verdeling is de aanbeveling van de brancheorganisatie Goede
Doelen Nederland gevolgd.
Projectbestedingen vanuit de projectadministratie 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.
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Directe kosten voor campagnes worden voor 40% toegerekend aan bewustwording en voor 60% aan
werving. De verhouding vormt naar de mening van het bestuur een goede weergave van wat campagnes beogen: enerzijds het werven van middelen om mensen ‘daar’ te helpen en anderzijds het helpen
van mensen ‘hier’ om invulling te geven aan de vasten- of adventstijd en mensen bewust te maken van
missie en ontwikkeling.
Directe kosten voor voorlichting en bewustwording worden 100% aan bewustwording toegerekend.
Uitzondering vormen de logistieke kosten welke gedeeltelijk samenhangen met werving. Deze kosten
worden voor 60% aan bewustwording en 40% aan werving toegerekend.
De kosten van medewerkers worden volgens vaste verhoudingen verdeeld over Bewustwording, Fondsenwerving, Beheer en Administratie en Bestedingen buitenland. De vaste verhoudingen zijn ontleend
aan de tijdsinzet van de medewerkers.
Alle overige kosten worden toegerekend aan de activiteiten bewustwording, werving, beheer en administratie en bestedingen buitenland volgens de verdeling van alle personeelskosten tezamen. Uitzonderingen hierop vormen de uitbestede administratieve werkzaamheden (donateursadministratie: 75%
werving, 25% bewustwording, de financiële administratie: 100% beheer en administratie), de reiskosten buitenland (100% doelbestedingen buitenland) en de bankkosten en de kosten voor de accountantscontrole (100% beheer en administratie).

Model toelichting lastenverdeling

Doelstellingen

(bedragen x €1.000)
Omschrijving

Subsidies en bijdragen
Uitbesteed werk
Publiciteit en communicatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten

Vasten-

Advents-

Noodhulp

Bewust-

actie be-

actie be-

beste-

wording

Werving

B&A

Totaal

Begroting

Totaal

Werving

Beheer en

2019

2019

2018

Administratie

stedingen

stedingen

dingen

buitenland

buitenland

buitenland

1.453

160

42

133

-

-

1.788

1.737

1.839

34

-

-

107

50

13

204

165

203

-

-

-

252

355

-

607

823

613

107

-

-

333

153

39

632

643

644

5

-

-

16

7

2

30

28

25

33

15

57

116

120

104

Kantoor en algemene

-

kosten

11

-

Reis- en verblijfkosten

24

-

-

21

10

2

57

55

51

1.634

160

42

895

590

113

3.434

3.571

3.479

Totaal
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4.19

Overige gegevens

4.19.1 Gebeurtenissen na balansdatum
In maart 2020 zijn de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus in Nederland duidelijk geworden.
In de strijd tegen de verspreiding van het virus zijn met name vanaf medio maart diverse ingrijpende
maatregelen getroffen. Hierdoor kunnen er niet langer (grootschalige) eucharistievieringen, vastenmaaltijden, activiteiten voor Eigen Doelen, en activiteiten op scholen plaatsvinden. Collectes in de parochies,
fondsenwervende en bezinningsactiviteiten vinden daardoor geen doorgang meer. Voor de Stichting vormen deze collectes en activiteiten een belangrijke inkomstenbron. Voor de Stichting heeft de coronacrisis
voornamelijk impact op de Vastenactiecampagne, waarin een daling van de inkomsten zichtbaar is. Het
bestuur is voornemens om de daling van de inkomsten deels te compenseren door middel van kostenbesparingen en deels te onttrekken uit de overige reserves. De Stichting heeft gebruik willen maken van
de financiële steunmaatregel (NOW-regeling) die door de overheid is geboden, echter doordat er met de
Vastenactiecampagne sprake is van een seizoenspiek, voldoet de Stichting niet aan de voorwaarden van
de omzetdaling. Hieruit voortvloeiend heeft de Stichting vooralsnog geen gebruik gemaakt van door de
overheid geboden financiële steunmaatregelen.
Gezien de vermogenspositie van de Stichting en de verwachte bezuinigingen in 2020 verwacht het
bestuur geen onzekerheid omtrent de continuïteit van de Stichting.
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4.20

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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5
5.1

Bijlagen
Blik op de toekomst

Begroting 2020

(bedragen x €1.000)
Begroting
2020
Baten
- Baten uit eigen fondsenwerving Vastenactie particulieren

1.405

- Baten uit eigen fondsenwerving Vastenactie – overige instellingen

1.345

zonder winststreven
- Baten uit eigen fondsenwerving Adventsactie - particulieren

437

- Baten uit eigen fondsenwerving Adventsactie – overige instellingen

191

zonder winststreven
- Baten uit eigen fondsenwerving Noodhulp - particulieren

PM

- Baten uit eigen fondsenwerving Noodhulp – overige instellingen zon-

PM

der winststreven
Som der baten eigen fondsenwerving
- Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten
Som der Baten

3.378
10
3.388

Lasten
Besteed aan de doelstellingen
- Buitenland
- Noodhulp
Bestedingen buitenland
Bewustwording
Som besteed aan de doelstellingen

1.663
PM
1.663
983
2.646

Werving baten
- Kosten eigen fondsenwerving

744

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie
Som der lasten
- Baten uit rente en beleggingen
Saldo van baten en lasten

108
3.498
10
-100

- Ratio Bestedingen (besteed aan doelstellingen tov totale lasten)

75,6%

- Ratio Bestedingen (besteed aan doelstelling tov totale baten

78,1%

- Ratio wervingskosten (kosten eigen fondsenwerving tov totale baten)

22,0%

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

3,1%

* B&A: Beheer en administratie
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Committeringen en
decommitteringen projecten
in 2019
Fonds Vastenactie Algemeen
Project

Land

Committering in €

Schooltuin bij school voor beroepsopleiding

Argentinië

Campagneproject 2020: Beroepsopleidingen en trainingen
ondernemerschap voor kwetsbare groepen

Bangladesh

49.964

Zonnepanelen voor een gezondheidskliniek

Benin

12.900

Voorraadschuur voor gerst

Burkina Faso

3.415

Bouw en inrichting van klaslokalen voor
vluchtelingenkinderen

Burkina Faso

49.565

Hulp aan Venezolaanse vluchtelingen

Curaçao & Bonaire

50.000

Re-integratie van straatkinderen en hereniging met hun
familie

Democratische
Republiek Congo

32.973

Opvang en ondersteuning van zwangere studentes

Democratische
Republiek Congo

5.000

Schoolmaterialen en maaltijden voor kinderen

Haïti

3.941

Schakelonderwijs voor straatkinderen ter voorbereiding op
basisonderwijs of beroepsonderwijs

India

30.025

Duurzame landbouwtrainingen voor vrouwen

India

31.400

Campagneproject 2019: verbetering van de toegang tot
schoon drinkwater voor de armste dorpen op Flores

Indonesië

43.889

Beroepsonderwijs voor jongeren uit sloppenwijk Nairobi

Kenia

23.436

Bewustwordingstrainingen voor gemeenschappen over
omgang met kinderen met een beperking en ouderen

Kenia

7.315

Preventie en voorlichting jongeren over HIV

Nigeria

40.733

Wasbaar maandverband en goede sanitaire voorzieningen
op school voor meisjes

Oeganda

21.256

Schoolmaterialen voor gemarginaliseerde kinderen

Pakistan

38.081

Opvanghuis voor mensen met AIDS

Rwanda

21.026

Campagneproject 2020: beroepsonderwijs voor mensen
met een beperking

Sierra Leone

30.000

Voorlichting aan moeders over voorkomen van
ondervoeding bij baby’s en peuters

Tanzania

46.121

Fonds Mondiale Vorming

Wereldwijd

133.025

Projecten Aartsbisdom Utrecht (Bisdomfonds)

Wereldwijd

30.000

Projecten Bisdom ‘s-Hertogenbosch (Bisdomfonds)

Wereldwijd

30.000

Projecten Bisdom Breda (Bisdomfonds)

Wereldwijd

30.000

Projecten Bisdom Groningen (Bisdomfonds)

Wereldwijd

30.000

Projecten Bisdom Haarlem- Amsterdam (Bisdomfonds)

Wereldwijd

30.000

Projecten Bisdom Roermond (Bisdomfonds)

Wereldwijd

20.000

Projecten bisdom Rotterdam (Bisdomfonds)

Wereldwijd

30.000

Campagneproject 2018: ondersteuning gezinnen die lijden
onder gevolgen van HIV pandemie

Zambia

100.000

Campagneproject 2020: beroepsonderwijs

Zambia

24.138

Oorlogtraumaverwerking voor gemeenschappen

Zuid-Soedan

25.129

1.115

1.024.447

48
Stichting Bisschoppelijke Vastenactie

Vastenactie Eigen Doelen
Project

Land

Committering in €

Beroepsonderwijs voor werkeloze plattelandsjongeren

Bangladesh

Maandverband voor meisjes ter bestrijding van
schoolverzuim

Burkina Faso

21.989

Ondersteuning van kwetsbare gezinnen in de vorm van
persoonlijke begeleiding en workshops

Cambodja

33.980

Ondersteuning voor vrouwen met borstkanker

Cuba

Verbetering toegang tot fysiotherapie

Democratische
Republiek Congo

11.540

Het slaan van een waterput

Eritrea

20.202

Laboratorium en computerlokaal voor een middelbare
school

Ethiopië

27.086

Opleidingen, vervoer en zonnepanelen voor een werkplaats
voor mensen met een beperking

Gambia

23.000

Landbouwstages en leerplekken voor scholieren

Ghana

6.273

Opzetten inkomsten generende activiteiten voor
plattelandsbewoners

India

9.865

Beroepsonderwijs voor jonge vrouwen zonder diploma

India

31.254

Onderwijs en psychologische zorg voor kinderen en
adolescenten

India

4.828

Benodigdheden voor gezondheidskliniek in Papua

Indonesië

15.807

Begeleiding en ondersteuning van vastgeketende
psychiatrische patiënten en hun familie op Flores

Indonesië

20.365

Studentenopvang Kirkuk

Irak

33.000

Speciaal onderwijs voor kinderen met een beperking

Kameroen

27.336

Aanschaf van apparatuur en hulpmiddelen voor een kliniek
voor kinderen met een beperking

Kenia

34.165

Aanvullend onderwijs voor basisschoolkinderen

Kenia

9.039

Computers voor een meisjesgevangenis en
computeronderwijs

Kenia

1.559

Inrichten van een kinderdagopvang en gemeenschapshuis
en het slaan van een waterput

Malawi

19.760

Beroepsonderwijs voor dove jongeren

Malawi

14.774

Aanleggen van botanische schooltuin

Nicaragua

22.284

Uitbreiding van moederhuis waar zwangere vrouwen
kunnen verblijven rondom de bevalling

Oeganda

12.213

Groentetuin voor kinderen in een kindertehuis

Sri Lanka

7.874

Watervoorziening voor een dorp

Tanzania

28.974

Bouwen en inrichten van een ruimte voor twee
beroepsopleidingen

Togo

54.134

Aanleggen van een varkens- en kippenfokkerij voor een
landbouwschool

Zambia

37.289

Sanitaire voorzieningen in een jeugddagopvang in township

Zuid-Afrika

23.586

Bedden/ matrassen en sanitaire voorzieningen voor meisjes
op een kostschool

Zuid-Soedan

19.100

6.750

4.915

582.940
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Adventsactie
Project

Land

Committering in €

Uitbreiding moederhuis waar zwangere vrouwen kunnen
verblijven rondom de bevalling

El Salvador

25.000

Gratis medicijnen voor moeders en kinderen en inrichting
van bevallingskamers

Niger

50.000

Psychosociale ondersteuning van Venezolaanse vluchtelingenkinderen en hun ouders

Peru

25.000

Medische hulpmiddelen voor een geboortekliniek

Somalië

60.000
160.000

Noodhulp
Project

Land

Committering in €

Noodhulp na ebolauitbraak

Democratische
Republiek Congo

21.716

Noodhulp na orkaan Idai

Malawi

20.337
42.053

Decommitteringen
Fonds Vastenactie Algemeen
Project

Land

Opzetten van kleine ondernemingen voor jongeren

Burkina Faso

Betere gezondheid en voedselzekerheid voor kwetsbare
gezinnen in Burundi

Burundi

Decommittering in €
4.317
17.200
21.517

Kinderen van de Kavugizo school in DR Congo krijgen les over hygiëne.
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CBF Keurmerk
Vanaf 1 juni 2018 mag de Stichting het CBF-logo ’Erkend Goed Doel’ voeren. De Stichting beschikte al over de
ANBI-status, maar vindt het belangrijk voor haar donateurs dat ze ook voldoet aan de strenge kwaliteitseisen
die het CBF stelt. De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Het CBF is de toezichthouder voor goede doelen in Nederland en controleert het naleven van deze kwaliteitseisen.

Fairtrade organisatie
Stichting BVA heeft op 29 maart 2018 uit handen van Karen Kammermaat (voorzitter van de werkgroep
Fairtrade Gemeente Den Haag) en Rinus Dickhoff (secretaris van dezelfde werkgroep) het certificaat ‘Fairtrade Organisatie’ ontvangen namens de Stichting Fairtrade Gemeenten Nederland. De Stichting wil bijdragen
aan een rechtvaardige verdeling van de welvaart door projecten te steunen die hieraan werken en roept haar
achterban en de mensen rondom onze achterban op om zelf actief gebruik te maken van fairtrade producten.
Uiteraard gebruikt de Stichting binnen haar organisatie zelf ook zoveel mogelijk fairtrade producten en stimuleren ze een duurzame omgang met verbruiksgoederen. Zo maken medewerkers zoveel mogelijk gebruik van
het OV en gebruiken ze zo min mogelijk papier en plastic.

Colofon
Dit jaarverslag is een uitgave van de Stichting Bisschoppelijke Vastenactie.

Coördinatie, redactie en teksten
Stichting Bisschoppelijke Vastenactie, Den Haag

Vormgeving
Novente concept en creatie, Nunspeet

Drukwerk
Copycentre, Alkmaar

Foto’s:
Vastenactie en projectpartners
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Bezoekadres
Van Mierisstraat 58
2526 NS Den Haag

Postadres
Postbus 95408
2509 CK Den Haag

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

www.vastenactie.nl

