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1 Voorwoord
Een jaar lang Pinksteren

2016 was een bijzonder jaar, na de vluchtelingencrisis, met heel veel nieuwe vluchtelingen,
stagneerde de Nederlandse instroom abrupt in
maart. Het thema vluchteling heeft onze samenleving enorm gepolariseerd. Ik hoorde zojuist op
de radio dat de helft van de jongeren tot 25 jaar
bang is dat er tijdens hun leven een oorlog uitbreekt. En waar tien jaar geleden een kwart van
de jongeren SP zou stemmen, brengt in 2016
maar liefst 27% van de jongeren een stem uit op
de PVV, blijkt uit onderzoek door I&O Research
in opdracht van Vrij Nederland.
Midden in deze gepolariseerde en angstige
samenleving staan de kerken op. Ze zetten hun
deuren open en ontvangen vluchtelingen, alsof
ze dat al jaren doen. Het opvangen van vluchtelingen is niet langer de hobby van een klein
clubje fanatiekelingen binnen de kerk. Nee, het
is veel gewoner geworden. De kerk van Pinksteren is immers in haar aard multicultureel. Gave
heeft altijd veel aandacht besteed aan bewustwording en het motiveren van kerken. Dat is in
2016 minder nodig geworden. Onze uitgaven
over het omgaan met cultuurverschillen, met
uitgeprocedeerden, met statushouders vinden
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gretig aftrek. Wij hoeven kerken niet zozeer te
wijzen op hun opdracht, maar we helpen hen op
weg om hun opdracht uit te voeren. Een mooie
ontwikkeling waar we van harte van hopen dat
hij beklijft.
Juist in deze ingewikkelde tijd maken kerken
een verschil door om te zien naar vluchtelingen.
En vooral door hen niet te zien als een nummer
of als gevaarlijke moslims, maar door hen als
mensen te ontmoeten. Het spanningsveld dat er
altijd was tussen diaconaal en missionair, tussen
verkondiging en dienstbaarheid, is in veel kerken verdampt. Als mensen liefde ervaren is dat
mooi. Maar als ze de liefde van Jezus ervaren, is
dat nog veel mooier. Die twee kun je niet los van
elkaar zien. We gunnen mensen het goede van
de Bron en ook de Bron zelf! Daarmee volgen ze
het voorbeeld van Jezus, en halen ze de angel
uit de angst die veel mensen, ook kerkleden,
beheerst. Na Babel, na het grote onbegrip, komt
Pinksteren, het feest van ontmoeting en herkenning.
Het leek wel Pinksteren op onze trainingsdagen.
Tot twee keer toe was de zaal overvol met mensen die een hart hebben voor vluchtelingen. Dat

er grote behoefte is aan toerusting merkten we
ook aan de grote belangstelling voor e-learning.
Maar liefst 75 mensen tekenden in voor de eerste online cursus. We hopen deze vorm van leren
en toerusten in 2017 verder uit te bouwen.
Pinksteren. Dat is ook bestaande structuren
durven loslaten en nieuwe creëren, omdat de
tijd daarom vraagt. En dat deden we volop bij
Gave. Gave wordt steeds meer ingeschakeld en
erkend als het gaat om juridische hulp aan christen-asielzoekers. Een groeiend aantal advocaten
doet een beroep op de kennis en expertise die
bij Gave aanwezig is en ook collega-organisaties
in het buitenland weten Gave te vinden. Onze
kennis wordt vanaf dit jaar beheerd en beschik-

baar gesteld binnen een nieuwe afdeling Kennis.
Een groeiende organisatie stelt ook hogere eisen aan IT en administratie. In 2016 hebben we
een professionaliseringsslag gemaakt. Helaas
is het nog niet gelukt om alle leidinggevende
functies op deze ondersteunende afdelingen in
te vullen.
Met Pinksteren worden taalverschillen overbrugd, ook die binnen kerken en tussen kerken
onderling. Dat zien we steeds weer opnieuw
gebeuren wanneer vrijwilligers uit verschillende kerken via Gave elkaar ontmoeten en gaan
samenwerken. Nog teveel statushouders en
asielzoekers voelen zich alleen en hebben geen
contact met een kerk. Daarom hopen we dat in
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2017 nog veel meer kerken en gemeenten mee
gaan doen. Samen genieten van het goede van
de Bron en van de Bron zelf. Dat is Pinksteren!
Jan Pieter Mostert
Directeur

2 Stichting Gave:
Missie, visie en strategie
Gave wil kerken en christenen bewust maken
van de bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’
gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en
ondersteunt vrijwilligers om contacten op te
bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te
laten zien. Dat is de missie van Gave.
Op veel manieren rust Gave kerken en christenen toe om liefdevol naar vluchtelingen om te
zien. Medewerkers van Gave inspireren, motiveren en begeleiden vrijwilligers die actief zijn in
de asielzoekerscentra (azc’s) en contact hebben
met vluchtelingen die een reguliere woning hebben gekregen. We zien hierdoor de teams vanuit
de kerken groeien in omvang en kwaliteit. Het
team Veldwerk is verantwoordelijk voor de begeleiding van de lokale werkgroepen.

Vragen van medewerkers en vrijwilligers in het
land worden beantwoord door de servicedesk.
De juridische afdeling van Gave ondersteunt de
belangen van christelijke asielzoekers, vooral
wanneer het gaat om (de toets van) hun bekering en de dreiging die er is als zij terug moeten
keren naar hun land van herkomst. De juridische
afdeling van Gave onderhoudt contacten met
het COA, de IND en diverse politieke partijen om
relevante onderwerpen aan te kunnen kaarten.
De nieuwe afdeling Kennis zorgt ervoor dat de
kennis en informatie die binnen Gave aanwezig
is, beschikbaar is binnen alle geledingen van
Gave en zijn weg vindt naar het veld.

Voor doelgroepen zoals jongeren, kinderen en
moeders organiseert Gave extra activiteiten,
zoals Jongerenkampen, Kinderkampen en Moeder-en-Kindweekenden.
Dit gebeurt door het team Interculturele Activiteiten. Het team organiseert ook activiteiten voor
vluchtelingen uit een bepaald land of taalgroep,
zoals Somaliërs en Arabisch-sprekenden.
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Ik geef hen ook aan jou

“O

p een vrouwenochtend in het
azc hadden we het over geloofstwijfel. Een van de vrijwilligers vertelde dat ze best wel eens
twijfelde aan God. Maar de vrouwen
met wie ze in gesprek was, waren
verbaasd. Ze twijfelden geen moment. Ze hebben zoveel meegemaakt
en dan zo’n rotsvast vertrouwen op
God. Zo indrukwekkend. Ik krijg nog
kippenvel als ik daaraan terugdenk.
Zulke momenten zijn een bemoediging
voor mij. Het is alsof God tegen me
zegt: je bent er voor hen, maar ik
geef hen ook aan jou.”
Finny Kamstra,
vrijwilliger in Burgum
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3 Resultaten
3.1. Veldwerk

Ondersteund door Gave verzetten enthousiaste
vrijwilligers ook in 2016 overal in het land veel
werk. Door de lagere instroom in de azc’s en de
toename van het aantal statushouders dat een
huis kreeg toegewezen, veranderde de focus van
het veldwerk. Er ontstonden meer initiatieven en
activiteiten rond kerken en in de wijk.
In 2015 vroegen iets meer dan 43.000 mensen
asiel aan in Nederland, in 2016 waren dat er ruim
18.000, minder dan de helft. Tot aan maart bleef
de instroom relatief hoog, daarna daalde het
aantal abrupt. De daling kwam vooral door de
‘Turkije-deal” en toegenomen bewaking  van Europese binnengrenzen, waardoor vluchtelingen
Europa moeilijk inkwamen of niet door konden
reizen vanuit Griekenland. Het aantal nareizende
gezinsleden was met 11.800 maar 2.000 lager
dan in 2015. De meesten van hen zijn gezinsleden van Syriërs. Zij kunnen pas nareizen als hun
gezinslid status heeft. De meeste van deze herenigde gezinnen komen terecht in een reguliere
woning. In december 2016 woonden er nog
ruim 25.000 mensen in een centrale opvanglocatie van COA, 20.000 minder dan in december
2015. De in 2015 in allerlijl opgezette noodopvanglocaties kwamen in 2016 grotendeels leeg

te staan en werden gesloten. Iets meer dan
24.000 mensen kregen status, bijna de helft van
hen komt uit Syrië.
In 2016 kwamen er 40 nieuwe opvanglocaties
in Nederland (in 2015: 36). Bij de komst van een
nieuw azc streeft Gave naar een informatieavond
voor christenen uit de diverse lokale kerken, een
prima manier om samenwerking te stimuleren en
om zoveel mogelijk kerken te bereiken. Tijdens
deze informatieavonden wordt de basis gelegd
voor veel interkerkelijke lokale werkgroepen. In
2016 hebben we twintig van deze avonden gehouden (in 2015: 16).
Veel vrijwilligers rond nieuwe azc’s hebben niet
direct behoefte aan een lange cursus van vier
avonden. Daarom biedt Gave een avondvullende training op gebied van interculturele communicatie en het delen van het christelijk geloof. In
2016 werd de training zeven keer gegeven.
Het veldwerk werd in de loop van 2016 op een
nieuwe manier aangestuurd. De twee afdelingen, Noord en Zuid, kregen ieder een coördinator die onder leiding staat van de manager
Veldwerk. De twee coördinatoren onderhouden
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nauw contact met de lokale werkgroepen. Ze
ondersteunen en adviseren de werkgroepen en
helpen hen zo nodig bij het opzetten van nieuwe
activiteiten. Hierdoor ontstaat er meer overzicht
over de activiteiten. Bovendien is er meer interactie tussen het veldwerk en de teams die de
kampen voor vrouwen, jongeren en kinderen
organiseren.

Burgum
Paas- en kerstviering.
Twee vrouwengroepen.
Bijbelstudie voor Afghaanse ex-moslims.

Een indruk van het veldwerk

Drachten
Buddyplan, crea-activiteiten, leesgroep.

Amersfoort
35 vrouwen en gezinnen
werden gekoppeld aan
een maatje.

Ede
Arabisch-Nederlandse
samenkomsten en bijbelstudies. Kinderclub in de
noodopvang.

Zeist
Bezoekwerk, kerstmaaltijd met Syrische kok, interkerkelijke werkgroep

Nijmegen
Bijbelstudie en bezoekwerk. Verschillende dopelingen.

Terneuzen
Nieuwe lokale werkgroep. Vrouwenwerk, kinderwerk en bezoekwerk.

Verder heeft Gave in bijna
iedere plaats met een azc
contact met werkgroepen.
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Een platform in Harderwijk

In Harderwijk bestond al langer een platform
van verschillende sociale en maatschappelijke
organisaties die werken met vluchtelingen. Maar
een kerkelijke organisatie was nog niet bij het
platform betrokken. Op initiatief van Gave werd
in 2016 een werkgroep ‘kerk & vluchteling’ opgezet, waaraan alle dertien kerken van Harderwijk deelnemen. Deze werkgroep is onderdeel
van het platform. Volgens de deelnemers van
het platform biedt de werkgroep meerwaarde
als het gaat om de organisatie van christelijke
activiteiten. Gave organiseerde een informatieavond en een toerustingsavond voor vrijwilligers,
waar zo’n 300 belangstellenden aanwezig waren.
Inmiddels is het azc geopend en zijn de kerken
gestart met interculturele kerkdiensten. Een
prachtig staaltje van samenwerking over kerkmuren heen.

House of Joy

Vrijwilligers ontvingen ook in 2016 talloze vluchtelingen in House of Joy in Luttelgeest. Door
allerlei activiteiten en warme contacten deelden
ze Gods liefde met vluchtelingen en zorgden
ze voor een veilig thuis. Het kinderwerk trok zoveel kinderen, dat een boer in de omgeving zijn
schuur beschikbaar stelde. De kinderen leren
christelijke liedjes, luisteren naar bijbelverhalen,
knutselen en kunnen zo even hun zorgen ver-
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geten. Ook in Hoogeveen en Zaandam startten
soortgelijke projecten.

3.2 Toerusting van kerken
en vrijwilligers
Meertalige medewerkers

Gave wil de verbinding tussen asielzoekers en
de kerken versterken door de inzet van meertalige medewerkers. Deze medewerkers zijn
zelf vluchteling geweest en spreken Arabisch of
Farsi. In 2016 kwam een Farsi-talige medewerker
in dienst in regio Noord. Hij ondersteunt lokale
kerken bij het opzetten van bijbelstudies in het
Farsi, geeft voorlichting en tolkt in internationale
diensten.

Landelijke trainingsdag voor vrijwilligers

Voor iedereen die (interesse in) contact met
vluchtelingen heeft, organiseerde Gave in 2016
twee landelijke trainingsdagen met inspirerende
toespraken en praktische seminars. Ruim vierhonderd mensen kwamen naar de trainingsdag
op zaterdag 13 februari in Amersfoort. We moesten zelfs mensen teleurstellen, omdat de dag
was volgeboekt. Daarom boden we hetzelfde
programma opnieuw aan in september in Barneveld, voor bijna 300 bezoekers. Samuel Lee hield
een inspirerende toespraak en er waren semi-

nars. Gemiddeld gaven de bezoekers een 8,2
als waardering voor de dagen. In 2017 zullen we
opnieuw een trainingsdag organiseren, dit keer
in Noord-Nederland om het voor bezoekers uit
die regio makkelijker maken om te komen.

Reacties van bezoekers
“Ik kwam alleen, maar voelde me na een half uur
al thuis.”
“Heel hartelijk bedankt voor deze leerzame dag!
Ik zie er naar uit wat wij als kerk voor de vluchtelingen kunnen betekenen!”
“Het was werkelijk een gave dag! Zijn Geest was
echt aanwezig en vulde mijn hart met zoveel liefde. Ja grenzeloze liefde!, Stuk voor stuk prachtig
en bruikbaar in het werk onder moslims en vluchtelingen.”

Ze missen House of Joy heel erg!

“S

inds kort heb ik vier meisjes uit een gezin uit Oost Souburg
in de bus die hiervoor in het azc in Luttelgeest hebben gewoond. Tijdens de rit zingen ze veel liedjes die ze op school leren, maar af en toe komt er ook een christelijk liedje voorbij.
Toen ik een keer vroeg waar zij, als kinderen uit een moslimgezin,
die geleerd hebben was het antwoord: ‘Bij House of Joy!’ Ze vertelden hoe leuk ze het daar vonden en dat ze het zo missen. Het zou
geweldig zijn als er in Zeeland ook een House of Joy zou komen!”
Elsbeth, taxichauffeur op Walcheren
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Cursussen

In 2016 organiseerde Gave op drie plaatsen de
cursus ‘Op weg met de vluchteling’ voor in totaal
120 deelnemers.

E-learning

Nu ben ik ook gedoopt

“E

brahim had zich in Afghanistan al verdiept in het
christelijk geloof. Toen we in Den
Bosch naar de kerk gingen proefden
we de liefde van God door de mensen
heen. Toen Ebhrahim bijbelstudie
kreeg van een vrijwilliger, luisterde ik mee. Ik zag Ebrahim veranderen. Hij ging anders met mij
en onze kinderen om. Hij had meer
rust en werd een vredestichter. Dat
maakte mij ook nieuwsgierig naar
Jezus. Onlangs ben ik gedoopt en nu
geven we zelf bijbelstudie aan jonge Afghanen bij ons thuis.”
Laila, gevlucht uit Afghanistan,
woont nu in Burgum
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Nieuw bij Gave is e-learning. Dit biedt vrijwilligers de mogelijkheid om in de eigen situatie
vanachter de computer getraind te worden. Om
onze cursussen om te zetten in een digitale module, heeft een aantal Gavemedewerkers een
training gevolgd. De basiscursus, die normaal
vier avonden duurt, is nu als geheel via e-learning beschikbaar. Na een succesvolle pilot kwam
in september 2016 ‘In contact met de vluchteling’ als eerste cursus online. 75 cursisten hebben hieraan deelgenomen. De reacties zijn positief. Een nieuwe module ‘In contact met moslims’
is in ontwikkeling.

3.3 Taalgroepen
Somalië

Gave heeft contact met een groep Somalische
christenen in Nederland. 2016 was geen gemakkelijk jaar voor deze groep. Er is weinig
onderling vertrouwen en veel angst. Maar behoefte aan meer contact is er ook. De onderlinge
bijeenkomsten werden dit jaar twee keer per

maand gehouden, in plaats van één keer. Tussendoor maakte een toenemend aantal Somaliërs gebruik van pastorale gesprekken en zorg.
Een groep Somaliërs is naar een christelijke conferentie in Zweden afgereisd en had daar een
fijne tijd.

Arabischtalige vluchtelingen

De brochure ‘Welkom in Nederland’ werd in
2016 vertaald in het Arabisch. Het boekje vindt
gretig aftrek, het is een mooi cadeau om te geven aan bijvoorbeeld Syrische vluchtelingen. Een
van de ontvangers, een Syrische vrouw, bladerde
het boekje door. Ze was nog maar net in Nederland en moest erg wennen aan haar nieuwe
leven. Ze reageerde blij verrast: “Dit is nu precies
de informatie die ik nodig heb.”

Zomerconferentie

Maar liefst 450 deelnemers kwamen naar de zomerconferentie voor Arabisch sprekende vluchtelingen. Het was een gemêleerde groep van
gezinnen, alleenstaanden, Syrische mensen en
Irakezen, moslims en christenen. Ze genoten van
een gevarieerd programma, waarbij het evangelie is verkondigd en ook veel ruimte was voor
onderlinge ontmoeting. Deze conferentie werd
georganiseerd door Gave, in samenwerking met
Achsan Alkarma.
In 2016 werd de samenwerking met Achsan

Alkarma afgebouwd en vanaf september is de
bediening zelfstandig verder gegaan. Wel blijft
Gave betrokken bij de zomerconferentie door de
inzet van zestig vrijwilligers voor kinder- en jongerenwerk.

Gezinsondersteuning

In oktober 2016 ontving Gave een verzoek van
een Arabisch echtpaar en ICF Veenendaal om
een pilot te uit te voeren ter ondersteuning van
gezinnen op het gebied van relaties en opvoeding. Als gevolg van de vlucht staan veel gezinnen op zijn kop. Trauma, gemis van familie en
vrienden, verlies van maatschappelijke positie en
de verschillende reacties op de nieuwe cultuur
door de gezinsleden spelen hierbij een rol. Veel
christelijke Arabische echtparen worstelen met
vragen als: Wat is een christelijk huwelijk? En hoe
ben je christelijk gezin in een de Nederlandse
cultuur? Er is een team samengesteld dat in februari 2017 een weekend organiseert voor deze
doelgroep.

Eritrea

Vluchtelingen uit Eritrea vormen een steeds belangrijkere doelgroep voor Gave. Het is een vrij
complexe groep vluchtelingen. Om vrijwilligers
te ondersteunen ontwikkelde Gave in 2016 extra
toerustend materiaal. Gave wil in toenemende
mate kerken begeleiden bij het leggen en on-
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derhouden van contacten met Eritrese vluchtelingen.

Koerden

Ook in 2016 had Gave nauw en warm contact
met Home for Kurds, het huis in Rotterdam
waar Koerden welkom zijn voor bijbelstudie en
pastoraat. Gave ondersteunde dit initiatief ook
financieel. In 2017 willen we zoeken naar meer
praktische samenwerking.

3.4 Statushouders
Terwijl in 2016 op allerlei plekken in het land de
noodopvanglocaties zijn gesloten en het aantal
plekken in azc’s afnam, kwamen er steeds meer
vluchtelingen wonen in de wijk. Het aantal statushouders groeide en daarmee ook het werk dat
de kerken voor deze groep mensen doen. De
overgang van een azc naar een definitieve woonplek is voor veel vluchtelingen spannend. Ze
moeten wennen aan een nieuwe woonomgeving
en een hele nieuwe manier van leven.

Koppelingen

De servicedesk kan op aanvraag verhuisde
asielzoekers koppelen aan een persoon in zijn
nieuwe woonplaats. Ongeveer driehonderd koppelingen kwamen via de servicedesk tot stand.

Voor asielzoekers die verhuizen naar een woning
in de wijk biedt Gave welkomstpakketjes die de
Nederlandse contactpersoon overhandigt.

Hoeksche Waard zijn werkgroepen gestart die
zich specifiek bezig gaan houden met het werk
onder statushouders.

Brochure

Drie medewerkers van Gave beëindigden hun
werk bij het azc omdat de noodopvang gesloten
wordt. Zij maakten een nieuwe start als coördinator ‘welkom in de wijk’, ter ondersteuning van de
lokale activiteiten in de wijk.

Speciaal voor het werken met statushouders
werd in september 2015 een nieuwe brochure
ontwikkeld: Over de drempel. Deze brochure
werd in 2016 171 keer gedownload, maar vond
ook op andere manieren zijn weg naar de doelgroep.

Welkom in de wijk

Dankbaar kunnen we constateren dat steeds
meer kerken in het land initiatief tonen om statushouders welkom te heten en daarbij ook de
samenwerking met elkaar zoeken. Hieruit blijkt
dat kerken zich bewust zijn van hun opdracht
de vreemdeling welkom te heten. Vaak wordt
Gave pas in een later stadium betrokken bij het
werk. Meer en meer richt het werk van Gave zich
op toerusting en de ontwikkeling van middelen
om de kerken bij hun taak te ondersteunen. In
2016 organiseerden we voor diverse kerken
in het land de training ‘Welkom in de wijk’. In
Nieuw Vennep vormden vluchtelingen zelfs vier
maal het thema van de zondagse eredienst. Na
de kerkdienst waren er workshops die goed
bezocht werden door gemeenteleden. In Vollenhove, Urk, Enschede, ’s Gravendeel en de

3.5 Jongerenwerk
Connect Us

Muziek en sport zijn de belangrijkste ingrediënten van het jongerenwerk Connect Us. Dit werk
startte eind 2015 met een voorzichtig initiatief
van een jeugdgroep die een activiteit wilde
organiseren voor vluchtelingen in de regio. Al
snel besloot de groep te willen investeren in
structurele activiteiten voor jongeren tussen de
15 en 26 jaar, met als doel christelijke jongeren
in contact te brengen met jonge vluchtelingen.
Samen met een Gave-medewerker en met Youth
for Christ organiseerden de jongeren in 2016 iedere twee weken sport- en muziekactiviteiten in
Zeist, Amersfoort, Barneveld en Ede. Gemiddeld
kwamen er zo’n 25 jongeren per keer. In totaal
hebben in 2016 ongeveer 130 jongeren mee
gedaan. Naast de structurele activiteiten werd er
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ook vier keer een Connect Us Extra avond georganiseerd, voor alle jongeren samen.

Jongerenkampen

In 2016 organiseerden we vijf jongerenkampen,
met in totaal 172 deelnemers (in 2015: 178). Een
derde van hen is van Nederlandse afkomst, de
rest is vluchteling. We willen toe naar een meer
gelijke verdeling tussen Nederlandse en vluchtelingenjongeren. Voor het eerst werkten we in
2016 samen met Stichting Timon, die vluchtelingenjongeren (AMV’s) aanmeldt.
Er heerste tijdens de kampen een goede sfeer,
de deelnemers voerden mooie gesprekken over
God en geloof, maar er was ook veel tijd voor
sport, creativiteit en onderlinge contacten. De
vluchtelingen vonden het heerlijk om een week
afstand te nemen van de sleur en de stress van
het ‘asielzoeker zijn’. Ook voor Nederlandse jongeren is het kamp een leerzame en verrijkende
ervaring.

Begrijp waar de vluchteling vandaan komt

“H

De leidersteams worden ieder jaar gevormd
door medewerkers van Gave en vrijwilligers die
we buiten Gave werven. Nieuwe kampleiders namen deel aan een uitgebreid toerustingstraject,
waaronder een avond over man/vrouwverhoudingen in de Oosterse cultuur.

et is een van de grootste angsten van Nederlanders dat
ze hun eigenheid verliezen. Niet nodig! We moeten ons
inspannen om te begrijpen waar de vluchteling vandaan komt.
Kennis en begrip van de andere cultuur zijn de tools om het
hart van de ander te bereiken. Daarmee kun je het filter
voor iemands oren laten wegvallen zodat jouw boodschap beter
doordringt.”
Rien van der Toorn, intercultureel communicatietrainer
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In totaal waren er in 2016 74 leiders en koks
betrokken bij de kampen. Gave financiert de
kampen uit speciaal daarvoor ontvangen giften
en deelnemersgelden. Asielzoekersjongeren
krijgen de kampen ver beneden de kostprijs
aangeboden. Daarom blijft specifieke projectfinanciering nodig.
Het was ook in 2016 weer een hele uitdaging om
genoeg teamleiders te vinden.

Road 7 - Programma voor ‘wereldtieners’

Samen met Evangelie & Moslims ontwikkelden
we het tienerwerkpakket Road 7, speciaal voor
tienerclubs met vluchtelingentieners tussen de
11 en 15 jaar. Het pakket bestaat uit 25 programma’s vol ideeën voor spelletjes, verhalen, creatieve en sportieve activiteiten. In de programma’s
wordt rekening gehouden met geloof, cultuur,
sociale omstandigheden en het reisverhaal van
de ‘wereldtieners’. We hopen dat de tieners door
deze programma’s ontdekken dat ze gezien en
geliefd zijn door mensen en door God en dat ze
de kracht van het evangelie leren kennen.
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3.6 Kinderwerk
Kinderkampen

Tientallen vluchtelingenkinderen beleefden in
2016 een fijne week vakantie op een van de kinderkampen. Gave zorgde ervoor dat kinderen
werden uitgenodigd en teamleden werden toegerust voor het werken met vluchtelingenkinderen. De kinderkampaanbieders Yoy en Wegwijzer organiseerden de kampen. In 2016 gingen
we de samenwerking aan met Stichting Onvergetelijke Zomerkampen, zodat er nog meer kinderen mee konden. In 2017 gaan we in zee met
een vierde kampaanbieder: Camp4Kids.

Moeder-en-Kindweekend

In april 2016 organiseerde Gave een Moeder-en-Kindweekend: alleenstaande moeders
met hun (kleine) kinderen werden een weekend
lang volop verwend. Dit jaar genoten 29 moeders met hun 30 kinderen van een heerlijk verwenweekend. Het thema van dit weekend was
‘Je mag er zijn’. Tijdens het programma trekken
moeders en kinderen soms gescheiden op, maar
er zijn ook momenten ingebouwd, waar moeders juist met hun kinderen bezig zijn. Opnieuw
hebben we gemerkt dat deze activiteit bijzonder
waardevol is voor de vrouwen. Door gebrek aan
personeel moesten we besluiten om het tweede
weekend te laten vervallen. Inmiddels is er een

nieuw team gevormd voor 2017.

Reactie deelnemer
“Ik heb weer hoop gekregen, ook al weet ik niet
hoe het nu verder zal gaan.”

Actie door vrouwen

De vrouwenbond van de Christelijk Gereformeerde Kerk startte al in 2015 een fondsenwervingsactie voor de Moeder- en Kindweekenden
van Gave. Halverwege 2016 werd dit project
afgerond en ontving Gave een prachtig bedrag
van € 20.179,-.

Speelgoedacties voor kinderen

Rond het Kerstfeest zorgde Gave in samenwerking met De Samaritaan ervoor dat honderden
kinderen in asielzoekerscentra verrast werden
met een rugtasje met inhoud. De actie verliep
uitstekend. Maar liefst 33 scholen meldden zich
om tasjes te vullen. Veel enthousiaste vrijwilligers
verspreidden 2.500 tasjes bij 36 asielzoekerscentra (In 2015: 2.100 bij 22 azc’s).

“V

anaf het eerste moment op
het kamp ervoer ik wat onvoorwaardelijke liefde is. Het is
gewoon oké wie je bent, ongeacht
je achtergrond of afkomst. Na de
kampweek houdt het niet op. We houden dan contact via sociale media.
Soms spreken we af voor een bijbelstudie. Het leuke is dat je mensen
leert kennen die je normaal gesproken niet zou spreken.”
Sandra uit Syrië

“M

ijn leven is een zwart leven.
Maar door dit kamp krijg ik
weer een klein beetje hoop.”
Safia uit Libië
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3.7 Afdeling Kennis

3.8 Juridische ondersteuning

In de loop der jaren is Gave uitgegroeid tot een
vraagbaak voor iedereen die beroepsmatig of
vrijwillig met vluchtelingen te maken heeft. Vrijwilligers, predikanten, advocaten, ze weten Gave
steeds vaker te vinden als ze informatie nodig
hebben. De noodzaak om de aanwezige kennis
binnen Gave te structureren en door een goed
systeem te ontsluiten, is de afgelopen jaren
steeds groter geworden.

Binnen de afdeling Kennis neemt de juridische
afdeling een zelfstandige positie in. Deze afdeling doet onafhankelijk dossieronderzoek tijdens
de asielprocedure van christenen, dit betreft dan
de beoordeling van de geloofwaardigheid van
een bekering.

Daarom richtte Gave in 2016 de Afdeling Kennis
op. De afdeling heeft tot doel de uitvoerende
afdelingen (communicatie en veldwerk) van de
organisatie te steunen in het beschrijven, ontwikkelen en evalueren van de aanwezige kennis.
Ook borgt de afdeling een goede interne kennisoverdracht, zodat kennis behouden blijft binnen de organisatie als een medewerker vertrekt.
De afdeling wordt bemenst door vier parttime
Gave-medewerkers. Aan hen de taak om kennis
gestructureerd te ontwikkelen, te verzamelen en
te ontsluiten. Daarbij maken ze gebruik van een
kennismatrix. Deze matrix omschrijft de verschillende kennisniveaus en de plek binnen de organisatie waar de kennis aanwezig zou moeten zijn.
Deze matrix wordt in 2017 verder uitgewerkt.

Opvallend is dat in 2016 niet alleen kerken en
vrijwilligers, maar ook steeds meer advocaten
en juristen een beroep deden op de vakkennis
van de afdeling juridische ondersteuning. De
afdeling deed voor 63 zaken dossieronderzoek
(in 2015: 50). Bij 46 van deze zaken werd het
deskundigheidsrapport van Gave toegevoegd
aan de dossiers. In hoeverre deze rapporten ook
effect hebben op het verloop van het proces is
niet goed meetbaar, maar advocaten laten regelmatig aan Gave weten dat de informatie die
Gave biedt een waardevolle toevoeging is voor
de dossiers.

Ambtsberichten

Ook als het gaat om ambtsberichten zorgt Gave
voor relevante input. Het ambtsbericht over Pakistan werd in 2016 voorzien van een analyse door
een jurist van Gave. Een van de zaken die Gave
aan de kaak stelde is dat minderheden in Pakistan weliswaar niet officieel wettelijk vervolgd
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worden, maar in de praktijk wel gevaar lopen,
omdat (moslimfundamentalistische) burgers het
recht in eigen hand nemen. Er volgde een gesprek met het ministerie van Buitenlandse Zaken,
als onderdeel van het traject om te komen tot
een nieuw ambtsbericht in 2017.

Netwerk

De afdeling juridische ondersteuning beschikt
over een uitgebreid netwerk van vrijwilligers en
juristen die regelmatig te maken hebben met
asielprocedures van christen-vluchtelingen. Zij
krijgen een nieuwsbrief toegestuurd met relevante informatie. In 2016 werd deze nieuwsbrief
zes maal verstuurd, waarbij opvallend is dat
steeds meer advocaten deel uit maken van het
netwerk.

Landenonderzoek

In 2016 deden specialisten van de juridische
afdeling onderzoek naar de situatie van minderheden in Pakistan. Ze verzamelden en analyseerden informatie over Egypte en deden onderzoek naar China. De resultaten hiervan worden
voorgelegd aan de Nederlandse overheid in de
hoop dat zij in de beoordeling van christen-asielzoekers meer recht doen aan de situatie in hun
herkomstland.
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Het goede in hen naar boven halen

“H

et wordt tijd dat kerken uit de sfeer van het helpen komen. Als wij die omslag maken, ontstaat er
een andere dynamiek. Voor je staat geen arme sloeber,
maar een mens, een schepsel van God, die je tot z’n doel
mag laten komen. Jezus kwam niet om te helpen, maar om
te dienen. We moeten de rollen durven omdraaien. Als ik
weet dat Mohammad veel sport, kan ik vragen of ik een
keer met hem mee mag naar de sportschool. En ik vraag
Iraanse vrouwen om een buffet te verzorgen voor de classisvergadering. Dan waardeer ik hun talent en kracht.
Het beste wat je voor vluchtelingen kunt doen, is het
goede in hen naar boven halen. Je dient hen door hen jou
te laten dienen.”
Jurjen ten Brinke, voorganger Hoop voor Noord, Amsterdam
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4 Communicatie en
Fondsenwerving
Waar Gave in 2015 sterk moest inzetten op bewustwording onder christenen, als voorwaarde
om de stap te zetten naar een vluchteling, hebben christenen in 2016 veel meer behoefte aan
informatie, toerusting en begeleiding. Dat wil
niet zeggen dat het verhaal van de vluchteling
niet meer verteld hoefde te worden.

4.1. Bewustwording
Het aantal presentaties groeide in 2016 naar
120. Op veel verschillende plekken, zoals scholen, jongerenavonden, vrouwenverenigingen,
gemeente-avonden en diaconale avonden deelde Gave het verhaal van de vluchteling. Vooral in
de maanden maart en april vonden veel presentaties plaats.
Op zaterdag 18 juni organiseerde Gave samen
met ZOA de Vluchtelingendienst met het thema
‘Wat mag het je kosten?’. Ongeveer driehonderd
bezoekers kwamen naar deze bijeenkomst. We
deelden verhalen van vluchtelingen ver weg en
dichtbij. Vooraf konden de bezoekers een indringende vluchtelingenervaring meemaken. Hoe

20

is het om natte voeten te krijgen op je vlucht?
Of om kwetsbaar hulp te ontvangen? Het aantal bezoekers was lager dan verwacht, maar de
mensen die aanwezig waren vertelden na afloop
dat ze diep geraakt waren door de inhoud van
de avond.

4.2. Media
De media hadden in 2016 opnieuw veel aandacht voor vluchtelingen. Geregeld werd Gave
benaderd om mee te werken aan interviews of
reportage, zeker als het gaat om bekeringen van
asielzoekers. In het NRC verscheen een uitgebreide reportage over hoe kerken omgaan met
het dooptraject van vluchtelingen. Daarnaast
werkten we mee aan diverse radio-items over
vluchtelingen, vooral op Groot Nieuws Radio. De
Elisabethbode deed een beroep op de expertise
van Gave voor de publicatie van een bijbelstudie over vluchtelingen. En ook op het Christelijk
Informatie Platform, een nieuwssite voor christenen, kwam Gave regelmatig aan bod. Er werden
persberichten verstuurd rond Gave-activiteiten
zoals de Trainingsdag en de Vluchtelingendienst.
Drie keer verscheen in 2016 ons magazine Weergave. Het aantal abonnees groeide gestaag.
In 2016 konden we de kwaliteit van Weergave

verbeteren door inspirerende verhalen en diepgaande behandeling van thema’s in het blad.
We verstuurden in 2016 vier e-mailnieuwsbrieven naar de achterban (2015: 3).
De website van Gave kreeg in 2016 iets minder
bezoekers: 58.915. (in 2015: 59.891). Op Facebook groeide het aantal ‘likers’ van 2.255 in
2015 naar 3.388 eind 2016. Er werden stappen
gezet om de website te verbeteren en opnieuw
in te delen, zodat de informatie beter vindbaar
wordt. Ook willen we vaker terugkerende bezoekers een inlogmogelijkheid bieden. In 2017 zal
de nieuwe website online gaan.

4.3. Ondersteuning rond nieuwe
azc’s
Het lokale werk rond nieuwe azc’s kreeg volop
steun van de communicatieafdeling. Gave zorgde voor posters en ander materiaal om de organisatie van trainingsmomenten en informatieavonden te ondersteunen. Ook verstuurde Gave
mailingen naar kerken, media en particulieren
om de informatieavonden onder de aandacht te
brengen.
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4.4. Fondsenwerving
De lezers van het magazine Weergave zorgden
voor een groot deel van de financiële middelen
van Gave. We wierven op een bescheiden manier fondsen via deze groep, die bestaat uit particulieren, kerken, scholen en bedrijven. In 2016
zetten we ons beleid voort om abonnees meer
strategisch te benaderen. We maakten daarbij
gebruik van een donor life journey. De database
is technisch op orde gebracht. Het bedankbeleid
zullen we in 2017 vaststellen.
De achterban ontving in 2016 niet alleen de
Weergave, maar kreeg in juni en december ook
een fondsenwervende mailing in de brievenbus.
Vooral op de decembermailing werd goed gereageerd.
Alle vaste donateurs die via een machtiging
geld doneren, benaderden we telefonisch met
de vraag of zij hun bijdrage willen verhogen. Dit
leverde veel positieve respons op. Bij verschillende (kerk)bladen stuurde Gave een oplegger
mee. Dit zorgde voor veel extra giften van veelal
voor Gave nieuwe donateurs. Het aantal donateurs steeg in 2016 door al deze activiteiten aanzienlijk met 1.903 personen (in 2015: 1.018).

4.5 Servicedesk

Ik wilde zo graag contact, maar er
was niemand

‘I

k was 15 toen ik met mijn
ouders vluchtte, een jong,
kwetsbaar pubermeisje dat de weg
kwijt was in een onbekend en vreemd
land. Om de haverklap moesten we
verhuizen, van Brabant naar Friesland en vervolgens naar de Noordoostpolder. Ik vond het verschrikkelijk. Dan kreeg ik bijvoorbeeld
een brief, en ik wist dat het belangrijk was, maar ik kon hem niet
lezen. Of ik moest met de trein,
maar ik had geen idee hoe dat werkte. Ik hunkerde naar contact, maar
er was niemand. Dankzij mensen van
de kerk die ons bezochten en meenamen leerde ik binnen een half
jaar redelijk Nederlands. Toen ging
het beter. Ik kreeg goede contacten, leerde de taal en kreeg iets
zinnigs te doen. Dat hebben alle
vluchtelingen zo nodig als zij net
in Nederland zijn aangekomen. Ik
ben de vrijwilligers van de kerk
iedere dag intens dankbaar.”
Ani, gevlucht uit Armenië
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Dagelijks komen er vragen rond asielzoekers
binnen bij de servicedesk van Gave. In de loop
van 2016 werd het minder hectisch door de verminderde instroom van asielzoekers.
Dat gaf de servicedesk ruimte om een professionaliseringsslag te maken. De aanvraag voor
doorverwijzing van een vluchteling naar een ander vrijwilligersteam werd geautomatiseerd en
met een opvolgsysteem worden nu de doorverwijzingen bijgehouden.
Ook zijn de standaardmails aangepast. De meest
gestelde vragen hebben een plek in deze mails
gekregen.

4.6 Publicaties
In 2016 produceerde de afdeling Communicatie,
in samenwerking met de afdeling Kennis, de volgende uitgaven:

Meer dan woorden

Deze handleiding over taalondersteuning aan
vluchtelingen werd omgevormd tot een brochure. Er is veel belangstelling voor deze brochure,
hij is ruim vijfhonderd keer gedownload in 2016
en ook op andere manieren zijn er veel exemplaren verspreid.

Corporate brochure

Een informatieve brochure over het aanbod van
Gave, speciaal voor de kerken.

Stijlhandboek

Een handboek voor de huisstijl van Gave-producten. Het handboek wordt in 2017 afgerond.

Meer dan Welkom - Arabisch

10.000 exemplaren werden gedrukt en al vierduizend brochures verspreid.

Geen doodlopende weg

Dit betreft een grondig herziene heruitgave van
de brochure over uitgeprocedeerde asielzoekers.

Methode jongerenwerk Road 7

Een nieuwe jongerenmethode voor ‘wereldtieners’, in samenwerking met Evangelie & Moslims.

Zoiets kleins

Liedbundel

“I

k had me bij Gave opgegeven als
vrijwilliger en kreeg zo de
adresgegevens van Nawal toen zij in
Huizen kwam wonen. De welkomstkaart
die ik haar stuurde, heeft ze altijd
in haar tas. Regelmatig laat ze die
aan mensen zien. Ik vind het heel bijzonder dat zoiets kleins zoveel kan
betekenen.”

De meest gezongen christelijke liederen zijn vertaald in het Arabisch en Farsi, in fonetisch schrift.
In 2016 zetten ICP en Gave dit project in de steigers. De bundel is bestemd voor Nederlandse
kerken die vluchtelingen in hun diensten ontvangen en graag ook Arabischtalige liederen willen
zingen. In 2017 verschijnt de nieuwe liedbundel.

Janny Joosse, vrijwilliger in Huizen
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Ik kwam mijn kamer niet meer uit

“T

oen ik in Nederland aankwam
was ik zo verdrietig en radeloos dat ik me in het azc opsloot
in eenzaamheid. Ik wilde mijn kamer niet meer uit, tot een Afghaanse vriend mij uitnodigde om eens
mee te gaan naar een kerkdienst. Ik
had niet veel zin, ik was tenslotte moslim, maar ik ging toch maar
mee. En daar, in de kerk, werd ik
diep in mijn hart zo rustig, heel
bijzonder. Daar leerde ik ook Peter
kennen. Ik mocht bij hem thuis meeeten en voelde me heel welkom. Op
een gegeven moment wist ik: ik kan
niet langer als moslim leven, maar
wil Jezus Christus volgen. Nu lees
ik elke dag in de Bijbel en voel ik
me nooit meer alleen.”
David, 19 jaar, gevlucht uit Afghanistan
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5 Personeel & Organisatie
In 2016 daalde het stof van het jaar daarvoor
neer. Tijd om uit te ademen na alle hectiek.
Gave kwam in rustiger vaarwater, maar stond
ook voor een veranderingsproces. In 2016
vroeg dit veel aandacht.

Organisatie

Per 2016 trad de nieuwe organisatiestructuur in
werking en halverwege het jaar werd het proces
geëvalueerd. Veel medewerkers kregen een
nieuwe leidinggevende en met name in het veldwerk waren de consequenties groot. De verschillende kampen, de taalgroepen en het veldwerk
vallen nu onder dezelfde leidinggevende. Hierdoor is er meer samenhang tussen de activiteiten en wordt het veldwerk meer betrokken bij de
interculturele activiteiten. De overgang is soepel
en geruisloos verlopen. Ook hier bleek de loyaliteit van de Gave-medewerkers.
Een nieuwe afdeling, de afdeling Kennis, werd
opgezet. Doel van deze afdeling is om kennis te
borgen en te ontwikkelen.
De afdeling Communicatie veranderde van
focus. Waar communicatie eerder vooral werd
ingezet als middel om de werkgroepen te bereiken, wordt communicatie in 2016 een eindproduct. Bewustwording en toerusting van kerken

Ik leef van giften, maar heb altijd genoeg

“I

k had een juridisch adviesbureau,
maar vroeg me steeds vaker af of
dat wel Gods weg was. Tot een vriendin
mij op een vacature bij Gave wees. Toen
ik zag dat ik van giften moest leven,
dacht ik direct: ‘Daar begin ik niet aan.
Dit is niets voor mij.’ Ik wil gewoon iedere maand de zekerheid van een vast salaris. Toch wist ik diep van binnen dat
ik het moest doen. Dat werd binnen een
dag al duidelijk. Ik moest erop leren
vertrouwen dat God voor mij zou zorgen.
In no time had ik een kring mensen om mij
heen die mij wilden gaan steunen. Heel
wonderlijk, want ik kom uit een kerkelijk
milieu waarin deze manier van leven niet
gebruikelijk is. In de achterliggende
drie jaar heb ik altijd genoeg gehad.”
Alies Koetsier, juridisch medewerker bij
Gave
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en christenen worden het doel van de afdeling
Communicatie.
Wat zorgwekkend is, zijn de vacatures bij Gave,
juist op leidinggevende posities. We hopen dat
hier in 2017 verandering in komt, zodat we ook
echt de vruchten kunnen gaan plukken van deze
nieuwe organisatiestructuur.

Personeel

In 2016 groeide het aantal medewerkers van
Gave met 3,4% naar 61 (in 2015: 59). Bij Gave
werkten aan het eind van dit jaar 35 vrouwen en
26 mannen.
Het aantal fte’s groeide van 21,2 naar 25,5 (groei
van 20,3%). Het aantal betaalde medewerkers
groeide in 2016 naar 32 personen (15,5 fte), een
groei van maar liefst 39,1% vergeleken met 2015
(23 personen). Gemiddeld is er in 2016 14,9 fte
uitbetaald. De betaalde medewerkers verkrijgen hun salaris uit de inkomsten van hun eigen
achterban. Vanaf 2016 ondersteunde Gave de
medewerkers hierin en betaalde gemiddeld
10% van de brutosalarissen uit eigen middelen.
Een nieuwe maatregel die als doel heeft om de
achterban te ondersteunen. In 2017 zullen we dit
verhogen naar gemiddeld 20%.
Gave komt steeds meer in beeld bij opleidingen

als stageplek. Zeven stagiaires hebben in 2016
bij Gave onderzoek gedaan of ander werk verricht. Ze waren voornamelijk afkomstig van de
CHE.

Vacatures

Ondanks de groei van in aantal medewerkers,
bestaat er nog steeds een aantal zeer urgente
vacatures bij Gave. In 2016 is hard gewerkt om
deze vacatures in te vullen. Op de website zijn
nieuwe teksten en banners geplaatst, er is veel
online geadverteerd via bijvoorbeeld Jobfish
en Facebook. Ook hebben er advertenties in
landelijke kranten gestaan. Veel respons kwam
op de advertenties voor veldwerkers, maar het
lukt moeilijk om medewerkers te vinden voor
kantoorfuncties. In 2017 zullen we hier nog meer
aandacht aan moeten besteden.

Projectvrijwilliger

Gave ging in het verleden ook contracten aan
voor een laag aantal uren. Daar kwam in 2016
verandering in met het instellen van een ondergrens van 16 uur. We proberen hiermee de
efficiëntie van de organisatie te vergroten. Medewerkers die minder dan 16 uur per week bij
Gave werken, kunnen aan de slag als projectvrijwilliger. Zij hebben een lossere band met Gave
en komen bijvoorbeeld niet naar de medewerkersweekenden.
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Administratie

Er is hard gewerkt aan het op orde brengen van
de personeelsdossiers. Alle dossiers voldoen
nu aan de wettelijke eisen. Digitalisering van de
dossiers zal plaats vinden in 2017.

Opleidingen

Ieder personeelslid dat bij Gave kwam werken,
doorliep een interne opleiding met diverse trainingsmomenten. De personeelsbijeenkomsten
zijn een goed middel om de onderlinge band te
versterken.
Voor een groepje medewerkers is een opleidingsreis naar Libanon georganiseerd om meer
zicht te krijgen op de situatie van Syrische vluchtelingen.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

In 2016 is onderzoek gedaan naar de secundaire arbeidsvoorwaarden. De bestaande voorwaarden zijn onder de loep genomen en er is
gevraagd naar de wensen van de medewerkers.
Ondanks de beperkte salariëring is de werktevredenheid van de Gave-medewerkers hoog.
Ze roemen de werksfeer, de personeels- en
gebedsbijeenkomsten, het opleidingstraject en
de werknemersdagen. Ook het feit dat vrijwilligers als volwaardige medewerkers meedraaien,
wordt zeer gewaardeerd. Uit het onderzoek blijkt

dat er een vervolgonderzoek nodig is naar de
pensioenregeling.

Begeleiding personeel

Door factoren zoals ziekte en het vertrek van een
leidinggevende zijn dit jaar niet met alle medewerkers functioneringsgesprekken gevoerd. Wel
hebben de begeleidingsgesprekken plaats gevonden.

Kantoor

Het kantoor is de thuisbasis voor de ondersteunende processen zoals secretariaat, financiën,
personeel, servicedesk, fondsenwerving en PR.
Daarnaast biedt het plek aan vergaderingen
en personeelsbijeenkomsten. Het aantal werkplekken is uitgebreid om voldoende ruimte te
bieden voor de medewerkers. Er is gestart met
aanbieden van faciliteiten (vpn-verbinding) om
vanaf thuis toegang te kunnen krijgen tot het
kantoornetwerk.

Risico-inventarisatie

Veiligheid is helaas een belangrijk onderwerp
geworden voor organisaties die met vluchtelingen werken, en dus ook voor Gave. Een extern
adviseur voerde in 2016 een risico-inventarisatie
uit. Zijn nuchtere conclusie luidde dat de kans op
ernstige calamiteiten niet groot is bij Gave. Wel
moeten er draaiboeken komen voor als er toch
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een bedreigende situatie ontstaat.

Samenwerking bestuur

De samenwerking met het bestuur is in 2016
goed verlopen. We zijn dankbaar voor een bestuur dat zo betrokken en constructief meedenkt.
Er waren vier bestuursvergaderingen en een
bijeenkomst met het MT. Bestuursleden zijn welkom op de personeelsbijeenkomsten en maken
regelmatig van die uitnodiging gebruik.

6. Financiën
Het werk van Gave is in 2016 hard gegroeid en
daarmee ook de kosten. Ook zijn de inkomsten
in 2016 sterk toegenomen. Gave wil op een verantwoorde wijze met de aan haar ter beschikking
gestelde middelen omgaan. De stichting wil op
dit vlak volledig verantwoording afleggen en
ook controleerbaar zijn. Dit wordt in ieder jaar
zichtbaar in een goedkeurende controleverklaring, aangevuld met het keurmerk van de Raad
voor Financiële Betrouwbaarheid (RfB). In 2016 is
het RfB-keurmerk opgeheven en is Gave overgegaan naar het Centraal Bureau Fondsenwerving.
Eind 2016 heeft de CBF Gave erkend als goededoelenorganisatie.
Als omvang van het vrij vermogen streeft Gave
naar een hoogte die vergelijkbaar is met de jaarlijkse doelstellingskosten, exclusief de salariskosten. De doelstellingskosten als zodanig bestaan
voornamelijk uit kosten voor de projecten en
kosten die nodig zijn voor het directe werk van
Gave verricht door haar medewerkers (declaraties).

voor groot onderhoud. De salariskosten worden
vanaf juni 2016 voor 10% uit algemene middelen gefinancierd. De overige 90% wordt betaald
uit specifieke middelen, die voortkomen uit de
aan de betreffende medewerker gekoppelde
achterbannen (een groep van meelevende giftgevers).
Gave streeft deze omvang van het vrije vermogen na om zo continuïteit in het werk te garanderen in jaren waarin de giftenopbrengst mocht
terugvallen. Gave heeft als beleggingsbeleid het
vrije vermogen op een risicomijdende manier te
beleggen. Dit houdt in dat het vermogen gestald
wordt op een vrij opneembare spaarrekening
met lage rente.
In 2016 is 63,5% van de baten besteed aan de
doelstelling (2015: 62,3%). Het deel van de kosten van eigen fondsenwerving over 2016 was
5,8%, over 2015 bedroeg dit percentage 4,1%.

Buiten de salariskosten zijn er weinig langlopende financiële verplichtingen. Voor het kantoorpand is wel sprake van een jaarlijkse reservering

28

7. Bestuur en directie
Bestuur en directie

Bestuursleden worden voor drie jaar benoemd.
Het bestuur is belast met

•
•
•
•

het vaststellen en houden van toezicht op de
voortgang van het beleid;
het benoemen en ontslaan van de directeur
en overige personeelsleden;
het nemen van een aantal gekwalificeerde
besluiten;
vertegenwoordiging van de stichting in en
buiten rechte.

De samenstelling van het bestuur op 31 december 2016 met vermelding van de datum van het einde
van de zittingstermijn is als volgt:

Naam

Functie

In functie

Aftredend

Dhr. H. Bouma

Secretaris

01-03-2016

2019

Dhr. S. Datema

Voorzitter

17-02-2015

2018

Dhr. A.G. Hooijer

Penningmeester

28-06-2016

2019

Mw. M. Mulderij

Lid

01-03-2016

2019

Ds. J.P. Ouwehand

Lid

01-07-2014

2017

Bestuursleden en directeur vervullen geen nevenfuncties die mogelijk een belangenverstrengeling in zich hebben.

Het bestuur vergaderde in 2016 vier maal waarbij voldoende bestuursleden aanwezig waren
om geldige besluiten te nemen.

De directeur is belast met de dagelijkse leiding
van de organisatie en is bevoegd tot alle handelingen die tot het bestuur van de stichting behoren behoudens de in de wet, statuten of in het
directiereglement gestelde beperkingen.

De directeur is aanwezig in de bestuursvergaderingen teneinde het bestuur te informeren over
actuele ontwikkelingen en over de uitgeoefende
activiteiten gericht op het realiseren van de doelstelling van de stichting mede aan de hand van
periodieke financiële overzichten.

Directeur in 2016: Dhr. Jan Pieter Mostert
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8. Plannen 2017
Na twee hele turbulente jaren, onder invloed van
de grote instroom van asielzoekers, verwachten
we dat 2017 een jaar zal zijn om meer structureel
te bouwen aan ons werk. Hiervoor ligt een goede basis, we zijn relevanter en herkenbaarder
geworden zijn voor de kerken. Het is mooi om te
zien dat veel kerken de vluchteling hebben omarmd en actief zijn in het werk. De komende tijd
zullen we als organisatie verder moeten groeien
in een kwalitatief goed aanbod, wat relevant is
voor kerken en christenen.
In het jaarplan van 2017 hebben we drie speerpunten gekozen:
1. De kern van onze missie – het ondersteunen
van het (lokale) werk onder vluchtelingen versterken.
De kracht van Gave ligt in het mobiliseren,
enthousiasmeren, toerusten en ondersteunen van lokale kerken en vrijwilligers in het
contact met vluchtelingen. Dit betreft het
werk bij asielzoekerscentra, maar ook voor
‘Welkom in de wijk’. De afdelingen Communicatie en Veldwerk werken hierin samen.
2. Veel kerken in Nederland hebben de deuren
(en de harten) geopend voor vluchtelingen.
Dat stelt hen voor nieuwe uitdagingen. We

zullen meer ondersteuning gaan bieden voor
de vragen waar kerken in de beginperiode
tegenaan lopen zoals pastoraat, aanpassing
kerkdiensten, trauma’s, doop, gezins- en relatieproblematiek. Het betrokken zijn op vluchtelingen uit andere culturen vraagt om een
specifieke aanpak en houding, waarin we de
kerken willen ondersteunen.
3. De interne organisatie van Gave vraagt om
versterking. Gave is de laatste jaren sterk gegroeid. Professionele ondersteuning van het
werk vanaf kantoor is daarmee onmisbaar
geworden. We zien op dit moment echter
een aantal cruciale vacatures op belangrijke
plekken. Ook zien we een aantal specifieke
functies (b.v. voor twee-talige medewerkers)
die nog niet ingevuld worden. Het achterbansysteem blijkt voor deze functies ook
steeds meer een belemmering. We maken
dan ook beleidskeuzes voor de lange termijn
en op korte termijn (2017) zullen we investeren in de urgente vacatures.
Naast deze algemene speerpunten, zijn er ook
specifieke zaken die we voor 2017 inplannen en
die impact hebben op de begroting:
• Doorgaand investeren in de fondsenwerving
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•
•
•
•

•

om de groei in inkomsten van jaar 2015 en
2016 vast te houden voor de langere termijn.
Het vernieuwen van de Gave-website om de
bezoekers beter en gerichter te kunnen ‘bedienen’ en te betrekken bij onze missie.
Het concept van ‘House of Joy’ verder ontwikkelen en op meer locaties in het land opzetten.
Ontwikkelen van nieuwe modules voor
e-learning (o.a. In contact met moslims).
Ook in 2017 worden er relevante activiteiten
voor vluchtelingen georganiseerd. Zoals:
vijf jongerenkampen, twee Moeder-en-Kindweekenden en een Arabische gezinsweekend. Daarnaast zal Gave bijdragen aan de
jaarlijkse Arabische conferentie, het werk
onder Arabisch sprekenden, het werk onder
Koerden en het werk van Gave Veste (België).
Tenslotte zal er een Europese conferentie
voor Somalische christenen in Nederland,
vanuit Gave worden georganiseerd.
De Gave-medewerkers die een salaris ontvangen vanuit een persoonlijke achterban,
zullen meer vanuit de algemene middelen
worden ondersteund. Ook is er ruimte begroot om te investeren in cruciale functies.

Verwachting 2017

Onderstaand treft u de begroting van baten en bestedingen 2017 aan met ter vergelijking de
uitkomsten en de begroting 2016:
Begroting
2017
x € 1.000

%

Werkelijk
2016
x € 1.000

%

Begroting
2016
x € 1.000

%

1.037

99,8

1.217

99,8

1.040

99,8

2

0,2

2

0,2

2

0,2

1.039

100,0

1.219

100,0

1.042

100,0

875

84,3

700

57,4

850

81,6

93

8,9

75

6,1

81

7,8

968

93,2

775

63,5

931

89,4

41

3,9

71

5,8

53

5,1

Kosten eigen organisatie

130

   12,5

121

9,9

101

   9,7

Som van de bestedingen

1.139

109,7

967

79,3

1.086

104,2

-100

-9,7

253

20,7

-44

-4,2

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Rentebaten
Totaal baten

Bestedingen
Besteed aan doelstellingen
Training en toerusting kerken
Public relations en voorlichting
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten beheer en administratie

Resultaat
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De verwachting is dat de verhoogde trend van inkomsten
van de afgelopen jaren ook in 2017 doorzet. De kosten
zullen ook stijgen, mede door toename van het ontwikkelen van materialen en andere stijgende kosten waaronder personeelskosten.
De kosten voor de eigen organisatie zijn hoger begroot.
Het overstappen op een ander automatiseringspakket
is niet gebeurd in 2016. Eind 2017 zal er wat dat betreft
verder gekeken worden. In 2017 zal de website worden
vernieuwd. Per saldo zal dit tot een tekort leiden.

9. Financieel overzicht
Werkelijk
2016
x € 1.000

%

Werkelijk
2015
x € 1.000

%

Toe-/afname
t.o.v 2015
x € 1.000

%

1.217

99,8

1.065

99,7

152

14,3

2

0,2

3

0,3

-1

-18,5

1.219

100,0

1.068

100,0

151

14,2

700

57,4

585

54,7

115

19,7

75

6,1

80

7,5

-5

-7

775

63,5

665

62,2

110

16,4

71

5,8

44

4,1

27

61,2

Kosten eigen organisatie

121

9,9

80

7,5

41

51,6

Som van de bestedingen

967

79,3

789

73,8

177

22,5

Resultaat

253

20,7

281

26,2

-26

-9

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Rentebaten
Totaal baten

Bestedingen
Besteed aan doelstellingen
Training en toerusting kerken
Public relations en voorlichting
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten beheer
en administratie
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De belangrijkste verschillen van de realisatie ten opzichte
van vorig jaar worden hierna toegelicht.

Baten

De stijging van de baten met ca. € 152.000 is toe te
schrijven aan hogere baten:
• voor de jongerenkampen van ca. € 18.000
• voor de Moeder-en-Kindweekenden van ca.
€ 25.000
• van donateurs en particulieren van ca. € 15.000
• van kerken en kringen van ca. € 78.000
• van stichtingen en fondsen van ca. € 21.000
• voor de achterbannen van ca. € 41.000
De onbestemde baten stegen met ca. € 108.000, waarvan
€ 18.000 toe te schrijven is aan stijging ontvangsten donateurs, ca. € 51.000 aan ontvangsten van kerken en ca.
€ 21.000 aan ontvangsten van stichtingen en fondsen.

Lasten

De bestedingen aan training en toerusting kerken stegen
met ca. € 115.000 in hoofdzaak doordat de personeelskosten met ca. € 99.000 zijn gestegen en door de stijging
van ca.€ 19.000 van de functioneringskosten.
De lagere lasten voor public relations en voorlichting is
voor ca. € 31.000 toe te schrijven aan minder campagne

kosten. Voor ca. € 27.000 zijn meer kosten gemaakt voor
fondsenwervende mailings.
De kosten eigen fondsenwerving zijn bij publiciteit en
communicatie met € 24.000 toegenomen. Bij de andere
onderdelen zijn er geen grote verschillen.
De kosten eigen organisatie zijn fors toegenomen. De
personeelskosten van kantoormedewerkers zijn hier nu
ook onder verantwoord. In de vergelijkende cijfers is dit
niet aangepast.
De vergelijking met de begroting 2016 is als volgt:
De belangrijkste verschillen van de realisatie ten opzichte
van de begroting worden hierna toegelicht.

Baten

De hogere baten uit eigen fondsenwerving ten opzichte
van de begroting van ca. € 177.000 zijn o.a. toe te schrijven aan:
• de lagere baten van de achterbannen van ca. € 14.000
• de hogere baten van donateurs van ca. € 23.000
• de hogere baten van particulieren van ca. € 44.000
• de hogere baten van kerken en kringen van ca.
€ 114.000
• de hogere baten van stichtingen en fondsen van ca.
€ 24.000
• de hogere baten voor de jongerenkampen van ca.
€ 25.000
• de lagere baten van incidentele acties van ca. € 18.000
• de hogere baten voor het Moeder-en-Kindweekend 		
van ca. € 6.000

De vergelijking met de begroting 2016 is als volgt:
Werkelijk
2016
x € 1.000

%

Begroting
2016
x € 1.000

%

Toe-/afname
t.o.v.
begroting
x € 1.000

1.217

99,8

1.040

99,8

177

17,1

2

0,2

2

0,2

0

16,2

1.219

100,0

1.042

100,0

177

17,1

700

57,4

850

81,6

-150

-17,6

75

6,1

81

7,8

-6

-7,5

775

63,5

931

89,4

-156

-16,8

71

5,8

53

5,1

17

32,2

Kosten eigen organisatie

121

9,9

101

   9,7

20

19,6

Som van de bestedingen

967

79,3

1.086

104,2

-119

-11,0

Resultaat

253

20,7

-44

-4,2

297

%

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Rentebaten
Totaal baten

Bestedingen
Besteed aan doelstellingen
Training en toerusting kerken
Public relations en voorlichting
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten beheer
en administratie
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Lasten

De bestedingen over 2016 zijn ca. € 156.000 lager dan
begroot. Dit is o.a. toe te schrijven aan:
• lagere salariskosten van ca. € 21.000
• hogere kosten voor publiciteit en communicatie van ca.
€ 8.000
• lagere algemene personeelskosten van ca. € 41.000
• lagere kosten voor House(s) of Joy van ca. € 19.000
• lagere e-learning kosten van ca. € 15.000
• lagere kosten van de eigen organisatie van ca. € 26.000
De hogere baten en de lagere bestedingen t.o.v. de begroting hebben tot een mooi positief resultaat geleid.

Financiële positie per 31 december 2016

De liquiditeitspositie nam toe met € 255.000. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de stijging van de banktegoeden.
De continuïteitsreserve is met ca. € 150.000 gestegen.
Het bestemmingsfonds medewerkers is per saldo toegenomen met € 18.000, terwijl de overige reserves en
(nieuwe) fondsen per saldo met ca. € 86.000 stegen. Het
bestemmingsfonds medewerkers is voor 103% gedekt
door de tegoeden op de achterbanrekeningen.

Financiële positie per 31 december 2016

De balans is in enigszins aangepaste vorm als volgt weer te geven:
31-12-2016 in €

31-12-2015 in €

Materiële vaste activa

16.000

20.000

Vorderingen en overlopende activa

18.000

18.000

805.000

560.000

839.000

578.000

Kortlopende schulden en onderhoudsvoorziening

133.000

127.000

Liquiditeitspositie

706.000

451.000

Tegoeden op de achterbanrekeningen

266.000

251.000

974.000

721.000

Continuïteitsreserve

473.000

324.000

Bestemmingsfonds medewerkers

259.000

241.000

Overige reserves en fondsen

242.000

156.000

974.000

721.000

Banktegoeden excl. het saldo van de
achterbanrekeningen

Totaal
Reserves en fondsen
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016
ACTIVA

31-12-2016 in €

PASSIVA

31-12-2015 in €

Vaste activa

Reserves en fondsen

Materiële vaste activa

Reserves

Bouwkundige voorzieningen
Bedrijfsmiddelen

16.481

20.133

PM

PM
16.481

31-12-2016 in €

31-12-2015 in €

  Continuïteitsreserve

473.418

323.786

  Bestemmingsreserves

160.699

98.983

20.133

634.117

422.769

339.437

297.928

973.554

720.697

39.224

28.424

Fondsen
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Totaal

  Bestemmingsfondsen
18.473

17.660

1.071.272

810.141

Voorzieningen

1.089.745

827.801

1.106.226

847.934

Onderhoudsvoorziening
Marie Curiestraat 35
Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en sociale
verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

Totaal

36

61.603

43.481

9.442

8.187

22.404

47.147
93.449

98.815

1.106.226

847.935

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
BATEN

werkelijk 2016 in €

begroot 2016 in €

werkelijk 2015 in €

1.217.145

1.039.800

1.065.146

2.323

2.000

2.852

1.219.467

1.041.800

1.067.999

699.839

850.000

584.808

74.865

80.900

80.500

774.704

930.900

665.308

70.600

53.400

43.802

121.306

101.400

80.013

Som van de bestedingen

966.610

1.085.700

789.123

Resultaat

252.857

-43.900

278.876

171.772

-43.900

100.000

Baten uit eigen fondsenwerving
Overige baten
Totale baten
Bestedingen
Besteed aan doelstellingen
Training en toerusting kerken
Public relations en voorlichting
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten beheer en administratie
Kosten eigen organisatie

Resultaat is onttrokken/toegevoegd aan:
Continuïteitsreserve
Bestemmingsfondsen activiteiten

23.928

17.359

Bestemmingsreserves

61.716

89.589

Bestemmingsfonds medewerkers

-4.560

71.928

252.857

-43.900

37

278.876

3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016
2016 in €

2015 in €

252.857

278.876

3.652

3.572

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat
Afschrijving vaste activa
Mutatie onderhoudsvoorziening

10.800

2.724

-813

-4.756

-5.367

30.975

Veranderingen in werkkapitaal:
Mutatie vorderingen en overlopende activa
Mutatie kortlopende schulden

4.620

28.942

261.129

311.390

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

0

0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

0

0

261.129

311.390

Stand per 1 januari

810.141

498.751

Mutatie boekjaar

261.129

311.390

1.071.272

810.141

Kasstroom uit operationele activiteiten

Netto kasstroom in jaar
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per 31 december
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4 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE
VERSLAGGEVING
Grondslagen van waardering
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen (RJ 650).
De jaarrekening is opgesteld in €.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis
van historische kosten. Tenzij bij de betreffende
grondslag voor de specifieke balanspost anders
wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd
tegen de verkrijgingprijs of vervaardigingprijs,
inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek
van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere
waardeverminderingen.
De bouwkundige voorziening betreft activa welke wordt aangehouden in het kader van de doelstelling.
Alle aanschaffingen van kantoorinventaris en apparatuur worden ten laste van de exploitatie gebracht. Deze aanschaffingen worden veelal voor
een (groot) deel gedekt uit ter zake ontvangen

bestemmingsgiften. Op de balans is deze post
als PM-post weergegeven.
Voor de kosten van periodiek groot onderhoud
wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans.

werking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs,
zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend
met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs
zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslagen van resultaatbepaling
Baten en lasten worden toegerekend aan het
jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden
voor het einde van het verslagjaar, worden in
acht genomen indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.

Voorziening voor groot onderhoud
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze
lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal
boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte
bedrag van groot onderhoud en de periode die
telkens tussen de werkzaamheden voor groot
onderhoud verloopt.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste ver-

39

Baten
Baten fondsenwerving
Als saldo inkomsten fondsenwerving worden de
in het verslagjaar ontvangen giften en contributies opgenomen onder aftrek van de direct aanwijsbare kosten die aan derden worden betaald.
Ook de indirecte kosten die aan de fondsenwerving worden toegerekend komen op het saldo
fondsenwerving in mindering.
De nalatenschappen worden voor zover het
legaten betreft verantwoord op het moment

dat deze bekend worden, terwijl voor de erfstellingen de baten verantwoord worden op het
moment dat de aangifte successie is gedaan,
omdat dan de omvang van de nalatenschap
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Eventuele
voorschotbetalingen worden verantwoord in het
jaar van ontvangst.

Bestedingen
De bestedingen worden toegerekend aan de
doelstelling van de stichting: het stimuleren en
begeleiden van kerkelijk werk onder asielzoekers en vluchtelingen, alsmede het toerusten
daartoe.
In de jaarrekening zal deze doelstelling als volgt
worden omschreven: stimulering, begeleiding
en toerusting.
De overige kosten worden verantwoord in het
jaar waarop deze betrekking hebben, hetgeen
betekent dat zo nodig rekening wordt gehouden
met vooruitbetaalde c.q. nog te betalen posten.
De uitvoeringskosten worden toegerekend aan
de doelstelling, de fondsenwerving en de kosten eigen organisatie op basis van de volgende
bedrijfseconomische criteria:

• De personeelskosten worden verdeeld op basis van een schatting van gewogen fulltime eenheden (fte’s) die de medewerkers van Stichting
Gave aan een activiteit hebben besteed;
• De overige uitvoeringskosten worden zoveel
mogelijk direct toegerekend op basis van de feitelijke bestedingen en voor het overige deel op
grond van schattingen.
Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens
de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. De effecten kunnen
worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.
Zowel betaalde als ontvangen interest worden
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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5 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA

31-12-2016 in €

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2015 in €

31-12-2016 in €

31-12-2015 in €

Vooruitbetaalde kosten

3.993

7.022

Vaste activa
Materiële vaste activa

Vorderingen en overlopende activa

Bouwkundige voorziening
Cabin Unit Luttelgeest

22.315

22.315

Voorschotten

5.370

5.770

Afschrijving Cabin Unit Luttelgeest

-7.435

-5.205

Rente spaarrekeningen

2.323

2.852

14.880

17.110

NBG inzake lectuurfonds

3.702

0

Overige

3.085

2.016

18.473

17.660

ASN Bank

284.285

108.257

Triodos Bank

275.000

ING

245.753

451.354

ING saldo achterbanrekeningen

266.234

250.530

1.071.272

810.141

De afschrijving is gebaseerd op een levensduur van 10 jaar en een restwaarde van nihil.
Bouwkundig aanpassen
Marie Curiestraat 35
Afschrijving bouwkundig aanpassen
Marie Curiestraat 35

Totaal bouwkundige voorzieningen

6.710

6.710

-5.109

-3.687

1.601

3.023

16.481

20.133

Liquide middelen

Het saldo van de achterbanrekeningen is bestemd voor de uitkering van de salarissen van de medewerkers. De overige liquide middelen staan direct ter beschikking van de instelling.

De verzekerde waarden bedragen per
ultimo:
Inventaris

49.833

49.833

Alle aanschaffingen in kantoorinventaris en apparatuur zijn direct ten laste van de exploitatie gebracht
en veelal voor een groot deel gedekt uit ter zake ontvangen bestemmingsgiften. De waarde is derhalve
als PM in de balans verwerkt.
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PASSIVA

31-12-2016 in €

31-12-2015 in €

473.418

323.786

Bestemmingsreserve PR en fondsenwerving

20.000

13.983

Bestemmingsreserve investering doel- en cultuurgroepenwerk

10.000

35.000

Bestemmingsreserve ontsluiting/ontwikkeling aanbod Gave

18.700

25.000

100.000

10.000

12.000

15.000

634.117

422.769

Stand per 1 januari

323.786

207.436

Resultaat bestemming boekjaar

171.772

100.000

Toevoeging resp. onttrekking aan bestemmingsfonds medewerkers

-22.140

16.350

473.418

323.786

Doelstellingskosten exclusief medewerkerslasten

476.304

421.494

Continuïteitsreserve

473.418

323.786

11,9

9,2

Stand per 1 januari

13.983

9.394

Campagnekosten

-5.154

-10.000

Toegevoegd ten laste van resultatenrekening

11.171

14.589

20.000

13.983

Reserves
Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve urgente vacatures/organisatieontwikkeling
Bestemmingsreserve project België

In de bestemmingsreserves worden de door het bestuur tot een
bepaalde doelen en activiteiten bestemde gelden opgenomen.

Continuïteitsreserve

Stand per 31 december

Dekkingsgraad in maanden
Bestemmingsreserve PR en fondsenwerving

Stand per 31 december
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De continuïteitsreserve is gevormd om mogelijke toekomstige
financiële tegenvallers op te kunnen vangen en hiermee de
continuïteit van het werk mede te waarborgen. Het bestuur streeft
ernaar de hoogte van deze reserve te brengen op het niveau van
de bestedingen exclusief medewerkerslasten voor één jaar.

PASSIVA

31-12-2016 in €

31-12-2015 in €

35.000

0

Bestemmingsreserve investering doel- en cultuurgroepenwerk
Stand per 1 januari
Arabisch werk/Conferentie

-28.088

Somaliëwerk

-31.846

Toegevoegd ten laste van resultatenrekening

34.934

35.000

10.000

35.000

Stand per 1 januari

25.000

0

Arabische brochure Welkom in Nederland

-3.500

Ontwikkeling e-learning

-1.200

Brochure Geen doodlopende weg

-1.600

Stand per 31 december
Bestemmingsreserve ontsluiting/ontwikkeling aanbod Gave

Toegevoegd ten laste van resultatenrekening
Stand per 31 december

25.000
18.700

25.000

Stand per 1 januari

10.000

0

Werving nieuw personeel

-9.773

Toegevoegd ten laste van resultatenrekening

99.773

10.000

100.000

10.000

Stand per 1 januari

15.000

0

Bijdrage Gave Veste

-3.000

Bestemmingsreserve urgente vacatures/organisatieontwikkeling

Stand per 31 december
Bestemmingsreserve project België

Toegevoegd ten laste van resultatenrekening
Stand per 31 december

15.000
12.000

15.000
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PASSIVA

31-12-2016 in €

31-12-2015 in €

Bestemmingsfonds jongerenkampen

28.066

10.870

Bestemmingsfonds Moeder-en-Kindweekend

17.498

0

Bestemmingsfonds House of Joy Luttelgeest

22.801

18.251

Bestemmingsfonds House(s) of Joy algemeen

11.102

11.112

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds Connect Us
Bestemmingsfonds jongerenwerkpakketten asielzoekers

961
0

16.268

259.008

241.428

339.437

297.929

Stand per 1 januari

10.870

0

Bijdrage giften, sponsors e.d.

44.820

27.196

-19.624

-13.326

-8.000

-3.000

0

0

28.066

10.870

Bestemmingsfonds medewerkers

Bestemmingsfonds jongerenkampen

Saldo van kosten en opbrengsten
Toegerekende kosten medewerkers, overhead
Negatief saldo ten laste van de resultatenrekening
Stand per 31 december
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In de bestemmingsfondsen worden opgenomen de door derden
voor bepaalde doelen en activiteiten bestemde gelden.

PASSIVA

31-12-2016 in €

31-12-2015 in €

0

0

Ontvangen van sponsors

26.306

1.407

Kosten

-7.208

-7.497

Toegerekende kosten medewerkers, overhead

-1.600

-1.600

Bestemmingsfonds Moeder-en-Kindweekend
Stand per 1 januari

Negatief saldo ten laste van de resultatenrekening
Stand per 31 december

7.689
17.498

0
In beide jaren, 2015 en 2016, is er één
Moeder-en-Kindweekend georganiseerd.

Bestemmingsfonds House of Joy Luttelgeest
Stand per 1 januari

18.251

22.332

Overgeboekt ontvangsten 2014 t.b.v. House(s) of Joy

-5.872

Ontvangen van sponsors

12.067

9.448

Kosten

-4.516

-4.657

Toegerekende kosten medewerkers, overhead

-3.000

-3.000

22.801

18.251

Stand per 31 december
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PASSIVA

31-12-2016 in €

31-12-2015 in €

Bestemmingsfonds House(s) of Joy
Stand per 1 januari

11.112

Overgeboekt ontvangsten 2014 t.b.v. House(s) of Joy

0

5.872

Ontvangen van sponsors

0

5.240

Kosten

-10

Stand per 31 december

11.102

11.112

Totaal bestemmingsfonds House(s) of Joy

33.903

29.363

Connect Us
Stand per 1 januari
Bijdrage deelnemers, giften, sponsors e.d.
Kosten
Stand per 31 december

0
961
0
961
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PASSIVA

31-12-2016 in €

31-12-2015 in €

16.268

8.492

725

10.500

-10.687

-2.724

Bestemmingsfonds jongerenwerkpakketten asielzoekers
Stand per 1 januari
Ontvangen van sponsors
Kosten
Overhead i.v.m. afronding project Road 7
Stand per 31 december

-6.306
0

16.268

Stand per 1 januari

241.428

185.849

Bijdragen achterbannen medewerkers

481.568

440.559

Salaris en sociale lasten medewerkers

-468.787

-358.062

Kosten achterbancomités en overige kosten

-17.342

-10.568

Uitgekeerd i.v.m. vertrek van medewerkers

-10.057

-22.477

4.260

3.150

27.938

2.977

259.008

241.428

Bestemmingsfonds medewerkers

Startkapitalen nieuwe medewerkers
Compensatie inzake werkgeverslasten
Stand per 31 december

De gelden worden uitdrukkelijk geworven voor de overeengekomen beloning van de medewerkers. Een eventueel overschot bij het einde
van het dienstverband wordt ter beoordeling van de directie uitgekeerd dan wel aan de opvolgende organisatie/werkgever overgedragen.
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PASSIVA

31-12-2016 in €

31-12-2015 in €

Personeelskosten

486.128

368.631

Bestemmingsfonds medewerkers

259.008

241.428

6,4

7,9

Stand per 1 januari

28.424

25.700

Toegevoegd

10.800

10.800

Dekking personeelskosten in maanden
Onderhoudsvoorziening kantoorpand

Onttrokken
Stand per 31 december

-8.076
39.224

28.424

Het kantoorpand wordt om niet ter beschikking gesteld onder voorwaarde dat omschreven onderhoudswerkzaamheden voor rekening van
onze organisatie zijn. Voor deze onderhoudsverplichting wordt deze voorziening gevormd.
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PASSIVA

31-12-2016 in €

31-12-2015 in €

61.603

43.481

9.442

8.187

Accountantskosten, raming

3.497

3.449

Gave Veste, door te betalen bijdragen

4.955

3.163

Nog te betalen vertrokken medewerkers

3.662

14.877

Refugee Highway Partnership

2.794

Ontvangsten bestemd voor derden

3.898

3.000

Overige schulden

3.598

22.658

22.404

47.147

Schulden op korte termijn
Crediteuren
Belastingen en sociale verzekeringen
Loonheffing december
Overige schulden en overlopende passiva

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Belangrijke financiële verplichtingen
Huurverplichtingen
De totale huurverplichtingen bedraagt voor 2017 € 31.702. Dit wordt jaarlijks deels geïndexeerd met 1%. De looptijden van de huurverplichting zijn nog 3 en 5 jaar.
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6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
BATEN

werkelijk 2016 in €

begroot 2016 in €

werkelijk 2015 in €

Bijdrage achterbannen medewerkers

481.568

496.000

440.559

Aan nieuwe werkgevers van vertrokken medewerkers doorbetaalde bijdragen achterbannen

-10.057

Bestemde baten uit eigen fondsenwerving

Algemeen lectuurfonds

-22.477

3.805

5.000

819

44.820

20.000

27.196

1.527

0

0

18.597

25.000

21.813

40

2.500

50

15.395

22.000

19.824

26.306

20.000

1.407

0

14.000

5.240

House of Joy Luttelgeest

12.067

4.000

9.448

Gave Veste werk België

10.836

10.000

33.643

2.003

20.500

19.097

0

0

530

Jongerenwerkpakketten asielzoekers

725

1.800

10.500

Connect Us

961

0

0

2.994

0

0

611.589

640.800

567.649

Jongerenkampen
Kinderwerk/kinderkampen
Arabische conferentie
Buitenlandse werkers/Tweede linieactiviteit
Somaliëwerk
w.o. Stiftung Evanaid € 5.000
Moeder-en-Kindweekenden
Houses of Joy

Opbrengst incidentele acties
Speelgoedactie azc's

Juridisch werk
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BATEN

werkelijk 2016 in €

begroot 2016 in €

werkelijk 2015 in €

75.768

53.000

57.653

Particulieren

243.668

200.000

246.420

Kerken en kringen

248.802

135.000

170.743

33.667

10.000

12.390

3.650

1.000

8.650

0

0

1.642

605.556

399.000

497.497

1.217.145

1.039.800

1.065.146

2.323

2.000

2.852

Onbestemde baten uit eigen fondsenwerving
Donateurs

Stichtingen en fondsen
Schenkingen
Diversen

Totale baten uit eigen fondsenwerving
Overige baten
Rente bankrekeningen
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BESTEDINGEN

werkelijk 2016 in €

begroot 2016 in €

werkelijk 2015 in €

Personeelskosten

415.607

484.800

316.929

Functioneringskosten

272.533

352.000

253.979

11.700

13.200

13.900

699.839

850.000

584.808

57,4%

81,6%

54,8%

9.800

7.600

9.300

Public relations en voorlichting

50.465

57.400

60.000

Aandeel kosten eigen organisatie

14.600

15.900

11.200

74.865

80.900

80.500

6,1%

7,8%

7,5%

Besteed aan doelstellingen
Training en toerusting kerken

Public relations en voorlichting

Als percentage van de baten
Public relations en voorlichting
Kosten medewerkers

Als percentage van de baten

Voor de realisering van de doelstelling van de stichting t.w. stimuleren, begeleiden en toerusten van de kerken voor het werk onder asielzoekers worden public relations en voorlichting van onmisbare betekenis geacht.
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BESTEDINGEN

werkelijk 2016 in €

begroot 2016 in €

werkelijk 2015 in €

Directe kosten

38.159

20.000

11.197

PR-kosten

15.541

17.600

18.505

53.700

37.600

29.702

Aandeel kosten medewerkers

8.700

6.500

8.300

Aandeel kosten eigen organisatie

8.200

9.300

5.800

16.900

15.800

14.100

70.600

53.400

43.802

5,8%

5,1%

4,1%

Aandeel kosten medewerkers

56.200

12.600

33.100

Aandeel kosten eigen organisatie

65.106

88.800

46.913

121.306

101.400

80.013

9,9%

9,7%

7,5%

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
(In)directe verwervingskosten

Uitvoeringskosten eigen fondsenwerving

Totale kosten eigen fondsenwerving
Als percentage van de baten uit eigen fondsenwerving
Kosten beheer en administratie
Kosten eigen organisatie

Kosten beheer en administratie als percentage van de baten.

Hieronder zijn opgenomen uitgaven die niet aan directe activiteiten ter realisatie van de doelstelling zijn toe te rekenen, noch op de werving van baten betrekking hebben.
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BESTEDINGEN

werkelijk 2016 in €

begroot 2016 in €

werkelijk 2015 in €

383.825

400.000

298.107

Beloning medewerkers niet in loondienst

21.393

23.000

17.563

Sociale lasten

63.568

60.000

42.107

0

0

286

5.240

4.500

3.332

De nadere specificatie van de kosten en de toedeling aan de
activiteiten is als volgt:
Personeelskosten
Salarissen inclusief vakantietoeslag

Verzuimkosten
ANW-hiaatverzekering
Verbetering arbeidsvoorwaarden

100

0

Opleiding personeel

16.797

22.000

6.603

Kosten achterbancomités

17.342

13.000

10.568

-17.959

-11.000

-10.937

490.307

511.500

367.629

Sociale lasten in procenten van de salarissen

16,6%

15,0%

14,1%

Gemiddeld aantal medewerkers in fulltime eenheden

14,89

Opbrengst cursusgelden, lezingen en presentaties

11,43
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BESTEDINGEN

werkelijk 2016 in €

begroot 2016 in €

werkelijk 2015 in €

19.116

16.020

17.334

415.607

484.800

316.929

Public relations en voorlichting

9.800

7.600

9.300

Kosten eigen fondsenwerving

8.700

6.500

8.300

56.200

12.600

33.100

490.307

511.500

367.629

Bezoldigingen en financiële relaties bestuurders
Bezoldiging directeur J.P. Mostert
De personeelskosten zijn als volgt toegerekend:
Training en toerusting kerken

Kosten eigen organisatie

Functioneringskosten
Betreft kosten voor medewerkers en andere functionarissen die niet gedekt worden uit
bestemmingsgiften van de achterban en andere kosten verband houdend met de uitgeoefende activiteiten.
Reis-, lectuur-, kantoorkosten medewerkers
Lectuurkosten algemeen en servicedesk
Materiaal kosten minus opbrengst verkopen
Kosten ondersteuning teams

66.498

57.500

69.418

195

5.000

244

-3.377

-5.500

3.009

239

0

119
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BESTEDINGEN

werkelijk 2016 in €

begroot 2016 in €

werkelijk 2015 in €

28.074

69.000

21.161

Reis-, lectuur- en kantoorkosten PR-medewerker

1.514

500

531

Kosten kinderwerk/kinderkampen

3.278

0

0

31.809

31.000

28.626

-12.185

-15.000

-15.300

5.349

6.000

2.871

916

1.500

763

46.685

50.000

65.772

-14.617

-15.000

-26.652

Overige kosten Arabisch werk

9.542

20.000

2.012

Koerdenteam/Home for Kurds

6.000

6.000

6.000

47.241

59.000

28.096

0

1.000

204

1.222

16.000

2.161

431

4.000

7.579

25

0

30

Kosten Moeder-en-Kindweekend

7.208

12.000

7.497

Kosten House(s) of Joy

4.526

24.000

4.657

Kosten kinder- en tienerwerkmateriaal

4.133

0

2.724

Kosten jongerenwerkpakketen asielzoekers

6.554

0

0

23

0

0

Algemene kosten  t.b.v. personeel
        w.o.  werving medewerkers  €  9.773
        nieuwjaarsbijeenkomst, Gave-weekend   € 6.112

Jongerenkampen:  kosten
                                   kampgeld deelnemers
Kosten lectuurfonds
Kosten buitenland/RHP
Arabische conferentie: kosten
                                          bijdrage deelnemers

Somaliëwerk
Kosten werk onder Afghanen en overige groepen
Kosten e-learning
Kosten werk onder vluchtelingen in de wijk
Kosten congressen, seminars

Kosten speelgoedactie azc's
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BESTEDINGEN

werkelijk 2016 in €

begroot 2016 in €

werkelijk 2015 in €

885

0

112

Kosten overige activiteiten

16.544

12.000

5.699

Kosten i.v.m. uitbreiden werk naar België

13.821

13.000

36.647

272.533

352.000

253.979

Kosten juridisch werk

De functioneringskosten zijn volledig als kosten van “training en toerusting kerken” aangemerkt.
Publiciteit en communicatie
Mailings fondsenwerving

38.159

20.000

11.197

Weergave druk- en verzendkosten

45.536

50.000

40.807

445

1.200

245

6.922

5.000

3.725

16.404

20.000

9.155

5.154

10.000

36.567

772

2.000

1.555

2.474

0

350

115.865

108.200

103.602

Training en toerusting kerken

11.700

13.200

13.900

Public relations en voorlichting

50.465

57.400

60.000

Kosten eigen fondsenwerving

53.700

37.600

29.702

115.865

108.200

103.602

Beurzen
Advertenties, publicaties, acquisitie
PR-materialen en PR
Campagne kosten
Kosten website
Vluchtelingendienst en andere PR-activiteiten
Deze kosten zijn als volgt toegerekend:
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BESTEDINGEN

werkelijk 2016 in €

begroot 2016 in €

werkelijk 2015 in €

5.482

5.500

5.829

20.447

26.000

13.853

14.333

17.500

11.671

Accountantskosten

5.099

5.000

4.439

Communicatiekosten

8.975

6.000

5.399

Kantoorbenodigdheden

5.455

5.000

4.436

12.308

35.000

3.467

Contributies en abonnementen

1.253

2.000

1.246

Kosten relatieprogrammatuur Manyware

6.651

5.000

5.034

Overige kosten

7.902

7.000

8.538

87.906

114.000

63.913

Public relations en voorlichting

14.600

15.900

11.200

Kosten eigen fondsenwerving

8.200

9.300

5.800

  Kosten beheer en administratie

65.106

88.800

46.913

87.906

114.000

63.913

Kosten eigen organisatie
Functioneringskosten directie
Huisvestingskosten
w.o onderhoudsvoorziening pand € 10.800
    huuropbrengsten                                 € - 4.492
Reis- en overige kosten administratie

Automatiseringskosten incl. apparatuur

Aangemerkt als:

58

7 TOELICHTING LASTENVERDELING
LASTEN

Doelstelling

Werving baten

Training en
toerusting kerken

Public relations en
voorlichting

Eigen
fondsenwerving

Personeelskosten

415.607

9.800

8.700

Functioneringskosten

272.533

Publiciteit en communicatie

11.700

Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Totaal lasten

699.839

Beheer en administratie

Werkelijk 2016

Begroot 2016

Totaal 2016

Kosten eigen
organisatie

56.200

490.307

511.500

367.629

272.533

352.000

253.979

115.865

108.200

103.602

50.465

53.700

3.100

2.000

15.347

20.447

26.000

13.853

11.500

6.200

49.759

67.459

88.000

50.060

74.865

70.600

121.306

966.610

1.085.700

789.123

De inzet van de medewerkers is naar schatting voor bijna 90% gericht op het trainen en toerusten van de kerken en daaraan gerelateerde groepen en voor het overige op ‘public relations en
voorlichting’. Enkele medewerkers zijn gedeeltelijk bij de fondsenwerving en de leiding van de organisatie betrokken, waarom een evenredig deel van de kosten van deze medewerkers als kosten van ‘eigen
fondsenwerving’ resp. als kosten eigen organisatie’ zijn aangemerkt. Verder is de opbrengst van cursussen, lezingen en presentaties op de personeelskosten in mindering gebracht. De kosten van publiciteit en
communicatie zijn op basis van schatting voor ca. 15% toegerekend aan training en toerusting kerken’, voor ca. 65% aan ‘public relations en voorlichting’ en voor ca. 20% aan fondsenwerving. De toerekening van
de kantoor- en algemene kosten berust op schattingen.
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BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

€

Resultaatbestemming 2016
De directie stelt voor om het positieve resultaat 2016 als volgt te verdelen:
Positief resultaat 2016

252.857

Toevoegen aan bestemmingsfonds jongerenkampen

-17.196

Toevoegen aan bestemmingsfonds Moeder-en-Kindactiviteiten

-17.498

Toevoegen aan bestemmingsfonds House of Joy Luttelgeest

Foto?

Onttrekken aan bestemmingsfonds House(s) of Joy algemeen
Toevoegen aan bestemmingsfonds Connect Us

Geen

doodwelgopende

Toevoegen aan bestemmingsreserve PR en fondsenwerving

-6.017

Onttrekken aan bestemmingsreserve doel- en cultuurgroepenwerk

25.000

Onttrekken aan bestemmingsreserve ontsluiting/ontwikkeling aanbod Gave
Toevoegen aan bestemmingsreserve vacatures/organisatieontwikkeling
1 CMYKBelgië
Gave Paars
bestemmingsreserve
project
C50 M80 Y5 K0
C0 M50 Y100 K0

Gave Magenta CMYK
C5 M75 Y0 K30

Per saldo toevoegen aan de continuïteitsreserve

Pay off
Exo 2.0 Regular

-961
16.268

Onttrekken aan bestemmingsfonds
Oranje CMYK
Gavemedewerkers

Logo
Share tech mono

10

Onttrekken aan bestemmingsfonds jongerenwerkpakketten asielzoekers

Onttrekken aan

Advies
voor contact met
uitgeprocedeerde
asielzoekers

-4.550

RAL : 4001

Gave Paars 1 RGB
R147 G76 B143

RAL: 2000

Gave Oranje RGB
R242 G148 B0

Webkleuren
HEX : 934C8F
HEX: F29400

Gave Magenta RGB
R175 G74 B122
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6.300
-90.000
3.000
4.560
171.772

De tekst van de controleverklaring is opgenomen op de
volgende pagina.
Dit voorstel is – vooruitlopend op de goedkeuring van het
bestuur – in de jaarrekening verwerkt.

S. Datema

voorzitter bestuur

A.G. Hooijer

penningmeester

H. Bouma

M. Mulderij

secretaris

lid
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J.P. Ouwehand
lid

J.P. Mostert
directeur

Algemene informatie

Colofon
Stichting Gave is opgericht d.d. 26 oktober 1994.
Zij is statutair gevestigd te Utrecht. Het kantoor is
gevestigd te Harderwijk.

Stichting Gave
Marie Curiestraat 35
3846 BW Harderwijk

De doelstelling en grondslag van Stichting Gave
zijn als volgt in de statuten beschreven:

telefoon: 0341-460328
e-mail: servicedesk@gave.nl
website: www.gave.nl
Bankrekeningnummer:
NL85 INGB 0006 9900 56

Artikel 2
De Stichting aanvaardt Gods onfeilbaar Woord,
de Bijbel, als grondslag voor haar handelen.

Gave is door de Belastingdienst aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling.

Doelstelling

Artikel 3
De Stichting stelt zich ten doel: het stimuleren
en begeleiden van kerkelijk werk onder asielzoekers en vluchtelingen, alsmede het toerusten
daartoe. Hieronder worden zowel pastorale, diaconale als missionaire activiteiten verstaan.

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van
Koophandel: 41187131

Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar

De jaarrekening 2015 is in de bestuursvergadering van 28 juni 2016 door het bestuur vastgesteld.
Personen op foto’s in dit jaarverslag hebben niet
altijd een link met de tekst die erbij staat.
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