
1

JAARVERSLAG 2017



2

1. VOORWOORD 

2.  STICHTING GAVE

 2.1 Missie, visie, strategie  
	 	 en	werkwijze
 2.2 Beleidskader
	 2.3		Bestuurlijk
 2.4  Realisatie van de doelen
 

3.  RESULTATEN

	 3.1		Veldwerk	–	azc’s
 3.2  Veldwerk – statushouders 
 3.3  Een indruk van het veldwerk
 3.4  Toerusting van kerken 
	 	 en	vrijwilligers
 3.5  Taalgroepen
 3.6  Jongeren 
 3.6  Kinderen en vrouwen 
 3.7  Afdeling Kennis
	 3.8		Juridische	ondersteuning	

4.  COMMUNICATIE EN 
 FONDSENWERVING 

 4.1 Bewustwording
 4.2 Media
 4.3  Vernieuwde website
 4.4 Fondsenwerving
	 4.5	Servicedesk

5.  PERSONEEL EN 
 ORGANISATIE 
 5.1 Personeel
	 5.2	Vacatures
 5.3 Pensioenen
 5.4 Opleidingen
 5.5 ICT
 5.6 Organisatie
	 5.7	Risico-inventarisatie
 5.8 Samenwerking bestuur

6. FINANCIËN 

7.  BESTUUR EN 
 DIRECTIE

8.  PLANNEN 2018

9. FINANCIEEL  
 OVERZICHT

10. JAARREKENING 2017
 
 Colofon

INHOUDSOPGAVE

JAARVERSLAG 2017



3

In 2017 werd voor veel mensen steeds duidelijker dat 
vluchtelingen geen passanten zijn. Die nieuwe buurman, 
dat nieuwe kerklid: hij blijft. Op zich niets nieuws. Wel 
nieuw is de grote schaal waarop Nederlanders en kerken 
betrokken zijn bij vluchtelingen en vluchtelingen interesse 
hebben voor het christelijk geloof. Zeker onder Iraniërs 
en Afghanen, maar ook onder Syriërs en Koerden zien 
we nieuwsgierigheid en zijn er bekeerlingen.

We zijn dankbaar voor alles wat we hebben mogen 
doen in 2017. Er is veel werk verzet in kerken en rond 
azc’s. Er was een goed bezochte trainingsdag, mooie 
jongerenkampen en een intensief weekend voor vluch-
telingengezinnen. We organiseerden een prachtige 
conferentie voor Somalische christenen, vele cursussen 
en voorlichtingsavonden. Het is te veel om hier op te 
noemen, maar u leest er over in dit verslag.

Kerken werden geconfronteerd met zaken die ze nog 
niet eerder bij de hand hadden gehad. Ze moesten leren 
omgaan met cultuurverschillen of meedenken met een 
vader die wacht op gezinshereniging. Ze komen in aan-

raking met vluchtelingen van wie het leven stilstaat door 
het trauma dat ze hebben opgelopen. Het is een zegen 
voor de vluchteling als er christenen zijn die stil staan bij 
de pijn en het verdriet. Juist dan ontdekken we wat het 
betekent dat onze God het lijden van binnenuit kent. 

En wat de vluchteling ons leert: ons huis is niet hier. Ons 
huis, ons zorgvuldig opgebouwde leven, kan er zomaar 
niet meer zijn. Het is goed om daar niet te veel aan te 
hechten, maar samen met de vluchteling op reis te blij-
ven. Samen zijn we onderweg naar een thuis dat niet 
van deze wereld is en houden we ons vast aan hoop die 
niet door een trauma of een verlies onderuit getrokken 
kan worden. We zijn elkaars reisgenoten, op weg naar 
het huis van onze Vader. 

Jan Pieter Mostert
Directeur

1. VOORWOORD 

VLUCHTELINGEN	ZIJN	REISGENOTEN

“Het is een zegen  
voor de vluchteling  
als er christenen  
zijn die stil  

staan bij de pijn  
en het verdriet.”

JAARVERSLAG 2017



2.1  MISSIE, VISIE, STRATEGIE  
EN WERKWIJZE 

Gave wil kerken en christenen bewust maken van 
de bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’ gastvrij te 
ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt 
christenen om contacten op te bouwen met asiel-
zoekers 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. Het team 
Veldwerk is verantwoordelijk voor de begeleiding van 
de lokale (vrijwilligers)werkgroepen. Medewerkers van 
Gave 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 de teams vanuit de kerken groeien 
in omvang en kwaliteit. Voor doelgroepen zoals jonge-
ren, kinderen en moeders organiseert Veldwerk extra 
activiteiten, zoals jongerenkampen, kinderkampen en 
moeder-en-kindweekenden. Gave organiseert ook 
activiteiten voor vluchtelingen uit een bepaald land of 
taalgroep, zoals Somaliërs en Arabisch-sprekenden.
De afdeling Communicatie vertelt hoe mooi en belang-

rijk het werk onder vluchtelingen is en zorgt voor cur-
sussen en voorlichting. Ook maakt deze afdeling het 
magazine Weergave, brochures en folders, verzorgt de 
website en andere digitale uitingen. Vragen van mede-
werkers en vrijwilligers in het land worden beantwoord 
door de Servicedesk. 

De afdeling Juridisch van Gave ondersteunt de belan-
gen 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 onderhoudt contacten 
met het COA, de IND en diverse politieke partijen om 
relevante onderwerpen aan te kunnen kaarten. 

De afdeling Kennis is verantwoordelijk voor de ontwik-
keling en ontsluiting van de kennis en informatie die 
binnen Gave aanwezig is, zowel voor Gave-medewer-
kers als voor belangstellenden buiten Gave.

Bedrijfsvoering zorgt ervoor dat personele, financiële 
en facilitaire processen die nodig zijn voor al deze acti-
viteiten goed verlopen.
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2.2 BELEIDSKADER

In 2016 en 2017 werkten we met een tweejarenbe-
leidsplan, sterk toegesneden op de gevolgen van de 
vluchtelingencrisis in 2015. Speerpunt was het flexibel 
maken van de organisatie, zodat we snel in konden 
springen op fluctuerende vluchtelingenstromen. In 
2016 en 2017 is dan ook een breed scala aan produc-
ten geproduceerd en geactualiseerd die snel kunnen 
helpen bij vluchtelingenstromen: brochures, e-learning, 
handreikingen en een bibliotheek op de eveneens ver-
nieuwde website. 

gematigd te noemen en variëren van minimumloon tot 
maximaal 3.150 euro bruto per maand, een modaal 
inkomen.

Stichting Gave wil verantwoord omgaan met de men-
sen en middelen die haar zijn toevertrouwd en is zich 
bewust van risico’s.

De risico’s op grensoverschrijdende incidenten beperkt 
Gave door op relevante momenten daar instructie over 
te geven aan medewerkers, vrijwilligers en deelnemers 
en door het hanteren van een gedragscode. In ons 
werk is het een risico dat mensen uitvallen doordat ze 
teveel geven van hun tijd en energie. Dit risico beper-
ken we door het probleem bespreekbaar te maken en 
een urenverantwoording verplicht te stellen.

Frauderisico’s worden o.a. beperkt door
•  het beperken en splitsen van financiële  

bevoegdheden
• het hanteren van een inkoopbeleid
• het hanteren van een fraudeprotocol

Het risico op wegval van inkomsten wordt beheerst 
door het werken aan goede relaties met een brede 
groep van donateurs en het aanhouden van een ver-
antwoorde continuïteitsreserve.

Op het gebied van databeveiliging zijn de nodige 
technische maatregelen getroffen en wordt beleid 
rond het omgaan met data geïmplementeerd.
Verder kent Gave nog enige risico’s die specifiek ver-
bonden zijn met het veld waarin we ons begeven. 
Onze eigen veiligheidsfunctionaris en een externe 
veiligheidsadviseur monitoren deze risico’s en zorgen 
voor maatregelen om de risico’s te beheersen.

Gezamenlijk 
vraagstuk

“Als je vraagt: wat vind  
je van moslims, lever je 

brandstof voor een conflict. 
Een betere vraag is: hoe  
kunnen we nu omgaan met de 
spanning tussen moslims  

en niet-moslims? Zoek naar  
het gezamenlijke vraagstuk. 

Dat is iets wat je bindt.”  
 

Bart Brandsma, polarisatiedeskundige

Op de nieuwe afdeling Kennis worden deze producten 
ook cyclisch gecontroleerd en geactualiseerd. In 2017 
is een nieuw meerjarenbeleidsplan vastgesteld voor 
2018-2021, dat ingaat op nieuwe zaken die we tegen-
komen. Kerken richten zich zowel op de asielzoeker in 
het azc als op statushouders die zich in de wijk hebben 
gevestigd. Deze laatste groep is sterk gegroeid en ker-
ken hebben deze groep steeds meer in het vizier. Het is 
belangrijk kerken te helpen bij het intercultureel kerk-
zijn en bij het bieden van pastoraat aan vluchtelingen. 
En zeker ook om niet alleen kerk voor, maar ook met de 
vluchteling te zijn. 

Het is onze droom dat Jezus geëerd wordt door vluch-
telingen en Nederlandse christenen samen. Met onze 
communicatie willen we het bestaande enthousiasme 
aanwakkeren. Maar we merken dat het ook nodig is om 
met christenen het gesprek te voeren over polarisatie 
rond vluchtelingen, vanuit bijbels en sociologisch per-
spectief. Om dit te realiseren gaan we onze activiteiten 
met regelmaat evalueren en ontwikkelen op impact. De 
organisatie zal professioneel en flexibel moeten insprin-
gen op een steeds veranderende omgeving. Medewer-
kers moeten zich gesteund voelen in het verwerven van 
middelen en kennis om hun werk optimaal te doen.

2.3 BESTUURLIJK

De stichting wordt geleid door een vrijwillig bestuur, 
dat haar bevoegdheden voor het dagelijks bestuur 
heeft gedelegeerd aan een directeur. In 2017 was dat 
de heer Jan Pieter Mostert. Medewerkers verwerven 
de fondsen voor hun salaris grotendeels zelf tot een 
vastgesteld maximaal streefsalaris. De medewerkers 
zijn allen in loondienst. De salarissen bij Gave zijn zeer 

JAARVERSLAG 2017



6

2.4 REALISATIE VAN DE DOELEN

Stichting Gave heeft in haar statuten en missie om-
schreven op welke manier de organisatie maatschap-
pelijke relevant wil zijn. Gave helpt kerken en christe-
nen bij het contact met vluchtelingen met als doel dat 
vluchtelingen worden gezien en geliefd. Het is het ge-
meenschappelijk verlangen van Gave en de kerken om 
Gods liefde zichtbaar te maken voor de vluchtelingen 
in ons land. We zijn ervan overtuigd dat het nodig is 
om kerken te stimuleren, te begeleiden en toe te rus-
ten, zodat er niet alleen meer relaties met vluchtelin-
gen ontstaan, maar deze contacten ook op een goede 
manier worden ingevuld. 

BELANGRIJKSTE RESULTATEN IN 2017
 
•  Focus van Gave verder verbreden naar  

statushouders.
•  Verdiepen van het contact met lokale werk-

groepen, via relatiemanagers en andere me-
dewerkers van Veldwerk.

•  Versterken van Connect Us, het jongerenwerk 
van Gave.

•  Activiteiten: kinderkampen, jongerenkampen, 
Moeder-en-Kindweekenden, vriendinnendag, 
Arabisch gezinsweekend, Gave-festival, So-
malische conferentie, Arabische conferentie, 
rugtasactie.

• Vernieuwen van de website van Gave.
•  Duidelijke plek binnen de organisatie voor 

de afdeling Kennis. Deze afdeling zorgt voor 
verzamelen en ontsluiten van relevante kennis 
over vluchtelingen en diverse doelgroepen.

•  Ontwikkeling van materialen zoals e-learning 
en brochures.

•  Toename van de beoordeling van dossiers van 
bekeerlingen. Rapportage over Pakistan voor 
de ambtsberichten.

IN 2017 ZIJN DE VOLGENDE RESULTATEN 
NIET OF ONVOLDOENDE BEREIKT
 
•  De specifieke communicatie naar kerken.  

Dit is nog in voorbereiding.
• Uitwerken van het concept House of Joy.
•  Specifieke stappen om het werk onder  

Eritrese vluchtelingen te stimuleren. Besloten 
is dat dit valt onder de algemene advisering.

•  Een meldpunt creëren voor bedreigingen van  
christen-asielzoekers.

•  Investeren in bemensing van de fondsenwer-
ving, om de fondsenwerving op peil te houden. 

•  Onderzoek om meer inzicht te verkrijgen over 
de betekenis van Gave voor vrijwilligers en 
kerken. Dit is niet gebeurd vanwege het  
vertrek van de manager Veldwerk.

•  Er is te weinig gebruikt gemaakt van het  
lectuurfonds. Er zijn inmiddels genoeg  
alternatieven voor gratis Bijbel. We hebben 
besloten dit met ingang van 2018 te stoppen.

Gave heeft een groot aantal teams en projecten. Jaar-
plannen vormen het middel om de werkwijze en resul-
taten van de teams te evalueren. Na afronding worden 
projecten geëvalueerd in het managementteam. Nieu-
we projecten worden geselecteerd doordat nieuwe 

ideeën of aanvragen worden omschreven en beoor-
deeld in een projectplan. Het belangrijkste criterium is 
de vraag of het plan bijdraagt aan onze missie en past 
in de strategie. Ook het financiële dekkingsplan moet 
passen binnen (de ruimte in de) begroting.

JAARVERSLAG 2017



3.1 VELDWERK – AZC’S

Ondersteund door Gave verzetten enthousiaste 
christenen in 2017 overal in het land veel werk.  
Op verschillende manieren en in veel verschillen-
de situaties is er gebouwd aan goede relaties met 
vluchtelingen, niet alleen rond de asielzoekers- 
centra, maar ook met vele statushouders in de wijk. 

Het aantal vluchtelingen dat langer in een azc woont, is 
toegenomen. Vaak zijn ze afgewezen in de eerste pro-
cedure en wachten ze op een definitieve uitslag. Een 
deel van deze groep komt uiteindelijk terecht in een 
gezinslocatie waar weinig perspectief is. 
Het aantal contacten van kerken met statushouders 
neemt toe. We zien dat het in langdurige relaties 
aankomt op lange adem, de praktijk is weerbarstig. 
Daarom blijft ondersteuning door Gave-medewerkers 
die inspireren en motiveren van groot belang. In 2017 
moesten we meer pro-actief werken. Tijdens de crisis 
waren er veel spontane aanvragen van kerken en vrij-
willigers waar we op reageerden. Nu gaan we weer zelf 
naar de kerken om het thema ‘vluchtelingen’ onder de 
aandacht te brengen.

In 2017 vroegen 14.716 mensen asiel aan in Neder-
land. Een kleine afname ten opzichte van 2016, toen 
waren het er ruim 18.000. In 2015 gedurende de 
‘vluchtelingencrisis’ vroegen 43.090 mensen asiel. We 
zien dus dat de asielaanvragen stabiliseren. De groot-
ste groep komt nog steeds uit Syrië en Eritrea. Het 
huidige niveau wordt veroorzaakt door de gesloten 

3. RESULTATEN 
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grenzen van Europa. Veel vluchtelingen wachten achter 
de hekken van Oost Europa, Griekenland en Turkije. 
De reis via Jemen wordt ook erg bemoeilijkt. 

Het aantal nareizende gezinsleden was met bijna 
14.500 hoger dan voorgaande jaren. De IND heeft in 
2017 veel zaken kunnen behandelen. Meestal gaat 
het om gezinsleden van Syriërs en Eritreeërs. Zij kun-
nen pas nareizen als hun gezinslid status heeft. De 
meeste herenigde gezinnen komen snel terecht in een 
reguliere woning. In december 2017 woonden er nog 
ruim 21.000 mensen in een centrale opvanglocatie 
van het COA, 6.000 minder dan in december 2016. 
Dit is een forse afname, in januari 2016 waren er nog 
60.000 bedden bezet. De noodopvangcentra zijn dan 
ook door COA afgestoten en steeds meer azc’s ko-
men leeg te staan. In de azc’s die nog open zijn, is de 
bezetting slechts zo’n zestig procent. Naar schatting 
kregen iets meer dan 21.000 mensen een verblijfs- 
vergunning, bijna de helft van hen komt uit Syrië.

In 2017 zijn er 43 opvanglocaties gesloten en op twin-
tig azc’s is het aantal bedden verminderd. Een groot 
verschil met 2016, toen werden nog 40 nieuwe locaties 

geopend. In een aantal nieuwe en tijdelijke locaties zijn 
nooit vluchtelingen gehuisvest, doordat de instroom ze 
sterk is afgenomen. Doordat er geen nieuwe locaties 
meer bij zijn gekomen is het werk van Gave ook in een 
nieuwe fase gekomen. Kerken kenden niet langer de 
hectiek en het enthousiasme om in een nieuw azc aan 
de slag te gaan.

De nadruk ligt, net als voor de crisis, meer op verdie-
ping van het werk en op het vinden en binden van 
christenen rond een azc. Hiertoe hebben we op vier 
plaatsen de cursus ‘Op weg met de vluchteling’ gege-
ven voor in totaal bijna honderd deelnemers. Tijdens 
de vluchtelingencrisis hebben we deze cursus niet kun-
nen geven. We merken dat we via een intensief traject 
met vrijwilligers goede handvatten kunnen bieden voor 
het contact met en de activiteiten voor vluchtelingen.
Veel vrijwilligers rond azc’s vinden de investering van 
vier avonden toch te groot. Daarom biedt Gave een 
avondvullende training op gebied van interculturele 
communicatie en het delen van het christelijk geloof.  
In 2017 werd deze training vier keer gegeven. De  
trainingsavond over het omgaan met moslims werd 
twee keer gehouden. 

Ik laat hem  
genieten

“De mensen hier houden van 
elkaar’ zegt een nieuwkomer 
die als gast onze diensten 
bezoekt. Ik denk stiekem:  
‘Je moest eens weten...’  
In de kerk voelt hij zich  

gezien en geliefd. Ik ervaar 
die liefde ook maar weet  
dat het er in de kudde  
van de Heer niet altijd  

zo zachtzinnig aan toe gaat. 
De Nederlandse woordenschat 
van deze man is nog niet  
zo groot dat ik hem dit  
kan uitleggen. Ik laat  

hem genieten en weet dat de 

liefde alles overwint.” 
 

Marga Lok, vrijwilliger in Winsum

JAAR TOTAAL 
ASIEL

EERSTE 
AANVRAAG

GEZINS-
HERENIGING

OVERIG COA 
BEZETTING

2013 16.500 9.638 5.000 1.862 15.394

2014 29.890 21.811 6.000 2.079 25.000

2015 58.880 43.090 13.845 1.945 50.000

2016 31.641 18.171 11.814 1.656 27.000

2017 31.227 14.716 14.490 2.021 21.000
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3.2 VELDWERK - STATUSHOUDERS 

Terwijl in 2017 op allerlei plekken in het land de op-
vanglocaties werden gesloten, kwamen er steeds meer 
vluchtelingen wonen in de wijk. Het aantal statushou-
ders 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 vluchte-
lingen spannend. Ze moeten wennen aan een nieuwe 
woonomgeving en een hele nieuwe manier van leven. 
Veel ‘nieuwe’ vluchtelingen zijn nu ruim twee jaar in 
Nederland, de inburgering vordert, een nieuwe fase 

breekt aan. We merken dat het juist een moeilijke peri-
ode is voor veel vluchtelingen. In het azc verlangden ze 
ernaar om hun leven weer op te bouwen. Maar nu het 
zover is, valt het tegen. Ze hebben meestal geen werk, 
zijn uren aan het studeren op een vreemde taal, ze 
kennen niemand en missen hun familie. Het gevoel van 
onbehagen wordt nog vergroot door de somberheid, 
trauma’s en depressies waar veel statushouders onder 
gebukt gaan. Reden te meer voor Gave om intensief 
aandacht te vragen voor statushouders en de beteke-
nis die kerken en christenen voor hen kunnen hebben.

Koppelingen
De servicedesk kan op aanvraag verhuisde asielzoekers 
koppelen aan een persoon in zijn nieuwe woonplaats. 
Ongeveer honderd koppelingen kwamen via de ser-
vicedesk tot stand. Voor asielzoekers die verhuizen 
naar een woning in de wijk biedt Gave welkomstpak-
ketjes die de Nederlandse contactpersoon overhandigt. 

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. 
Gave heeft op verschillende plaatsen ondersteuning 
geboden aan kerken. Meestal met toerustingsavonden 
die specifiek zijn aangepast aan de lokale situatie.  
Ook is er geholpen om nieuw werk op te starten.
In verschillende plaatsen zijn interkerkelijke werk- 
groepen gestart die zich bezig gaan houden met het 
werk onder statushouders. Op een aantal plekken  
waar het azc werd gesloten de focus verlegd naar  
statushouders.

Zijn zoals Jezus

 Als iedere negatieve 
ervaring ervoor zou zorgen, 
dat wij niets meer doen, 
dan zou er niets meer  

gebeuren. Jezus ging naar  
de weduwen en de wezen en  
de armen. Zou Hij nooit  

teleurgesteld zijn geweest  
in hen? Ik wil zijn 

zoals Jezus, dat is het 
allerbelangrijkste voor mij. 

Talitha van Iterson, vrijwilliger

JAARVERSLAG 2017



ZEIST
Wekelijks een Arabisch-
Nederlandse samenkomst. 
Eén keer per maand is er 
een maaltijd.

SNEEK
Bijbelstudie Farsi- 
sprekenden. Diverse acti-
viteiten in de kerken voor 
de azc-bewoners.

10

HUIZEN
Goede buren, een inter-
kerkelijk initiatief, dat 
maatjes koppelt aan 
nieuwe vluchtelingen. 
90 nieuwe koppelingen 
in 2017. Gave heeft een 
toerustingsavond georga-
niseerd.

GOES
Internationale dienst, 
Arabische diensten met 
bezoekers van het azc en 
van het hele ‘eiland’. 

GORINCHEM
Buddy’s voor vluchtelin-
gen in de wijk (interkerke-
lijk). Koppelingen heten 
‘klik-maatjes’. Een  
gezin of persoon heeft 
een ‘klik’ met statushou-
ders . Er zijn nu ongeveer 
80 klikmaatjes.

LEERSUM
Kinderclub, vrouwenacti-
viteiten en bezoeken van 
vluchtelingen in het azc.

HARDERWIJK
Start van House of Joy. 
Inloopplek voor het azc, 
met o.a. mannenwerk. 
Wekelijks internationale 
dienst. Wandelactiviteiten, 
fietslessen, kinderclub en 
een vrouwenochtend op 
het azc. Bezoekwerk azc 
en vaste koppelingen met 
statushouders.

3.3  EEN INDRUK VAN HET  
VELDWERK

Het veldwerk is verdeeld over twee afdelingen, 
Noord en Zuid. Iedere afdeling heeft een regio- 
coördinator die onder leiding staat van de manager 
Veldwerk. De twee coördinatoren ondersteunen en 
adviseren de werkgroepen en helpen hen zo nodig 
bij het opzetten van nieuwe activiteiten. In 2017 is 
een team van relatiemanagers voor kerken gestart. 
Dit team zal, onder leiding van de regiocoördinato-
ren, de contacten met kerken in de regio verder uit-
bouwen. In totaal bestaat het team Veldwerk uit 22 
medewerkers. Zij zijn op verschillende manieren be-
trokken bij het werk van kerken onder vluchtelingen.

House of Joy
House of Joy is een concept van Gave, waarbij 
kerken in de buurt van of op een azc activiteiten 
organiseren. Op dit moment zijn er locaties bij azc 
Luttelgeest, azc Harderwijk en azc Katwijk.
In Luttelgeest trekt vooral het kinderwerk erg veel 
jonge bezoekers. In 2017 is House of Joy uitgebreid 
met een kledingschuur. Hier is iedere week kleding 
beschikbaar voor de bewoners van het azc. In Har-
derwijk is in 2017 gestart met House of Joy. Hier 
komen nu de mannen bij elkaar in een gezellige om-
geving. Nieuwe activiteiten voor vluchtelingen (o.a. 
tienerwerk) zijn in voorbereiding. In Katwijk kunnen 
de bewoners van het azc al jaren terecht in ‘De ka-
pel’, ook hier vonden in 2017 vele vluchtelingen hun 
weg naar deze plek. 

EEN INDRUK VAN HET VELDWERK
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In o.a. de volgende plaatsen heeft Gave begeleiding en toerusting gegeven:

Almelo informatieavond + begeleiding werkgroep i.o. 

Amsterdam toerustingsavond

Assen cursus	+	overleg	

Deventer toerustingsavond + begeleiding werkgroep

Haarlem informatieavond statushouders

Hoogeveen overleg met werkgroep

Rijssen begeleiding	vrijwilligers

Zutphen toerustingsavond	+	advies	en	begeleiding	vrijwilligers

Zwolle overleg	met	contactpersonen	

Ter Apel overleg	met	coördinatoren

Onnen-Haren begeleiden	van	omzetten	werkgroep	van	azc	 
naar statushouders

Hilversum begeleiden	van	omzetten	werkgroep	van	azc	 
naar statushouders

Katwijk intensivering	samenwerking	met	lokale	stichting	 
(IWAK) van de kerken

Doorn bijeenkomst	met	basisonderwijs

Leersum versterking	contacten	met	kerken

Amersfoort nieuwe start samenwerking kerken

Capelle aan den IJssel voorlichting	evangelische	kerken

Eindhoven inspiratieavond	voor	christelijke	 
studentenverenigingen

Goes samenwerking	met	plaatselijk	initiatief	 
internationale	en	Arabische	diensten

Bergen op Zoom start	lokaal	werk,	met	inzet	veldwerker

Terneuzen netwerk	reformatorische	kerken

Veenendaal ondersteunen van kerstevent voor  
statushouders	en	asielzoekers

De koster moest koffie bijzetten

“Een diaken belde mij, begin 2017. ‘Ik heb op  
m’n hart om hier in Waddinxveen iets te doen voor  
statushouders’, zei hij. ‘Wil je even meedenken?’  
Dat wilde ik wel. Toen ik op de vergadering kwam,  
zaten er vertegenwoordigers uit alle kerken. We 

besloten om een informatieavond te organiseren, want  
we wilden dat de kerkleden achter ons zouden staan.  
Vlak voor het begin waren er nog maar twintig mensen. 
De koster was al aan het mopperen over de koffie die 
hij moest gaan weggooien. Nog geen tien minuten later 
stroomde de zaal vol. Honderd mensen in totaal! De  

koster moest koffie bijzetten. Bij een van de kerken 
staat een mooi gebouw. Dat hebben we in de herfst van 
2017 officieel geopend als inloophuis. Statushouders 

en buurtbewoners zijn daar welkom voor een kop koffie. 
Iedere nieuwkomer in Waddinxveen krijgt bezoek en er 
draait ook een maatjesproject. Regelmatig organiseren 
we thema-avonden voor vrijwilligers die afkomstig zijn 
uit alle kerken in Waddinxveen. Bij de opening kwam  

iemand van de gemeente naar me toe. Hij zei:  
‘Het is toch wel bijzonder. De kerken in dit dorp  
hadden nooit zoveel contact met elkaar. En moet  

je nu eens kijken wat die vluchtelingen  
teweeg brengen.”

Henry Valk, relatiemanager bij Gave
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3.4  TOERUSTING VAN KERKEN 
EN VRIJWILLIGERS

Meertalige medewerkers 
Gave wil de verbinding tussen asielzoekers en de 
kerken versterken door de inzet van meertalige mede-
werkers. Deze medewerkers zijn zelf vluchteling ge-
weest 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 bijbel-
studies in het Farsi, geeft voorlichting en tolkt in in-
ternationale diensten. In 2017 is er een Arabischtalige 
medewerker begonnen in regio Zuid. Zij ondersteunt 
op een aantal plaatsen het Arabischtalige werk en richt 
zich op een nieuwe stad om werk onder vluchtelingen 
te (helpen) starten. 

Landelijke trainingsdag voor vrijwilligers 
Voor personen die contact hebben met vluchtelingen 
of daar interesse in hebben organiseerde Gave een 
trainingsdag op zaterdag 18 maart. Bijna tweehonderd 
bezoekers kwamen naar Kampen voor leerzame semi-
nars, inspirerende toespraken en mooie ontmoetingen. 
Gemiddeld gaven de bezoekers een 8,3 als waardering 
voor deze dag. In 2018 zullen we opnieuw een trai-
ningsdag organiseren, dit keer in Midden-Nederland 
om het voor bezoekers uit die regio makkelijker maken 
om te komen.

Cursussen
In 2017 organiseerde Gave op vier plaatsen de cursus 
Op weg met de vluchteling en in een plaats de cursus 
Kinderwerk voor in totaal 117 deelnemers. 

E-learning
In 2017 is Gave verder gegaan met de in 2016 
ontwikkelde e-learning ‘In contact met vluchtelingen’.  
De e-learning biedt vrijwilligers de mogelijkheid om in 
eigen situatie vanachter de computer getraind te wor-
den. In 2017 volgden 41 personen deze module. De 
reacties zijn positief.

3.5 TAALGROEPEN

Somalië
Een medewerker van Gave heeft contact met een 
groep Somalische christenen in Nederland. Het is uniek 
dat ze in een geheime huiskerk bij elkaar kunnen ko-
men. Ook in 2017 werden enkele gelovigen bedreigd 
door volksgenoten. De groep gelovigen die samen-
komt blijft redelijk stabiel, maar de kerngroep is klein. 

Er is in Europa een netwerk van Somalische christenen, 
dat jaarlijks een conferentie organiseert. Dit jaar vond 
deze conferentie plaats in Nederland. Het team van 
Gave leverde een belangrijke inhoudelijke bijdrage. 
Gave heeft ook financieel de conferentie gedragen.  
Er was sprake van een goede eenheid en harmonie. 

Arabischtalige vluchtelingen
De brochure ‘Welkom in Nederland’ die in 2016 is uit-
gebracht is ook in 2017 gratis verspreid. 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 ver-
rast: “Dit is nu precies de informatie die ik nodig heb.”

bezoekers trainingsdag 

“Goed georganiseerd, goede 
seminars, praktisch, hele 

fijne sfeer, en super verzorgd.”

“Een lach en een traan. Goede 
verhalen, serieus, en met humor, 
ook ontroerend. Soms beschamend 

voor ons...” 

“Mijn kinderen zullen 
zich die kerk altijd  

blijven herinneren als de plek 
waar zij voor het eerst de bijbel 

in het Nederlands lazen. 
Nederlanders moeten de rol die 

de kerk kan spelen in het 
leven van vluchtelingen 
niet onderschatten.”

Javed Masih uit Pakistan 
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Zomerconferentie
Maar liefst 350 deelnemers kwamen naar de Pinkster-
conferentie voor Arabischsprekende vluchtelingen. 
Het was een gemêleerde groep van gezinnen, alleen-
staanden, Syrische mensen en Irakezen, moslims en 
christenen. Ze genoten van een gevarieerd program-
ma, waarbij het evangelie is verkondigd en ook veel 
ruimte was voor onderlinge ontmoeting. Deze con-
ferentie werd georganiseerd door het Arabisch team 
Achsan Alkarma, in samenwerking met Gave. 
Gave ondersteunde de conferentie financieel en zette 
drie teams, met twintig vrijwilligers, in voor het kinder-
werk. Gave ondersteunt het team van Achsan Alkarma 
ook financieel voor de overige activiteiten onder Ara-
bischsprekenden. 

Gezinsweekend
Veel vluchtelingengezinnen hebben het niet gemakke-
lijk. 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. Maar al te vaak lopen ze vast bij de op-
voeding en in hun huwelijk. In 2017 organiseerde Gave 
een weekend ter ondersteuning van Arabischtalige 
gezinnen op het gebied van relaties en opvoeding. 
Dit weekend voor 13 gezinnen (met 22 kinderen) was 
bedoeld om deze gezinnen verder te helpen. Maar 
ook voor Gave was het een belangrijk weekend, waarin 
we meer kennis en ervaring hebben opgedaan met dit 
onderwerp en deze doelgroep. De gezinnen hebben 
genoten van het weekend. De input en uitwisseling 
werden als zeer waardevol ervaren. Tegelijk werd dui-
delijk dat in een weekend te kort is om alle thema’s 
goed te belichten. Voor een volgend weekend in 2018 
is meer focus op minder onderdelen wellicht beter.

Koerden
Ook in 2017 had Gave nauw en warm contact met 
Home for Kurds, een huis waar Koerden welkom zijn 
voor bijbelstudie en pastoraat. Tegelijk met de Syrische 
vluchtelingen zijn ook veel Koerden naar Nederland  
gekomen. Het werk van Home for Kurds is daardoor 
sterk gegroeid. Via Facebook is er een toenemende 
impact van het werk in Koerdistan zelf. Gave onder-
steunde Home for Kurds ook financieel. 

3.6 JONGEREN 

Connect Us
Muziek, sport en spel vormen de belangrijkste  
ingrediënten van het jongerenwerk Connect Us.  
Dit werk is in 2017 verder ontwikkeld door jongeren-
werkers van Gave. Het zijn laagdrempelige activiteiten 
voor jongeren tussen de 15 en 26 jaar, met als doel 
christelijke jongeren in contact te brengen met 
jonge vluchtelingen. In Amersfoort, Barneveld, Ede,  
Veenendaal en Goeree Overflakkee zijn er teams  
die de avonden organiseren.

Gemiddeld kwamen er zo’n 25 jongeren per keer. In 
totaal hebben in 2017 ongeveer 350 jongeren mee 
gedaan. Naast de structurele activiteiten werd er vier 
keer een Connect Us Extra avond georganiseerd, voor 
alle jongeren samen.
Door Connect Us zijn er mooie contacten ontstaan 
tussen christelijke jongeren en vluchtelingenjongeren. 
Voor beide groepen heel verrijkend.

Jongerenkampen
In 2017 organiseerden we vijf jongerenkampen, met in 
totaal 191 deelnemers (In 2016: 172). Een derde van 
hen is van Nederlandse afkomst, de rest is vluchteling. 
De meeste deelnemende vluchtelingen wonen nog  
in een azc. Ze hebben een zeer diverse afkomst  
wat betreft land en geloof. Ook in 2017 werkten we  
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 tijd voor sport, creativiteit en 

Foto: Gerrieke Monteba
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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. 

De leidersteams worden ieder jaar gevormd door  
medewerkers van Gave en vrijwilligers die we buiten 
Gave werven. De kampleiding wordt door Gave  
begeleid. We vinden het belangrijk om te investeren  
in sterke teams.
In totaal waren er in 2017 79 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.

Gave-festival
Op 16 december 2017 organiseerde Gave voor het 
eerst een jongerenevent: Gave-festival. Het was een 
pilot, bedoeld voor de jongeren van Connect Us en de 
deelnemers aan jongerenkampen. Het festival was ook 
de start van de aanmelding voor de jongerenkampen 
2018. Ongeveer 300 jongeren waren aanwezig, zestig 
procent had een vluchtelingenachtergrond, uit diverse 
herkomstlanden. De dag bestond uit een paar geza-
menlijke programmapunten, veel (actieve) workshops 
en volop ruimte voor ontmoeting. De pilot is goed ont-
vangen door de jongeren. De verbeterpunten nemen 
we mee naar een volgend festival (winter 2018-2019).

Jongerenreis 
In de herfstvakantie organiseerde Gave voor het eerst 
een jongerenreis. Een reis naar de ‘rand van Europa’ 
om kennis te maken met de vluchtelingenproblematiek 
en jezelf actief in te zetten voor vluchtelingen. De reis 
werd georganiseerd in samenwerking met Livingstone. 
Als doel kozen we voor Ceuta, een stukje Spanje op 
het vasteland van Afrika (boven Marrokko). Langs dit 
stukje Europa staat een metershoog, dubbel hek. Iede-
re dag zijn er pogingen om dit hek te passeren en lukt 
het veelal jonge vluchtelingen Europa binnen te ko-
men. De reis met een tiental jongeren werd begeleid 
door twee Gave-medewerkers. Vanuit een lokale kerk 
werden diverse activiteiten ondernomen en zijn ook 
vluchtelingen in Marokko bezocht. Een indrukwekken-
de reis die de deelnemers heeft uitgedaagd om ook in 
Nederland zich in te zetten voor vluchtelingen.

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 reis- 
verhaal van de ‘wereldtieners’. In 2017 is op twee 
plaatsen gestart met dit pakket. 

Ik vertrouwde  
de mensen

“Ik vond het kamp echt leuk! 
Toen ik aankwam, werd ik  

omhelsd. Ik voelde me direct 
thuis. Ik vertrouwde de  

mensen honderd procent. Een  
van de leiders, een Afghaan, 
vertelde me over zijn leven  
en las een verhaal over de  
verloren zoon. Dat heeft me 
diep geraakt. Alsof God zei: 

‘Milad, wakker worden!’
 

Milad, uit Afghanistan 
deelnemer jongerenkamp
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3.7 KINDEREN EN VROUWEN 

Kinderkampen
In 2017 beleefden honderd vluchtelingenkinderen een 
week vakantie op een van de kinderkampen. Dit aantal 
was meer dan een verdubbeling vergeleken met voor-
gaande jaren. Er is gekozen voor een nieuwe aanpak, 
waarbij vluchtelingen voor een vaste (lage) prijs mee 
kunnen naar de kampen. Gave vulde dit bedrag aan 
voor de externe kampaanbieders. Deze aanpak werd 
een succes, wat echter betekent dat dit project voor 

Gave ook veel meer kosten met zich mee brengt. We 
vinden het echter van groot belang om het voor vluch-
telingenkinderen mogelijk te maken om op kamp te 
gaan. 
Gave zorgde ervoor dat kinderen werden uitgenodigd 
en geplaatst bij de kampaanbieders. Ook is de kam-
pleiding toegerust voor het werken met vluchtelingen-
kinderen. De kinderkampaanbieders Wegwijzer, Stich-
ting Onvergetelijke Zomerkampen, YOY, Camp4kids 
en Kaleb organiseerden de kampen. De laatste twee 
deden dit in 2017 voor het eerst samen met Gave.

Moeder-en-Kindweekend
In 2017 organiseerde Gave twee keer een Moe-
der-en-Kindweekend: alleenstaande moeders met 
hun (kleine) kinderen werden een weekend lang volop 
verwend. In februari genoten 28 moeders met hun 47 

Geen pijn en geen 
verdriet meer

“Veel vluchtelingkinderen 
hebben last van angsten en nare 
dromen. Laatst hadden we het 

over Johannes op Patmos. 
Hij zag een wereld waar geen 
oorlog, geen pijn en geen 

verdriet meer is. Je ziet de 
kinderen dat verhaal indrinken. 
Het is mijn verlangen dat ik 
straks in de hemel kinderen  
zie die ik hier op aarde iets 

over Jezus heb verteld.” 

Steveline van Wolfswinkel, 
kinderwerker bij Gave

 

Eindelijk tijd 
voor mezelf

“Ik heb een heel mooi weekend 
gehad. Door het weekend lukt 
het me beter om mijn situatie 
te relativeren. Ik ben opnieuw 
dankbaar voor de dingen die wel 
positief zijn in mijn leven. 
Het getuigenis op zondagoch-
tend heeft veel indruk op me 
gemaakt. Ik vond het heel fijn 
dat ik eindelijk echt tijd voor 
mezelf had, doordat er steeds 

een programma was voor de  
kinderen. Het heeft me heel 
veel nieuwe energie gegeven.” 

Gloria, een van de deelneemsters van 
het Moeder-en-Kindweekend

kinderen van een heerlijk verwenweekend. In decem-
ber was er weer een mooie groep van 27 moeders, 
met 42 kinderen. Het laatste weekend had het thema 
‘Moedige vrouwen!’ Voorbeelden van bijbelse vrouwen 
die inspirerend zijn voor het leven van deze vluchte-
lingvrouwen. Opnieuw hebben we gemerkt dat deze 
activiteit bijzonder waardevol is voor de vrouwen.  
Voor beide weekend was er een team van meer dan  
30 vrijwilligers op de been om het mogelijk te maken. 
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Vriendinnendag
Op zaterdag 30 september organiseerde Gave voor 
het eerst een vriendinnendag. Het doel is om een kop-
pel van een vrijwilliger en haar vluchtelingenvriendin en 
dag te bieden om de onderlinge relatie te verdiepen 
en ook een aanzet te geven voor een gesprek over 
het geloof. Sara van der Toorn sprak voor 24 koppels, 
dus 48 vrouwen, over het omzien naar elkaar als vrien-
dinnen. De vriendinnenkoppels konden daarna kiezen 
voor allerlei workshops, van sieraden maken en een 
schoonheidsbehandeling tot samen zingen of wande-
len. Tussendoor genoten de vrouwen van een heerlijke 
multiculturele maaltijd, allerlei gerechten die door de 
vrouwen zelf gemaakt waren. De dag is afgesloten 

met een (multiculturele) dansworkshop. De 24 koppels 
hebben een mooie dag gehad en we willen dit concept 
dan ook verder ontwikkelen. 

Speelgoedacties voor kinderen
Rond het Kerstfeest zorgde Gave in samenwerking met 
De Samaritaan ervoor dat honderden kinderen in asiel-
zoekerscentra verrast werden met een rugtasje met 
inhoud. De actie verliep uitstekend. In korte tijd waren 
er genoeg scholen, clubs en gezinnen die de rugtasjes 
bestelden om ze te vullen. Veel enthousiaste vrijwilli-
gers verspreidden de 2.300 tasjes, net voor Kerst, bij 
31 asielzoekerscentra (In 2016: 2.500 bij 36 azc’s). 

Opbloeien

“Ik hoorde veel enthousiaste  
verhalen van vrouwen om mij  
heen. Ook mijn vriendin vond  
het gezellig, ze bloeide  

helemaal op.” 

Een bezoekster van de 
Vriendinnendag 

Op waarde schatten

Een moeder uit het azc vertelde dat haar 
dochter zo blij was met het dekentje wat 

ze kreeg. Heidy: ‘Ik realiseerde me niet dat 
juist dit cadeau zo belangrijk voor haar zou zijn. 

Een dekentje wat ze om zich heen kan slaan, 
wat haar warmte geeft. Als je alles kwijtraakt, 
worden andere zaken belangrijk. Zij schat dit 

dekentje veel beter op waarde dan wij.’ 

Heidy, een van de rugtasvrijwilligers
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3.8 AFDELING KENNIS

De afdeling heeft tot doel de uitvoerende afdelingen 
(Communicatie en Veldwerk) van de organisatie te 
steunen in het gestructureerd beschrijven, ontwikkelen 
en evalueren van kennis. Ook borgt de afdeling een 
goede interne kennisoverdracht, zodat kennis niet 
wegvloeit uit de organisatie bij het wisselen van  
medewerkers. De afdeling bestaat sinds 2016, maar 
door wisseling van hoofd is de afdeling langzaam  
opgebouwd. De afdeling bewaakt de inhoudelijke, 
didactische en esthetische kwaliteit van de kennis- 
producten en ontwikkelt hiervoor beleid.

Beleidsmatig
•  Voor de afdeling is een beleidsoverzicht ontwikkeld 

waarin alle uitingsvormen beschreven zijn, functieom-
schrijvingen, contactpersonen, de focus van de afde-
ling, het evaluatieoverzicht en de afdelingsplanning.

•  De kennismatrix is herzien, deze zal leidend zijn in 
2018 voor de planning en het niveau van producten. 
Deze matrix omschrijft de verschillende kennis- 
niveaus en de plek binnen de organisatie waar de  
kennis aanwezig zou moeten zijn.

•  Er is veel nieuwe kennis nodig, vanaf de zomer 2017 
zijn we daarom gestart met opbouw van kennis via 
cursussen e.d.. Daarnaast is de optie verkend naar 
kennisopbouw via onderzoeken door CHE-studenten. 

•  Er is contact gezocht met specialisten die zich willen 
verbinden met de afdeling om goede informatie-
voorziening mogelijk te maken.

Afgeronde projecten
De afdeling kon een paar omvangrijke projecten afron-
den, zoals een online bibliotheek op de website en een 
overzicht van bijbelstudiemethodes. In 2017 konden 
medewerkers voor het eerst gebruik maken van een 
eigen mediatheek en werd het organisatiehandboek 
gevuld, een plek op de computerserver waar belang-
rijke documenten staan die medewerkers vanaf thuis 
veilig kunnen gebruiken.

Lopende projecten
Nu steeds meer kerken contact hebben met statushou-
ders, doen ook meer vrijwilligers een beroep op Gave. 
Zij hebben vooral behoefte aan meer informatie over 
de omgang met moslims en met orthodoxe christenen. 
Om hieraan tegemoet te komen heeft de afdeling Ken-

nis in 2017 veel energie en tijd gestoken in ontwikkelen 
van twee nieuwe e-learnings over deze onderwerpen. 

Samen met Evangelie & Moslims is hard gewerkt aan 
een nieuw kinderwerkpakket. 52 Bijbelverhalen worden 
zo herschreven dat ze begrijpelijk zijn voor moslimkin-
deren. Bij het pakket komen aansprekende creatieve 
werkvormen en sketches. 

Vrouwen zijn bij Gave al langer in beeld als speciale 
doelgroep. We organiseren weekenden voor vriendin-
nen en voor moeders. In 2017 kwam er een vrouwen-
werker in dienst bij Gave. Zij heeft kennis gemaakt met 
de bestaande vrouwengroepen in het land en onder-
zocht welke behoefte er is aan ondersteuning door 
Gave. Hieruit kwam naar voren dat er behoefte is aan 
gespreksmateriaal over praktische levensthema’s,  
zoals opvoeding, man/vrouwrelatie, seksualiteit,  
maar ook identiteit. Daarom is in 2017 begonnen met 
het ontwikkelen van materiaal, dat vooral gericht zal  
zijn op het samen zoeken naar bijbelse antwoorden  
op deze vragen. 

Twee brochures werden, onder verantwoording van  
de afdeling Kennis, ontwikkeld. De brochure ‘Samen 
sterk’ gaat vooral over de manier waarop kerken  
statushouders kunnen ondersteunen. Vluchtelingen 
worden geconfronteerd met grote (geloofs)vragen en 
levensproblemen. Met de brochure ‘Pastoraat onder 
vluchtelingen’ wil Gave vrijwilligers hiervoor goede 
handvatten geven om de vluchteling een veilige plek  
te bieden. Beide brochures zijn in ontwikkeling en  
worden in 2018 gepubliceerd.  
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3.9  JURIDISCHE  
ONDERSTEUNING  

Binnen de afdeling Kennis neemt de juridische afdeling 
een zelfstandige positie in. 

Dossieronderzoek en deskundigheidsrapporten
De juridische afdeling doet onafhankelijk dossieron-
derzoek tijdens de asielprocedure van christenen, 
gericht op de vraag of een bekering geloofwaardig 
is. Steeds meer advocaten en juristen deden in 2017 

een beroep op de vakkennis van de afdeling juridische 
ondersteuning. Zozeer dat in het voorjaar van 2017 
een stop moest worden ingesteld voor nieuwe dossiers 
omdat de wachttijd te ver was opgelopen. De afdeling 
onderzocht de dossiers van 86 zaken (in 2016: 63). 
Bij 52 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. Advocaten laten 
wel regelmatig aan Gave weten dat de informatie die 
Gave biedt verschil maakt in de beoordeling en bij de 
rechtbank. Er is dus zeker sprake van invloed op de 
definitieve beslissing van de IND. Door de onderzoe-
ken bouwen we ook steeds meer deskundigheid op. 
In december 2017 vroeg de IND de juridische afdeling 
van Gave om advies te geven over de verbetering van 
de beoordeling. Daarnaast zijn we in gesprek met de 
uitvoerende afdelingen bij de IND.

Ambtsberichten 
De IND baseert haar beoordeling ook op de ambts-
berichten van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Gave levert het ministerie regelmatig nieuwe infor-
matie voor deze ambtsberichten. In 2017 werd het 
ambtsbericht over Pakistan 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 worden, 
maar in de praktijk wel degelijk gevaar lopen, omdat 
(moslimfundamentalistische) burgers het recht in eigen 
hand nemen. In 2017 zijn we hierover in gesprek ge-
weest met het ministerie van Buitenlandse Zaken. We 
zijn verheugd dat het nieuwe ambtsbericht Pakistan 
inderdaad een aantal verbeteringen laat zien. Tegelijk 
hebben we onze zorg uitgesproken over de punten die 
nog onduidelijkheid geven.

Wetenschappelijk
verantwoord

“Gave doet in voorkomende  
gevallen deugdelijk en objectief 
verifieerbaar onderzoek naar de 

bekering van de betreffende 
asielzoeker. Zij zijn in hun 
onderzoek (terecht) kritisch  
en stellen veel vragen om de 

waarheid op een wetenschappelijk 
verantwoorde wijze boven water  
te krijgen. Gave zal nooit een 
handtekening zetten onder een  

dubieuze bekering, en terecht!” 

Lineke Blijdorp, advocaat

 

Netwerk
De afdeling Juridische ondersteuning beschikt over 
een uitgebreid netwerk van vrijwilligers en juristen die 
regelmatig te maken hebben met asielprocedures van 
christen-vluchtelingen. Er is in 2017 speciaal voor dit net-
werk een nieuwe website met veel relevante informatie 
ontwikkeld (www.juridisch.gave.nl). De nieuwsbrief, met 
juridische onderwerpen, werd in 2017 tien maal verstuurd. 
Steeds meer advocaten maken deel uit van dit netwerk.
De afdeling Juridische ondersteuning heeft, samen met 
de Europese Evangelische Alliantie, een spilfunctie in de 
Europese belangenbehartiging van christen-vluchtelin-
gen. Op 31 mei leverde de afdeling een bijdrage aan een 
hoorzitting in het Europees Parlement.

Landenonderzoek
In 2017 deden specialisten van de juridische afdeling 
onderzoek naar de situatie van minderheden in  
Pakistan. Ze verzamelden en analyseerden bovendien 
informatie over Somalië en Nigeria en deden onder-
zoek naar China.

“De willekeur, dat  
is nog het meest frustrerende.  

Dat raakt me echt. De vijandschap, 
het kan heel beklemmend voelen.  
Ik wil niet claimen dat ik God  
aan mijn zijde heb. Maar ik 
concentreer me wel op Hem bij  
het gevecht dat ik lever.”

 Marnix Visscher, jurist bij Gave

 

JAARVERSLAG 2017



In de jaren 2015 en 2016 zijn veel christenen  
betrokken geraakt bij vluchtelingen. Ook soms 
zonder dat Gave hierbij in beeld was. We willen 
graag laten zien hoe Gave lokaal kan helpen in het 
contact met vluchtelingen. In 2017 hebben we  
daarom extra ingezet om de relevantie van Gave 
zichtbaar te maken voor deze groep christenen. 
In de publieke opinie krijgt het thema vluchtelingen 
minder aandacht dan tijdens de ‘vluchtelingencrisis’. 
Daarom wil Gave extra inspanningen verrichten om 
het thema onder de aandacht te brengen.

4.1 BEWUSTWORDING

In 2017 zijn we 54 keer uitgenodigd voor een presenta-
tie. Op veel verschillende plekken, zoals scholen,  
jongerenavonden, vrouwenverenigingen, gemeen-
te-avonden en diaconale avonden deelde Gave het 
verhaal van de vluchteling. 
Rond Wereldvluchtelingendag (20 juni) riep Gave 
kerken op om te bidden voor vluchtelingen. Kerken 
kregen een pakket met ondersteunende materialen 
toegestuurd. In het najaar kregen de kerken van Gave 
een mailing om de nieuwe website onder de aandacht 
te brengen en te laten zien hoe Gave lokaal het werk 
onder vluchtelingen kan ondersteunen.

4.  COMMUNICATIE EN  
 FONDSENWERVING 
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 4.2 MEDIA

Geregeld werd Gave benaderd om mee te werken aan 
interviews of reportages. Drie keer verscheen in 2017 
het magazine Weergave. We verstuurden in 2017 vier 
e-mailnieuwsbrieven naar de achterban.

4.3 VERNIEUWDE WEBSITE

De website van Gave is in 2017 geheel vernieuwd. 
Onze website is voor veel kerken en christenen de eer-
ste kennismaking met ons werk. We hebben gekozen 
voor een grondig traject. Op grond van onze eigen 
wensen en die van de bezoekers is een nieuwe indeling 
gemaakt en zijn alle teksten opnieuw geschreven. Er is 
nu sprake van een eenduidige en overzichtelijke pre-
sentatie. Specifieke informatie voor kerken heeft op de 
nieuwe site een duidelijke plek gekregen. Verdiepende 
artikelen en achtergrondinformatie, voor het contact 

met vluchtelingen, zijn te vinden in de bibliotheek,  
die een belangrijke plaats inneemt op onze site.

In september is de nieuwe website online gegaan. 
Voor de juridische afdeling en voor de activiteiten voor 
vluchtelingen zijn twee aparte websites opgezet, zodat 
we gericht over deze onderdelen kunnen communice-
ren met een specifieke doelgroep. 

De nieuwe website was een enorme klus voor de afde-
ling Communicatie, die daarvoor nauw samenwerkte 
met onder andere de afdeling Kennis. Ook financieel 
was het een grote investering. Maar we zijn blij met 
de website en het achterliggende beheersysteem, we 
kunnen hier voorlopig op verder bouwen. De bezoe-
kers van de website vinden een schat aan informatie en 
potentiële geïnteresseerden zien sneller hoe zij betrok-
ken kunnen raken bij vluchtelingen.

4.4 FONDSENWERVING

De lezers van het magazine Weergave zorgden voor 
een groot deel van de financiële middelen van Gave. 
We wierven fondsen via deze groep, die bestaat uit 
particulieren, kerken, scholen en bedrijven. In 2017 
zetten we ons beleid voort om abonnees meer strate-
gisch te benaderen. We maakten daarbij gebruik van 
een donor life journey. 

De achterban ontving in 2017 niet alleen de Weergave, 
maar kreeg in juni en december ook een fondsenwer-
vende mailing in de brievenbus. Beide mailings gaven 
positieve respons.
Trouwe donateurs benaderden we telefonisch met de 
vraag of zij hun bijdrage willen verhogen. Dit leverde 

“Hartelijk dank voor 
het snelle contact leggen! 
Ik heb zojuist gemaild. 
Hopelijk kan de kerk 

iets betekenen voor het gezin. 
Goede kerstdagen gewenst!” 

Een vrijwilliger 

positieve respons op. Met verschillende (kerk)bladen 
stuurde Gave een oplegger mee. Dit zorgde voor extra 
giften van vaak nieuwe donateurs. 

4.5 SERVICEDESK

Dagelijks komen er vragen rond vluchtelingen binnen 
bij de servicedesk van Gave. De meeste vragen gaan 
over vluchtelingen die verhuizen naar een nieuwe 
woonplaats en graag in contact willen komen met 
christenen. Door het uitgebreide netwerk dat Gave 
heeft, kunnen wij meestal zorgen voor een goed nieuw 
contact na verhuizing. In 2017 heeft Gave honderd 
vluchtelingen aan een nieuw contact geholpen.
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5.1 PERSONEEL 

In 2017 is het aantal medewerkers van Gave ongeveer 
gelijk gebleven: 63. (in 2016: 64) per 31 december.  
Bij Gave werkten aan het eind van dit jaar 39 vrouwen 
en 24 mannen.

Het aantal fte’s groeide van 25,5 naar 26,8 (groei van 
vijf procent). Het aantal betaalde medewerkers bleef in 
2017 gelijk aan 2016 (32 personen). Daarentegen is het 
aantal uitbetaalde fte’s gegroeid van 14,9 in 2016 naar 
16,1 in 2017. De betaalde medewerkers verkrijgen hun 
salaris uit de inkomsten van hun eigen achterban.  
Vanaf 2016 ondersteunt Gave de medewerkers hierin. 
In 2017 is dit uitgebreid en betaalde Gave de werk- 
geverslasten tegen minimumloon uit eigen middelen. 

In 2017 waren twee stagiaires voor langere tijd aan 
Gave verbonden. Voor 2018 verwachten we ook diver-
se stagiaires.

5.2 VACATURES 

Hoewel we ook dit jaar nieuwe collega’s mochten ver-
welkomen, bestaat er nog steeds een aantal urgente 
vacatures bij Gave. Voor functies in het veld ontvangen 
wij genoeg reacties, maar het invullen van de vacante 

5.  PERSONEEL EN 
 ORGANISATIE 
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kantoorfuncties verloopt moeizaam. Wij vermoeden 
dat de salariëring via een achterban het struikelblok is. 
In 2018 zullen we meer aandacht moeten besteden aan 
werving van nieuwe medewerkers.

5.3 PENSIOENEN

In 2017 is een overeenkomst bereikt met Brand New 
Day voor het uitvoeren van een pensioenregeling voor 
Gave. De pensioenregeling gaat per 1 januari 2018 van 
kracht. Hierbij legt Gave vanuit de algemene middelen 
een procent pensioenpremie in en is er de mogelijk-
heid om gefinancierd vanuit de achterban te sparen 
voor het pensioen.

5.4 OPLEIDINGEN 

Ieder personeelslid dat bij Gave komt werken, door-
loopt een interne opleiding met diverse trainingsmo-
menten. De personeelsbijeenkomsten zijn een goed 
middel om de onderlinge band te versterken. In 2017 
hebben diverse medewerkers een opleiding gevolgd. 
Een aantal medewerkers hebben de zomerschool van 
Evangelie & Moslim gevolgd. Ook zijn er door mede-
werkers cursussen pastoraat, interculturele impact, lei-
derschap en presenteren gevolgd. Een groep van acht 
medewerkers heeft een visiereis gemaakt naar Jorda-
nië, in het kader van verdere opleiding en ontwikkeling 
voor het werk. Ze bezochten en waren betrokken bij 
een lokale kerk die zich op verschillende manieren in-
zet voor Syrische vluchtelingen in de stad Mafraq.

5.5 ICT

In 2017 is het voor alle medewerkers mogelijk gemaakt 
om vanaf een externe locatie toegang te kunnen 
krijgen tot het kantoornetwerk door middel van een 
vpn-verbinding.

Altijd genoeg

“Toen ik zag dat ik van giften 
moest leven, dacht ik direct:  
daar begin ik niet aan. Dit is 
niets voor mij. Ik kom ook uit 
een kerkelijk milieu waarin  
deze manier van leven niet 

gebruikelijk is. Ik wil gewoon  
iedere maand de zekerheid van  
een vast salaris. Toch wist ik 

diep van binnen dat ik het  
moest doen. Ik moest erop leren 

vertrouwen dat God voor mij  
zou zorgen. En ik heb in de  
achterliggende drie jaar  
altijd genoeg gehad.” 

Alies Koetsier, medewerker bij Gave 

5.6 ORGANISATIE

In 2017 is het digitale organisatiehandboek ingericht, 
een plek op de server waar documenten opgeslagen 
zijn die medewerkers nodig hebben voor hun func-
tioneren. Het betreft bijvoorbeeld documenten met 
betrekking tot kantoorzaken, maar ook achtergrond- 
informatie over vluchteling gerelateerde zaken. 

5.7 RISICO-INVENTARISATIE

Veiligheid is helaas een belangrijk onderwerp gewor-
den 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. In 2017 is een draaiboek  
gemaakt voor als er toch een bedreigende situatie 
ontstaat. 

5.8 SAMENWERKING BESTUUR

De samenwerking met het bestuur is in 2017 goed 
verlopen. We zijn dankbaar voor een bestuur dat zo 
betrokken en constructief meedenkt. Er waren vier 
bestuursvergaderingen en een bijeenkomst met  
het MT. Eén bestuursvergadering kon niet doorgaan 
wegens ziekte. Bestuursleden zijn welkom op de  
personeelsbijeenkomsten en maken regelmatig van  
die uitnodiging gebruik. 
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Afgelopen jaren is in de samenleving veel aandacht 
geweest voor vluchtelingen. In 2017 is dit minder 
geworden en dit zien we ook terug in de afname 
van ontvangen giften. Dit is conform onze begroting. 
Door de toename van het aantal fte’s en de uit- 
breiding van activiteiten zijn de kosten gestegen. 

Gave wil op een verantwoorde wijze met de aan haar 
ter beschikking gestelde middelen omgaan. De stich-
ting 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 het Centraal Bureau 
Fondsenwerving (CBF). 

In 2017 is de methode om de continuïteitsreserve te 
berekenen gewijzigd. Voorheen streefde Gave naar 
een hoogte die vergelijkbaar is met de jaarlijkse doel-
stellingskosten, exclusief salariskosten. Het doel van 
de continuïteitsreserve is om continuïteit in het werk 
te garanderen in de jaren waarin de giftenopbrengst 
mocht terugvallen. Aangezien Gave verantwoordelijk is 
voor de salariskosten en afgelopen jaren is gaan bijdra-
gen aan salarissen is het nodig dat deze ook worden 
meegenomen in de bepaling van de continuïteitsreser-
ve. In de nieuwe systematiek is dit recht gezet.

Buiten de salariskosten heeft Gave weinig langlopen-
de financiële verplichtingen. Voor het kantoorpand is 
sprake van een jaarlijkse reservering voor groot onder-
houd. Sinds 2017 wordt het werkgeversdeel van de 

inkomstenbelasting op het niveau van het minimum-
loon gefinancierd vanuit de algemene middelen. Het 
overige deel wordt betaald uit specifieke middelen,  
die komen uit de aan de betreffende medewerker  
gekoppelde achterban. In 2017 zijn de salarissen  
van enkele medewerkers (deels) gefinancierd vanuit  
de algemene middelen.

6.  FINANCIËN Gave heeft als beleggingsbeleid het vrije vermogen op 
een risicomijdende manier te beleggen. Dit houdt in 
dat het vermogen gestald wordt op een vrij opneem-
bare spaarrekening met lage rente.

In 2017 is 71,9% van de baten besteed aan de doel-
stelling (2016: 65,1%). Het deel van de kosten van 
eigen fondsenwerving over 2017 was 7,9%, over 2016 
bedroeg dit percentage 5,5%.
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Naam Functie In functie Aftredend

Dhr. H. Bouma Secretaris 01-03-2016 2020

Dhr. S. Datema Voorzitter 04-02-2014 2018

Dhr. A.G. Hooijer Penningmeester 28-06-2016 2020

Mw. M. Mulderij Lid 01-03-2016 2020

Ds. J.P. Ouwehand Lid 01-07-2014 2018

Bestuursleden worden voor twee 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.

7.  BESTUUR EN DIRECTIE 

Bestuursleden en directeur vervullen geen nevenfunc-
ties die mogelijk een belangenverstrengeling in zich 
hebben.

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.

Directeur in 2017: Dhr. Jan Pieter Mostert

Het bestuur vergaderde in 2017 vier maal waarbij  
voldoende bestuursleden aanwezig waren om geldige 
besluiten te nemen.

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

De samenstelling van het bestuur op 31 december 2017 met vermelding van de 
datum van het einde van de zittingstermijn is als volgt:
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Christenen beseffen steeds meer dat ze een  
belangrijke rol kunnen vervullen in het leven van 
vluchtelingen. Wij zijn daar blij mee en willen hen 
daarin ondersteunen. We blijven stimuleren dat  
kerken de liefde van Jezus Christus laten zien en 
overbrengen aan vluchtelingen. We zien dat er 
steeds meer wederkerigheid ontstaat tussen  
kerken en vluchtelingen. Niet alleen de kerk is  
van betekenis voor vluchtelingen, vluchtelingen 
leveren ook een waardevolle bijdrage aan de kerk.

In 2018 maken we een begin met de uitvoering  
van ons nieuwe meerjarenbeleidsplan 2018-2021. 
Onze speerpunten zijn:

1. Kerken inspireren om intercultureel kerk te zijn
2. Communicatie die verbindt en in beweging brengt
3. Versterken van de organisatie

Ons werk verschuift langzamerhand van de azc’s naar 
werk in de wijk: ondersteunen en toerusten van kerken 
en christenen die in contact zijn met statushouders. 
Hiervoor zijn in 2017 relevante producten ontwikkeld, 
andere zijn in voorbereiding. In 2018 zal er een bro-
chure over pastorale onderwerpen worden afgerond 
voor kerken. Ook op het gebied van trauma’s, huwelijk 
en gezin, opvoeding en kinderen maken we relevante 
informatie beschikbaar.

Het inspireren, motiveren en begeleiden van christe-
nen blijft een belangrijk doelstelling van Gave en haar 

8.  PLANNEN 2018 

medewerkers. We doen dit o.a. via onze website en 
door groepen in het land te bezoeken. In 2018 zullen 
we het aanbod van e-learning verder uitbreiden, om 
op deze manier meer christenen toe te kunnen rusten 
voor hun taak.
 
Het veldwerk heeft meer een regionale focus gekre-
gen. De nieuwe relatiemanagers maken het mogelijk 
om met meer kerken in contact te zijn. Deze functie 
wordt in 2018 verder uitgewerkt. In 2018 zal met de 
afdeling Communicatie een nieuwe aanpak worden 

geïntroduceerd om de missie (contact met vluchtelin-
gen) nog meer te verankeren in de kerken en hen meer 
te verbinden met Gave.

De juridische afdeling zal zich blijven inzetten voor 
christen-asielzoekers. Het dossieronderzoek en landen-
onderzoek hebben impact op individuele zaken en op 
de systematiek en beoordeling door IND in het alge-
meen. Ook zullen we de advisering aan kerken herzien 
als het gaat om het ondersteunen van bekeerlingen in 
de procedure.
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Oost en West

“De ideale kerk vindt de balans 
tussen Oost en West. De sfeer en 
de relationele talenten van de 
oosterling, gecombineerd met de 

structuur en het organisatietalent 
van het Westen.” 

Rien van der Toorn, 
intercultureel communicatietrainer

 

begroting 
2018

werkelijk 
2017

BATEN x € 1.000  % x € 1.000 %

Particulieren 803  71 806 72

Bedrijven 25  2 23 2

Organisaties	zonder	 
winststreven

255  23 257 23

Baten waar tegenprestatie 
tegenover staat

40  4 38 3

Overige baten 1  0 1 0

Som van de baten 1.124  100 1.125 100

BESTEDINGEN

Training en toerusting kerken 801 71 725  64 

Public	relations	en	 
voorlichting  125  11  84  7 

Totaal besteed aan  
doelstellingen 926 82 808  72 

Werving baten 75  7  89  8 

Kosten beheer en administratie 157  14 149  13 

Som van de bestedingen 1.158 103 1.046  93 

   

RESULTAAT -34 -3 78 7

VERWACHTING 2018
Onderstaand treft u de begroting van baten en bestedingen 2018 
aan met ter vergelijking de uitkomsten en de begroting 2017:

Andere specifieke zaken die we voor 2018  
inplannen en die impact hebben op de begroting:
•  Doorgaand investeren in de fondsenwerving  

om het inkomstenniveau op peil te houden en  
langzaam te laten groeien.

•  Het ontwikkelen van jongerenwerk. Het con-
cept voor jongeren, Connect Us, willen we laten 
doorgroeien en een duidelijke plek geven in de 
organisatie. 

•  Ook in 2018 worden er relevante activiteiten 
voor vluchtelingen georganiseerd, zoals vijf  
jongerenkampen, een Moeder-en-Kindweekend, 
twee vriendinnendagen en het Arabischtalige  
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 zullen 
Somalische christenen uit Nederland deelnemen 
aan een Europese conferentie.

•  De ondersteuning van het personeel wordt in 
2018 voortgezet door middel van de bijdrage 
aan de werkgeverslasten van de salarissen. Voor 
specifieke functie kan ook verdere financiële on-
dersteuning worden gegeven, binnen de kaders 
die hiervoor worden vastgesteld.

“Vriendschap hoeft 
niet veel te kosten. Als 
ik van iemand een mailtje 
krijg, voel ik mezelf  

al gezien en geliefd. Of een  
lach in het voorbijgaan, dat is 

balsem voor mijn ziel.”

Javed Masih uit Pakistan
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In en kort na de vluchtelingencrisis zijn de baten fors 
gestegen. Doordat in 2017 maatschappelijk minder 
aandacht was voor vluchtelingen zijn de inkomsten 

9. Financieel overzicht 

werkelijk  
2017

werkelijk  
2016

Toe-/afname 
2017 t.o.v. 2016

BATEN x € 1.000 % € % x € 1.000 %

Particulieren 806 72 830  64 	-24	 	-3	

Bedrijven 23 2 13  1  10 75 

Organisaties	zonder	winststreven 257 23 381  30 	-124	 -33	

Baten waar tegenprestatie tegen-
over staat 38 3 60  5 	-22	 	-37

Overige baten 1 0 2  0 	-2	 	-71	

Totale baten 1.125 100 1.287 100  -162 -13 

BESTEDINGEN

Training en toerusting kerken  725 65 763  59 	-38	 	-5	

Public	relations	en	voorlichting  84 7  75  6  9  12 

Totaal besteed aan doelstellingen  808 72  837  65  -29  -4 

Werving baten  89 8  71  6  18  25 

Kosten beheer en administratie  149 13  126  9  28  23 

Som van de bestedingen  1.046 93  1.033  80  17  2 

RESULTAAT  78 7  253  20  -174  -69 

gedaald. De bestemde en onbestemde baten zijn 
beiden ongeveer elf procent gedaald. De daling 
is het sterkst voor baten van organisaties zonder 

winststreven: kerken, kringen, clubs en scholen. Waar 
Gave in 2016 zeer veel incidentele giften ontving, 
kreeg Gave in 2017 in toenemende mate giften van 
vaste donateurs. De baten waar een tegenprestatie 
tegenover staat zijn het sterkst gedaald. Dit wordt 
veroorzaakt door de Arabische conferentie die in 
2016 is georganiseerd. In 2017 is deze conferentie 
niet meer door Gave georganiseerd. Bovendien zijn 
de opbrengsten van materialen in 2017 met 64% 
afgenomen.
De hogere lasten van pr en voorlichting houden 
verband met de nieuwe website. Meer mailings 
veroorzaken hogere lasten voor fondsenwerving. 
Hogere personeelskosten zijn de belangrijkste oorzaak 
voor stijgende kosten van beheer en administratie.

VERGELIJKING MET VOORGAAND JAAR
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werkelijk 
2017

begroot 
2017

werkelijk 
t.o.v.  

begroot

BATEN x € 1.000 % x € 1.000 % x € 1.000 %

Particulieren 806 72 710  67 96 13

Bedrijven 23 2 10  1 13 132

Organisaties	zonder	winststreven 257 23 293  28 -36 -12

Baten waar tegenprestatie
tegenover staat 38 3 45  4 -7 -16

Overige baten 1 0 2  0 -1 -66

Som van de baten 1.125 100 1.060  100 65 6

BESTEDINGEN

Training en toerusting kerken  725  64 870  82 -145 -17

Public	relations	en	voorlichting  84  7 90  8 -6 -7

Totaal besteed aan doelstellingen  808  72  960  91 -152 -16

Werving baten  89  8 73  7 16 22

Kosten beheer en administratie  149  13 138  13 11 8

Som van de bestedingen  1.046  93  1.171  110 -125 -11

RESULTAAT  78  7  -111  -10 189 -170

De baten zijn in lijn met de begroting gedaald te opzichte van vorig jaar. Door meevallende 
baten in december ontvingen we meer baten dan begroot voor 2017.

De bestedingen zijn achtergebleven bij de begroting. Minder personeelskosten en minder 
kosten voor de website dan begroot zijn hier de voornaamste oorzaak van.

ACTIVA 31-12-2017 31-12-2016 

x € 1.000 x € 1.000

Materiële	vaste	activa 13 16

Vorderingen	en	overlopende	activa 39 18

Liquide middelen 1.131 1.071

TOTAAL 1.183 1.106

PASSIVA
Continuïteitsreserve 496 473

Bestemmingsreserves 211 161

Bestemmingsfondsen 345 339

Onderhoudsvoorziening	 50 39

Kortlopende	schulden 81 93

TOTAAL 1.183 1.106

De toename van de liquide middelen houdt voornamelijk  
verband met het positieve resultaat. De bestemmingsreserves 
nemen voornamelijk toe door fondsen m.b.t. personeelskosten. 
De toename van de bestemmingsfondsen is grotendeels 
veroorzaakt door hogere bestemmingsfondsen van medewerkers. 

FINANCIËLE POSITIEVERGELIJKING MET DE BEGROTING 2017
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017  Na voorstel resultaatbestemming

ACTIVA 31-12-2017 in € 31-12-2016 in €

VASTE ACTIVA

Materiële	vaste	activa 12.829 16.481

12.829 16.481

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen	en	overlopende	activa 39.063 18.473

Liquide middelen 1.131.123 1.071.272

1.170.185 1.089.744

TOTAAL 1.183.014 1.106.225

PASSIVA 31-12-2017 in € 31-12-2016 in €

RESERVES EN FONDSEN

Reserves

Continuïteitsreserve 495.709 473.418

Bestemmingsreserves 210.730 160.699

706.439 634.117

Fondsen

Bestemmingsfondsen 345.238  339.436

 1.051.677 973.553

VOORZIENINGEN

Onderhoudsvoorziening	 50.024 39.224

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren 53.770 61.603

Belastingen	en	sociale	 
verzekeringen

10.878 9.442

Overige	schulden	en	 
overlopende passiva

16.665 22.404

81.313 93.449

TOTAAL 1.183.014 1.106.225

JAARVERSLAG 2017



31

 werkelijk 2017 
in €

begroot 2017 
in €

werkelijk 2016 
in €

BATEN

Particulieren 805.514 715.000 829.584

Bedrijven 23.185 15.000 13.230

Organisaties	zonder	winststreven 257.217 292.500 381.229

Baten waar tegenprestatie  
tegenover staat 37.867 44.500 60.324

Overige baten 677 2.000 2.323

Totale baten 1.124.460 1.069.000 1.286.690

BESTEDINGEN

Besteed aan doelstellingen

Training en toerusting kerken 725.001 845.500 762.571

Public	relations	en	voorlichting 83.542 114.400 74.865

 808.543 959.900 837.436

Werving baten

Kosten eigen fondsenwerving 88.700 81.500 70.600

Kosten beheer en administratie

Kosten eigen organisatie 149.084 127.900 125.798

Som van de bestedingen 1.046.327 1.169.300 1.033.834

RESULTAAT 78.133 -100.300 252.856

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

 werkelijk 2017 
in €

begroot 2017 
in €

werkelijk 2016 
in €

Resultaat is onttrokken/
toegevoegd aan:

Continuïteitsreserve 81.379 -100.300 171.772

Bestemmingsfondsen	activiteiten -16.803 23.928

Bestemmingsreserves 50.031 61.716

Bestemmingsfonds medewerkers -36.474 -4.560

78.133 -100.300 252.857
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3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017

2017 in € 2016 in €

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

Resultaat 78.133 252.856

Afschrijving	vaste	activa 3.652 3.652

Mutatie	onderhoudsvoorziening 10.800 10,800

Veranderingen in werkkapitaal:

Mutatie	vorderingen	en	overlopende	activa -20.590 -813

Mutatie	kortlopende	schulden -12.137 -5.367

-21.927 4.620

Kasstroom uit operationele activiteiten 59.858 261.128

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Netto kasstroom in jaar 59.858 261.128

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per 1 januari 1.071.272 810.141

Mutatie boekjaar 59.858 261.129

STAND PER 31 DECEMBER 1.131.123 1.071.272

ACTIVA 31-12-2017 in € 31-12-2016 in €

VASTE ACTIVA

Materiële	vaste	activa 12.829 16.481

12.829 16.481

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen	en	overlopende	activa 39.063 18.473

Liquide middelen 1.131.123 1.071.272

1.170.185 1.089.744

TOTAAL 1.183.014 1.106.225
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING 

Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 
650 Fondsenwervende Instellingen (RJ 650), Richtlijn 
640 Organisaties-zonder-winststreven (RJ 640) en de 
overige richtlijnen voor de jaarverslaggeving. 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de 
continuïteitsveronderstelling en alle bedragen zijn 
opgenomen in euro’s. 
De waardering van activa en passiva en de bepaling 
van het resultaat vinden plaats op basis van historische 
kostprijs. Tenzij bij de betreffende grondslag voor de 

specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden 
de activa en passiva opgenomen tegen nominale 
waarde.

Stelselwijziging
Uit hoofde van wijzigingen in de Richtlijn 650 
Fondsenwervende Instellingen (RJ 650) is een wijziging 
aangebracht in de rubricering van de staat van baten 
en lasten De stelselwijziging heeft geen gevolgen voor 
de reserves en fondsen en het saldo van de baten en 
lasten. De vergelijkende cijfers worden aangepast.

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 
economische levensduur en eventuele bijzondere 
waardeverminderingen. 
Alle materiële vaste activa 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.  
Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt 
een voorziening gevormd. 

Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen 
tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde 

4 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

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. 

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 verwerking 
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.

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. 
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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: training & toerusting 
kerken en public relations & voorlichting. De 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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31-12-2017 in € 31-12-2016 in €

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 8.586 3.993

Voorschotten	 5.370 5.370

Nog te ontvangen bedragen 25.107 9.110

39.063 18.473

De	vorderingen	en	overlopende	activa	is	toegenomen	door	te	ontvangen	
lage inkomensvoordeel.

Liquide middelen  

Bank 848.839 805.038

ING	saldo	achterbanrekeningen 282.284 266.234

1.131.123 1.071.272

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	organisatie.

5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA 31-12-2017 in € 31-12-2016 in €

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Aanschafwaarde	Cabin	Unit	Luttelgeest 22.315 22.315

Cumulatieve	afschrijving	Cabin	Unit	Luttelgeest -9.665 -7.435

12.650 14.880

De	afschrijving	is	gebaseerd	op	een	levensduur	van	10	jaar	
en een restwaarde van nihil.

Aanschafwaarde	bouwkundig	aanpassen	kantoor 6.710 6.710

Cumulatieve	afschrijving	bouwkundig	aanpassen	kantoor -6.531 -5.109

179 1.601

De	afschrijving	is	gebaseerd	op	een	gebruiksduur	van	5	jaar	
en een restwaarde van nihil.

TOTAAL MATERIËLE VASTE ACTIVA 12.829 16.481

Inventaris

Alle	aanschaffingen	in	kantoorinventaris	en	apparatuur	zijn	direct	ten	laste	van	de	exploitatie	gebracht.	De	
verzekerde	waarde	ultimo	boekjaar	is	€	49.833.	Dit	is	gelijk	aan	2016.
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BESTEMMINGSRESERVES 31-12-2016 Onttrekking Toegevoegd ten laste van 
resultatenrekening 31-12-2017

€ € € €

Continuïteitsreserve 473.418 -59.088 81.379 495.709

Bestemmingsreserve PR en fondsenwerving 20.000 -14.270 5.730

Bestemmingsreserve	investering	doel-	en	cultuurgroepenwerk 10.000 -54.394 44.394 0

Bestemmingsreserve ontsluiting/ontwikkeling aanbod Gave 18.700 -18.700 0

Bestemmingsreserve	urgente	vacatures/organisatieontwikkeling 100.000 -11.323 31.323 120.000

Bestemmingsreserve meertalige medewerkers 0 20.000 20.000

Bestemmingsreserve	project	België 12.000 -3.000 16.000 25.000

Bestemmingsreserve automatisering    40.000 40.000

TOTAAL 634.117 -160.774 233.096 706.439

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

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	streefde	er	tot	
en	met	2016	naar	de	hoogte	van	deze	reserve	te	brengen	op	het	niveau	van	de	bestedingen	 
exclusief	medewerkerslasten	voor	één	jaar.	Aangezien	Gave	afgelopen	jaren	een	steeds	groter	 
deel	is	gaan	bijdrage	aan	de	personeelskosten	dient	deze	systematiek	per	2017	te	wijzigen. 
Per	2017	bestaat	de	continuïteitsreserve	uit	drie	componenten	waarvoor	een	bandbreedte	is	 
opgenomen,	zodat	de	systematiek	jaarlijks	gelijk	blijft	en	de	hoogte	van	de	continuïteitsreserve	
beperkt	fluctueert.	De	systematiek	is	als	volgt: 
1.	Loonkosten	gefinancierd	door	Gave	(75%-100%) 
2.	Loonkosten	gefinancierd	door	achterbannen	(50%-75%) 
3.		Doelstellingskosten	(excl.	loonkosten)	(90%-110%	kosten	met	en	vast	karakter;	20%-30%	kosten	
met	een	variabel	karakter).	Hierbij	worden	de	bestemmingsreserves	en	bestemmingsfondsen	in	
mindering	gebracht.
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BESTEMMINGSFONDSEN 31-12-2016 Ontvangen giften Saldo van kosten en 
opbrengsten

Toegerekende 
kosten medewer-

kers, overhead

Negatief saldo ten 
laste van de resultaten-

rekening
31-12-2017

€ € € € € €

Bestemmingsfonds jongerenkampen 28.066 26.974 -19.371 -8.000  27.669 

Bestemmingsfonds	Moeder-en-Kindweekend 17.498 6.275 -15.558 -1.600  6.615 

Bestemmingsfonds	House	of	Joy	Luttelgeest 22.801 6.185 -7.746 -3.000  18.239 

Bestemmingsfonds	House(s)	of	Joy	algemeen 11.102 0 0 0  11.102 

Bestemmingsfonds	Connect	Us 961 2.646 -3.799 0 192 	0-

Bestemmingsfonds medewerkers 259.008 473.489 -450.875  281.622 

TOTAAL 339.436 515.568 -497.349 -12.600 192 345.247

In	de	bestemmingsfondsen	worden	opgenomen	de	door	derden	voor	bepaalde	doelen	en	activiteiten	bestemde	gelden.
In	2017	zijn	twee	en	in	2016	is	één	Moeder-en-Kindweekend	georganiseerd.

De	gelden	van	het	bestemmingsfonds	medewerkers	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.

31-12-2017	in	€ 31-12-2016	in	€

Personeelskosten 509.963 486.128

Bestemmingsfonds medewerkers 281.622 259.008

Dekking personeelskosten in maanden 6,6 6,4
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VOORZIENINGEN 31-12-2017	in	€ 31-12-2016	in	€

Onderhoudsvoorziening kantoorpand  

Stand per 1 januari 39.224 28.424

Toegevoegd 10.800 10.800

Onttrokken

Stand	per	31	december	 50.024 39.224

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

KORTLOPENDE SCHULDEN 31-12-2017	in	€ 31-12-2016	in	€

Crediteuren 53.770 61.603

Te	betalen	belastingen	en	sociale	verzekeringen 10.878 9.442

Refugee	Highway	Partnership 9.067 2.794

Overige	schulden 7.598 19.610

81.313 93.449

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De	totale	huurverplichtingen	bedraagt	voor	2018	€	33.183.	Dit	wordt	jaarlijks	deels	 
geïndexeerd	met	1%.	De	looptijden	van	de	huurverplichting	zijn	nog	2	en	4	jaar.	

HUURVERPLICHTING < 1 jaar 1-5	jaar

33.183 42.783
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BATEN UIT EIGEN 
FONDSENWERVING

werkelijk 
2017 in €

begroot 
2017 in €

werkelijk 
2016 in €

Bestemde baten uit eigen fondsenwerving

Particulieren 500.379 405.500 506.524

Bedrijven 250 5.000 0

Organisaties	zonder	winststreven 40.934 82.500 111.990

541.563 493.000 618.514

Onbestemde baten uit eigen fondsenwerving

Particulieren	 305.135 309.500 323.060

Bedrijven 22.935 10.000 13.230

Organisaties	zonder	winststreven 216.283 210.000 269.239

544.353 529.500 605.529

Baten waar tegenprestatie tegenover staat

Huuropbrengsten 3.283 5.000 4.492

Jongerenkampen deelnemersgelden 14.220 15.000 12.185

Opbrengst materialen 6.472 14.000 17.970

Opbrengst	cursussen	 7.174 8.500 11.061

Kinderwerk/kinderkampen 4.955 1.000

Opbrengst overigen 1.763 1.000 14.617

37.867 44.500 60.324

Totale baten uit eigen fondsenwerving 1.123.783 1.067.000 1.284.368

Overige baten

Rente bankrekeningen 677 2.000 2.323

BESTEDINGEN AAN 
DOELSTELLINGEN

werkelijk 
2017 in €

begroot 
2017 in €

werkelijk 
2016 in €

Training en toerusting kerken

Personeelskosten 444.083 560.300 433.466

Functioneringskosten 268.118 265.500 317.405

Public	relations	en	voorlichting 12.800 19.700 11.700

725.001 845.500 762.571

Als	percentage	van	de	baten 64,5% 79,1% 59,3%

 

Public relations en voorlichting

Kosten medewerkers 10.000 10.300 9.800

Public	relations	en	voorlichting 59.442 85.500 50.465

Aandeel kosten eigen organisatie 14.100 18.600 14.600

83.542 114.400 74.865

 

Als	percentage	van	de	baten 7,4% 10,7% 5,8%

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.

Baten in natura
De	huurprijs	voor	het	kantoorpand	van	Stichting	Gave	te	Harderwijk	bedraagt	nihil,	waarmee	sprake	 
is	van	baten	in	natura.	De	WOZ-waarde	van	het	kantoor	is	circa	€	400.000.	Gave	heeft	de	verplichting	 
het	pand	te	onderhouden.	De	baten	in	natura	zijn	niet	opgenomen	in	bovenstaande	baten.
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WERVING BATEN werkelijk 
2017 in €

begroot 
2017 in €

werkelijk 
2016 in €

Kosten eigen fondsenwerving

(In)directe	verwervingskosten

Directe	kosten 54.330 17.000 38.159

PR-kosten 17.070 44.300 15.541

71.400 61.300 53.700

Uitvoeringskosten eigen 
fondsenwerving

Aandeel kosten medewerkers 9.300 9.200 8.700

Aandeel kosten eigen organisatie 8.000 11.000 8.200

17.300 20.200 16.900

Totale kosten eigen fondsenwerving 88.700 81.500 70.600

Als	percentage	van	de	baten 7,9% 7,6% 5,5%

KOSTEN BEHEER 
EN ADMINISTRATIE

werkelijk 
2017 in €

begroot 
2017 in €

werkelijk 
2016 in €

Kosten eigen organisatie

Aandeel kosten medewerkers 73.100 56.200 56.200

Aandeel kosten eigen organisatie 75.984 71.700 69.598

Totale kosten beheer en administratie 149.084 127.900 125.798

Als	percentage	van	de	baten 13,3% 12,0% 9,8%

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. 

De	nadere	specificatie	van	de	kosten	en	de	toedeling	aan	de	activiteiten	is	als	volgt:

PERSONEELSKOSTEN werkelijk 
2017 in €

begroot 
2017 in €

werkelijk 
2016 in €

Salarissen	inclusief	vakantietoeslag	 439.904 495.000 383.825

Beloning medewerkers niet in loondienst 17.280 20.000 21.393

Sociale	lasten	 71.123 95.000 63.568

Lage inkomensvoordeel -9.635

Bijdrage UWV -16.438 0 0

ANW-hiaatverzekering	 6.901 8.000 5.240

Opleiding personeel 15.917 18.000 16.797

Kosten	achterbancomités	 11.433 0 17.342

536.483 636.000 508.166

Sociale	lasten	in	procenten	van	de	salarissen 16,2% 19,2% 16,6%

Gemiddeld aantal medewerkers in fulltime eenheden 16,14 14,89

De personeelskosten zijn als volgt toegerekend:

Training en toerusting kerken 444.083 560.300 433.466

Public	relations	en	voorlichting 10.000 10.300 9.800

Kosten eigen fondsenwerving 9.300 9.200 8.700

Kosten eigen organisatie 73.100 56.200 56.200

536.483 636.000 508.166

Bezoldiging	directeur	J.P.	Mostert	(0,6	fte) 21.773 21.720 19.116

Bezoldigingen en financiële relaties bestuurders 

Directie	en	medewerkers	van	Gave	ontvangen	salaris	vanuit	inkomsten	uit	een	persoonlijke achterban.  
Het	salaris	is	daarom	afhankelijk	van	de	verworven	inkomsten	van	de	achterban.	Minimaal	wordt	vanuit	de	
persoonlijke	achterban	het	minimumloon	vergoed.	Maximaal	wordt	vanuit	de	persoonlijke	achterban	een	
salaris	ontvangen	conform	de	van	toepassingzijnde	functieregeling	en	salarisschalen.	De	basis	van	de	 
functieregeling	en	salarisschalen	ligt	in	de	arbeidsvoorwaarderegeling	voor	de	kerkelijk	werkers	voor	de	
PKN	met	een	maximum	van	€	3.146	per	maand	bij	voltijd	dienstverband.	
Behoudens	gedeclareerde	kosten	worden	er	geen	vergoedingen	toegekend	aan	het	bestuur.

JAARVERSLAG 2017
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FUNCTIONERINGSKOSTEN werkelijk 
2017 in €

begroot 
2017 in €

werkelijk 
2016 in €

Reis-,	kantoorkosten	medewerkers  52.690 52.500 68.012

Materiaal kosten  4.699 8.000 14.592

Algemene kosten  t.b.v. personeel  27.512 28.000 28.174

Kosten kinderwerk/kinderkampen  11.784 1.000 3.278

Jongerenkampen  33.591 33.000 31.809

Moeder-en-Kindweekend	  16.298 13.000 7.208

Vriendinnendag  1.696 5.000

Lectuurfonds	  2.000 6.000 5.349

Arabische	conferentie	  10.211 10.000 46.685

Overig	Arabisch	werk	  12.000 12.000 9.542

Weekend	huwelijk	en	gezin	Arab.	sprekend	  4.620 4.500

Home for Kurds  8.000 6.000 6.000

Somaliëwerk  47.357 36.000 47.241

House(s)	of	Joy	  7.746 34.000 4.526

Kinder-,	tiener-,	jongerenwerkmateriaal	  726 0 10.687

Connect-Us	  3.799 

Kennis  4.909 7.500 1.222

Juridisch	werk	  1.649 1.000 885

Landelijke toerustingsbijeenkomsten  6.482 15.846

Refugee	Highway	Partnership	  1.088 1.000 916

Bijdrage Gave Veste Vlaanderen  4.875 3.000 13.821

Overige kosten  4.384 4.000 1.611

268.118 265.500 317.405

Betreft	kosten	voor	medewerkers	en	andere	functionarissen	die	niet	gedekt	worden	uit	bestemmings- 
giften	van	de	achterban	en	andere	kosten	verband	houdend	met	de	uitgeoefende	activiteiten.

De	functioneringskosten	zijn	volledig	als	kosten	van	“training	en	toerusting	kerken”	aangemerkt.

PUBLICITEIT EN 
COMMUNICATIE

werkelijk 
2017 in €

begroot 
2017 in €

werkelijk 
2016 in €

Mailings fondsenwerving 54.330 47.000 38.159

Weergave	druk-	en	verzendkosten	 36.554 41.000 45.536

Advertenties,	publicaties,	acquisitie	 3.675 5.000 6.922

PR 20.619 27.000 16.404

Campagne kosten 10.000 5.154

Kosten website 24.641 30.000 772

Reis-,	kantoorkosten	 3.281 5.500

Overige kosten 542 1.000 445

Vluchtelingendienst	en	andere	PR-activiteiten 2.474

143.642 166.500 115.865

Deze kosten zijn als volgt toegerekend:

Training en toerusting kerken 12.800 19.700 11.700

Public	relations	en	voorlichting 59.442 85.500 50.465

Kosten eigen fondsenwerving 71.400 61.300 53.700

143.642 166.500 115.865
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KOSTEN EIGEN ORGANISATIE werkelijk 
2017 in €

begroot 
2017 in €

werkelijk 
2016 in €

Reis-,	kantoorkosten 17.935 22.000 9.822

Functioneringskosten	directie	 811 5.500 5.482

Huisvestingskosten 27.585 23.800 24.939

Beleid en advies 7.260 2.500

Administratie 3.703 3.500 4.511

Accountantskosten 3.400 3.500 3.449

CBF 2.150 1.500 1.650

Communicatiekosten 10.128 10.000 8.975

Kantoorbenodigdheden 2.631 6.500 5.455

Automatiseringskosten	incl.	apparatuur	 8.508 10.000 12.308

Contributies en abonnementen 2.337 2.000 1.253

Kosten	relatieprogrammatuur	Manyware	 5.773 7.000 6.651

Overige kosten 5.863 3.500 7.902

98.084 101.300 92.398

 Deze kosten zijn als volgt toegekend

		Public	relations	en	voorlichting 14.100 18.600 14.600

  Kosten eigen fondsenwerving 8.000 11.000 8.200

  Kosten beheer en administratie 75.984 71.700 69.598

98.084 101.300 92.398



43

LASTEN Doelstelling training Doelstelling Werving baten Beheer en administratie Werkelijk 2017 Begroot 2017 Totaal 2016
en toerusting kerken public relations en 

voorlichting

Personeelskosten 444.083 10.000 9.300 73.100 536.483 636.000 508.166

Functioneringskosten 268.118  268.118 265.500 317.405

Publiciteit	en	communicatie 12.800 59.442 71.400 143.642 166.500 115.865

Huisvestingskosten 3.600 2.400 21.585 27.585 23.800 24.939

Kantoor-	en	algemene	kosten 10.500 5.600 54.399 70.499 77.500 67.459

TOTAAL LASTEN 725.001 83.542 88.700 149.084 1.046.327 1.169.300 1.033.834

De	inzet	van	de	medewerkers	is	naar	schatting	voor	bijna	83%	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	fondsenw-
erving’	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.	9%	toegerekend	aan	training	en	toerusting	kerken’,	voor	ca.	41%	aan	‘public	relations	en	voorlichting’	en	voor	ca.	50%	aan	
fondsenwerving.	De	toerekening	van	de	kantoor-	en	algemene	kosten	berust	op	schattingen.

7 TOELICHTING LASTENVERDELING

JAARVERSLAG 2017
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RESULTAATBESTEMMING 2017
De directie stelt voor om het positieve resultaat 2017 als volgt te verdelen: (€)

Positief resultaat 2017 78.133

Onttrekken aan bestemmingsfonds jongerenkampen 397

Onttrekken aan bestemmingsfonds Moeder-en-Kindactiviteiten 10.883

Onttrekken aan bestemmingsfonds House of Joy Luttelgeest 4.562

Onttrekken aan bestemmingsfonds Connect Us 961

Onttrekken aan bestemmingsreserve PR en fondsenwerving 14.270

Onttrekken aan bestemmingsreserve doel- en cultuurgroepenwerk 10.000

Onttrekken aan bestemmingsreserve ontsluiting/ontwikkeling aanbod Gave 18.700

Toevoegen aan bestemmingsreserve vacatures/organisatieontwikkeling -20.000

Toevoegen aan bestemmingsreserve meertalige medewerkers -20.000

Toevoegen aan bestemmingsreserve project België -13.000

Toevoegen aan bestemmingsreserve automatisering -40.000

Onttrekken aan bestemmingsfonds medewerkers 36.474

Per saldo toevoegen aan de continuïteitsreserve 81.379

Dit voorstel is – vooruitlopend op de goedkeuring van het bestuur – in de jaarrekening verwerkt.

8 OVERIGE GEGEVENS
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SCHUITEMAN
R E G I S T E R A C C O U N TA N T S

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van Stichting Gave

A. Verklaring over de in dit verslag jaarrekening 2017

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening  2017 van Stichting Gave te Utrecht  gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit ververslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Gave per 31 december 2017 en van het resultaat
over 2017 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 "Fondsenwervende
organisaties", RJ-Richtlijn 640 “Organisaties-zonder-winststreven” en de overige richtlijnen voor de
jaarverslaggeving.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2017;
2. de staat van baten en lasten over 2017; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en

andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Gave zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:

- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.
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Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ Richtlijn 650
"Fondsenwervende organisaties", RJ-Richtlijn 640 “Organisaties-zonder-winststreven” en de overige
richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650  "Fondsenwervende organisaties",
RJ-Richtlijn 640 “Organisaties-zonder-winststreven” en de overige richtlijnen voor de jaarverslaggeving.
In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de
bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:
- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.
Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten.
Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de
interne beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de stichting;
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- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover
in de jaarrekening staan;

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten
wij onze verklaring aanpassen.

- Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat
een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;

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

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

Wij communiceren onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de
significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Harderwijk, 22 mei 2018
Schuiteman & Partners Registeraccountants B.V.

Was getekend
W. van Reenen RA



COLOFON 

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

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

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

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.	

Algemene informatie 
Adres:	Stichting	Gave	
Marie	Curiestraat	35,	3846	BW	Harderwijk
Telefoon:	0341-460328
Website: www.gave.nl 
E-mail:	servicedesk@gave.nl	
Bankrekeningnummer: 
NL85 INGB 0006 9900 56

Gave is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. 
Inschrijvingsnummer	handelsregister	Kamer	van	Koophandel:	41187131

Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar 
De jaarrekening 2016 is in de bestuursvergadering van 9 mei 2017 door het bestuur 
vastgesteld. 

gevlucht.

Vanwege oorlog, uitzichtloosheid, 
chaos of onderdrukking. Ze 
leefden in onzekerheid, en zoeken 
veiligheid en een vreedzaam leven.

gevlucht.

gezien.

Gevlucht, maar geen nummer.  
Een persoon, een mens. 
Geschapen, gezien en geliefd  
door God. 

gezien.

geliefd.

Geliefd door God én door mensen. 
Broodnodig voor iedereen, ook 
voor vluchte lingen. Wij geven 
die liefde door, samen met vele 
vrijwilligers.

geliefd.




