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1. Bestuurs-   en directieverslag 
 

1.1  Algemene gegevens 
Statutaire naam : Stichting OMF Nederland 
Vestigingsplaats : Terschuur 
 
1.2  Visie en missie 
 
1.1.1 Visie 
‘De miljarden Oost-Aziaten komen tot hun doel zodat Gods Naam verheerlijkt wordt’. 
 
1.2.2  Missie 
‘In samenwerking met kerken en gemeenten in Nederland christenen mobiliseren om de miljarden 
Oost-Aziaten te bereiken met het evangelie in woorden, daden en houding, door mensen te 
motiveren tot gebed, geven en gaan.’ 
 
1.3  Omschrijving - doel - juridische structuur 
Stichting OMF Nederland is een zendingsorganisatie gericht op volkeren van Oost-Azië om met hen 
het Goede Nieuws van Jezus Christus, in woorden, daden en houding te delen tot eer van God. Het 
opereert door middel van een convenant met andere zelfstandige, lokaal geregistreerde organisaties 
wereldwijd. Tezamen zijn deze organisaties bekend onder de naam OMF International. In de praktijk 
zenden we zending- en ontwikkelingswerkers uit voor een korte of lange termijn én motiveren we 
kerken en individuen in Nederland om in beweging te komen op hun eigen plek. In Nederland is 
Stichting OMF Nederland een zelfstandige rechtspersoon. 
 
 1.4  Bestuur en directie 

 
 1.4.1 Samenstelling bestuur 
 
Functie         Naam 
Voorzitter   : Geert de Boo 
Secretaris   : Marga de With 
Penningmeester  : Daniël van Meeuwen 
Overige bestuursleden  : Greet Verhoeven 

: Willeke de Vroome 
: Joanne van Meeuwen 
: Albert van Blijderveen 
: Daniël Hoekstra 

 
1.4.2 Wijze van benoemen en zittingsduur 
Mensen worden uitgenodigd deel te nemen aan het bestuur (zie Bestuursprofiel voor details) en de 
zittingsduur is ten hoogste 3 termijnen van 4 jaar 
 
1.4.3 Nevenfuncties bestuursleden 
Bestuursleden hebben geen nevenfuncties waarbij belangenverstrengeling mogelijk is. 
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1.4.4 Beloning bestuursleden 
Bestuursleden ontvangen geen beloning van de organisatie. Zij geven hun tijd en inzet pro Deo. 
 
1.4.5 Vergaderfrequentie 
Het bestuur kwam in 2020 vijfmaal in vergadering bijeen.  
 
1.4.6 Taak er werkwijze bestuur en directie 
Zie hiervoor het Bestuursprofiel en het Directiestatuut van OMF Nederland, waarin deze tot in details 
zijn uitgewerkt 
 
1.4.7 Directie 
De directie werd in 2020 gevoerd door M.A.W. Kommers.  
 
1.5  Statuten 
In 2020 zijn de statuten niet gewijzigd. 

 
1.6  Beleid kosten en methoden van fondswerving 
OMF Nederland heeft een bij beleid bepaald terughoudende aanpak ten aanzien van fondswerving. 
De communicatie is vooral gericht op het werven betrokkenheid van mensen bij het werk van OMF. 
De achterban wordt niet actief gevraagd om een financiële bijdrage, met uitzondering van een 
oproep om bij te dragen aan de druk- en verzendkosten van enkele periodieke uitgaven. Geld 
uitgeven voor fondswerving valt niet direct onder de doelstelling van OMF Nederland en daarom 
krijgt het beperkt aandacht. Fondsen worden voornamelijk geworven door de Thuisfront Teams van 
de werkers om daarmee de uitzending van deze werkers duurzaam te financieren. De ondersteuning 
ten behoeve van het Algemeen Fonds van OMF Nederland wordt verkregen door inhoudsvolle 
communicatie naar een trouwe achterban waarvan een deel er zelf voor kiest OMF Nederland 
financieel te ondersteunen. 
 
1.7  Beleid met betrekking tot reserves 
OMF Nederland zoekt een continuïteitsreserve op te bouwen van ten hoogste het bedrag aan 
jaarlijkse operationele kosten van de werkorganisatie. OMF Nederland heeft per eind 2020 een 
continuïteitsreserve op de balans van ongeveer EUR 336.000. Dat is 88% van de (totale) operationele 
kosten van de werkorganisatie in Nederland. 
 
1.8  Beleid rondom beleggingen 
In overleg met bestuur wordt er beperkt in obligaties/certificaten belegd. De rente die vrijkomt 
alsmede de koersresultaten worden in de exploitatie meegenomen. Eind 2020 bedroeg het belegd 
vermogen ongeveer EUR 108.000. 
 
1.9  Vrijwilligersbeleid 
Er zijn twee soorten vrijwilligers, die tegelijk ook volledig medewerkers zijn. Vrijwilligers tegen een 
Vaste vergoeding van maximaal  1.700 euro per jaar en vrijwilligers die hun werk verrichten op basis 
van gemaakte onkosten (m.n. vervoer). Met elke vrijwilliger is er een contract afgesloten waarin 
rechten en plichten zijn benoemd. 
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1.10 Communicatiebeleid met belanghebbenden 
Met de grote achterban wordt geregeld gecommuniceerd over het werk van OMF in Oost-Azië via 
facebook, twitter, e-brief en andere publicaties. Dit om betrokkenheid te vergroten en mensen te 
motiveren / bewust te maken hoe ze in de georganiseerde zendingsbeweging die OMF is mee 
kunnen doen. Communicatie naar uitzendende kerkelijke gemeenten en werkers gebeurt regelmatig 
om inzicht te geven over a) het werk, b) de werkers en hun functioneren en c) over financiële stand 
van zaken.  
 
1.11 Activiteiten verslag 
 
Beleidsplan 
In 2020 is een nieuw beleidsplan opgesteld voor de periode 2021-2023. Deze is door bestuur 
goedgekeurd en vindbaar op de website. In het nieuwe plan worden zeven beleidsspeerpunten 
benoemd. 
 
Komen en gaan 
In 2020 keerden twee lange termijn zendingswerkers definitief terug van het veld. Daarnaast 
kwamen er werkers met verlof die niet terug konden naar Oost-Azië. Aan het eind van 2020 was er 
en groep van 15 werkers op verleng verlof. Vanwege de coronapandemie konden er slechts twee 
werkers worden uitgezonden. Andere uitzendingen werden uitgesteld vanwege de reisbeperkingen. 
Er vonden ook geen korte termijn uitzendingen plaats.  
 
Op het kantoor werden twee nieuwe medewerkers aangenomen. Tevens werd er afscheid genomen 
van een stafmedewerker en een vrijwilliger.  
 
Partners 
We zijn dankbaar dat in 2020 de banden met de bestaande partners konden worden gecontinueerd 
en verder versterkt. Met de GZB werd gewerkt aan de verlenging en aanpassing van de bestaande 
samenwerkingsovereenkomst. Er is ook een strategische samenwerking aangegaan met een 
communicatieadviesbureau. 
  
Activiteiten 
Het jaar 2020 stond in het teken van de coronapandemie. Veel activiteiten werden geannuleerd, 
zeker in de periode voor de zomer. Denk aan retraite met verlofgangers, avonden met 
thuisfrontteams en deelname aan conferenties als Opwekking enzovoort. Tegelijkertijd overheerst 
dankbaarheid als we zien dat veel van de kerntaken van OMF Nederland, mobilisatie, begeleiding van 
kandidaten en begeleiding van zendingswerkers op het veld konden worden voortgezet. Er was een 
groei zichtbaar van het aantal nieuwe kandidaat zendingswerkers.  
 
In januari werd het kandidatenweekend gehouden met 18 deelnemers. In februari was OMF 
Nederland partner en medeorganisator van de Missieconferentie waaraan zo’n 70 jongeren 
deelnamen. Deelname aan andere evenementen werden door de coronapandemie geannuleerd. Staf 
bijeenkomsten, een retraite met verlofgangers en andere bijeenkomsten werden online of 
gedeeltelijk online gehouden. 
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1.12 Financieel 
Financieel werd 2020 afgesloten met een overschot van EUR 3.060  (excl. mutatie 
bestemmingsfondsen), tegenover een begroot resultaat van nul. De belangrijkste afwijkingen ten 
opzichte van de begroting kunnen als volgt verklaard worden: 

 
1. In 2020 is een legaat ontvangen van ca. EUR 13.000 (niet begroot); 
2. De algemene giften t.b.v. de financiering van de kantoorkosten lagen in 2020 EUR 22.000 lager 

dan begroot. De specifieke giften voor de kantoorstaf daarentegen kwamen in 2020 EUR 11.000 
hoger uit dan opgenomen in de begroting. 

3. De kosten (exclusief de afgedragen giften aan het veld) lagen in 2020 ongeveer op hetzelfde 
niveau als in de begroting opgenomen.  

 
1.13 Risicoparagraaf 
De volgende risico’s worden voor de OMF het meest belangrijk geacht: 
 

• Onvoldoende dekking van de kantoorkosten uit algemene giften en bijdragen van de 
zendingswerkers. Via een driemaandelijkse Planning & Control cyclus worden inkomsten en 
kosten nauwlettend gevolgd en kan tijdige bijsturing plaatsvinden als dat nodig mocht zijn. 
 

• De coronapandemie leidt ertoe dat onzekerheid over de hele linie toeneemt. Zo is onzeker 
wanneer zendingskandidaten uitgezonden kunnen worden en / of verlofgangers nog wel terug 
kunnen naar het veld. Dit kan er toe leiden dat de inkomsten uit de bijdragen van 
zendingswerkers (HSF) terugloopt. 
 

• OMF in Nederland is een kleine organisatie met relatief weinig medewerkers, die veelal in 
deeltijd werken en specifieke taken verrichten. Dit verhoogt de kwetsbaarheid van de organisatie 
als bijvoorbeeld een medewerker (langdurig) uitvalt. Via een beleid van werving van nieuwe 
medewerkers en taak rotation willen we dit risico minimaliseren. 
 

• OMF hanteert een beleggingsbeleid waarin een deel van de liquiditeit belegd wordt in 
certificaten van een Nederlandse grootbank. Dit levert enerzijds een hoger rendement op, maar 
leidt anderzijds ook tot meer (koers)risico dan belegging via een spaarrekening of deposito bij 
een Nederlandse bank. We achten het risico acceptabel omdat het gaat hier gaat om ‘overtollige’ 
liquiditeit (die we op korte- of middellange termijn niet nodig denken te hebben) zodat de kans 
op gedwongen verkoop (in geval van een lage koers) klein is.  
 

• OMF Nederland heeft het beleid dat het netto deel van het salaris van medewerkers op kantoor 
in Nederland, net als dat van de zendingswerkers, ook wordt opgebracht door een achterban van 
vrienden, familie en kerkelijke gemeente. In de praktijk blijkt dat dit bij veel medewerkers nog 
onvoldoende lukt. Hiermee blijft voldoende dekking van de personeelskosten een zorgpunt. Door 
middel van training en continue bewustwording hebben we in 2020 wel een groei in de dekking 
kunnen realiseren. Dit beleid wordt in de komende jaren gecontinueerd. 

 
 

  



Stichting OMF Nederland 
Terschuur 

 
7 

 

 

 
1.14 Toekomstparagraaf 
De basis voor het nieuwe beleidsplan 2021-2023 is de uitkomst van een identiteitstraject dat in 
voorliggende jaren is doorlopen. Voor de komende drie jaar zijn de volgende beleidsspeerpunten 
gedefinieerd. 
 

1 Koers houden op identiteit en 
missie 

Een biddende en aanbiddende organisatie zijn die 
christenen inspireert en uitdaagt. 

2 Bezinning op rol van OMF als 
zendingsorganisatie 

Actief ruimte maken voor het gesprek over de rol van OMF 
in relatie tot kerken en (wereld)zending in deze tijd. 

3 Zorg en aandacht voor 
(geestelijke) toerusting van 
(aanstaande) zendingswerkers 

Geestelijke, mentale en pastorale toerusting en begeleiding 
van (aanstaande) zendingswerkers uitbouwen. 

4 Open ogen en dienende 
handen voor de lokale kerk en 
organisaties 

De lokale kerk dienen en voorgaan in hun door God 
gegeven (zendings)taak. 

5 Opschalen van communicatie Aangaan van een strategische samenwerking voor 
meerdere jaren met een (externe) communicatiepartner 

6 Uitreiken naar Oost-Aziaten in 
Nederland 

Structurele contacten aangaan met Oost-Aziatische kerken 
en gemeenten in Nederland 

7 Handen ineenslaan met 
ondernemers 

Aangaan van strategische partnerschappen met christelijke 
ondernemers. 

Randvoorwaarden 

1 Toerusting en vorming van 
medewerkers OMF Nederland 

Investeren in ‘voeding en ontwikkeling’ van identiteit 

2 Verder investeren in ICT-
voorzieningen 

Uitbouwen van CRM-systeem en adoptie van nieuwe 
intranet OMF international, en faciliteren van flex- en 
thuiswerken 

3 Verhuizing van het kantoor Aan de hand van een ‘pakket van eisen’ zoeken en 
verhuizen naar een nieuwe geschikte locatie 

 
 

 
Maarten Kommers, 
Directeur OMF Nederland 
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2.1 Balans per 31 december 2020
na bestemming van saldo baten en lasten

31 december 2020 31 december 2019

€ € € €

ACTIVA

Immateriële vaste activa 2.7.1

CRM software 12.865       -             

12.865         -                    

Materiële vaste activa 2.7.2

Gebouwen 1                 1                 

Verbouwingen 30.843       30.843       

Inrichting en inventaris 5.324         5.984         

36.168         36.828             

Financiele vaste activa 2.7.3

Effecten 108.534     99.653       

108.534       99.653             

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 2.7.4

Overige vorderingen 69.860 15.763             

Liquide middelen 2.7.5 779.875       1.129.713        

Totaal activa 1.007.302   1.281.957        
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31 december 2020 31 december 2019

€ € € €

PASSIVA

Reserves en fondsen

Reserves 2.7.6

Continuïteitsreserve 335.726     271.042     

Bestemmingsreserve 34.977       34.977       

Reserve financiering activa 49.033       36.828       

419.736       342.847           

Fondsen

Bestemmingsfondsen 2.7.7 208.618       276.837           

Langlopende schulden 2.7.8

Schuld aan zendelingen 68.893         84.014              

Kortlopende schulden  

Belastingen en sociale lasten 2.7.9 5.553         5.623         

Schuld aan zendelingen 2.7.10 168.735     107.616     

Overige kortlopende schulden 2.7.11 135.767     429.519     

Vooruitontvangen bedragen -             35.500       

310.055       578.258           

Totaal passiva 1.007.302    1.281.957        
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2.2 Staat van baten en lasten over 2020

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

€ € €

BATEN

Baten van particulieren 1.763.282     1.654.500       1.732.365     

Baten van andere organisaties zonder winststreven 18.644          -                   34.622           

Nalatenschappen 12.983          -                   90.000           

Som van de geworven baten 1.794.909     1.654.500       1.856.987     

Baten als tegenprestatie voor geleverde producten 1.543            1.500               2.420             

Overige baten 20.299          22.300            22.840           

Som van de baten 1.816.751     1.678.300       1.882.247     

LASTEN

Besteed aan doelstellingen

Zending 2.4 1.465.090     1.335.550       1.484.995     

Voorlichting - Mobilisatie 2.4 306.054        270.310          314.390         

1.771.144     1.605.860       1.799.384     

Wervingskosten 2.4 2.046            3.520               2.025             

Kosten van beheer en administratie 2.4 43.638          73.920            56.180           

Som van de lasten 1.816.828     1.683.300       1.857.589     

Vrijval voorziening -                 -                   34.977-           

Saldo voor financiele baten en lasten 77-                  5.000-               59.635           

Saldo financiele baten en lasten 2.8.1 8.747            5.000               20.264           

Saldo baten en lasten 8.670            0-                      79.900           

af:  mutatie bestemmingsfonds 5.610            24.895-           

Mutatie reserves 3.060            0-                      104.794         
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2.3 Bestemming saldo van baten en lasten

Realisatie Realisatie

2020 2019

€ €

Resultaatbestemming 

Continuïteitsreserve 9.146-         91.679     

Bestemmingsreserve - 34.977     

Reserve financiering activa 12.205      7.154-        

Bestemmingsfonds 5.611         24.895-     

8.670         94.608     
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2.4 Overzicht lastenverdeling 2020

Bestemming Besteed aan doelstellingen

Lasten Zending

Voorlichting - 

Mobilisatie Wervingskosten

Kosten Beheer en 

administratie Totaal 2020

Begroting 

2020  Totaal 2019

€ € € € € € €

Afdrachten 2.9.1 1.433.121     -                   -                            -                            1.433.121     1.300.000   1.445.554     

Publiciteit en communicatie 2.9.2 -                 40.763             -                            -                            40.763          30.950         25.525           

Personeelskosten 2.9.3 24.439          208.460           1.608                       34.290                      268.797        276.750       306.802         

Huisvestingskosten 2.9.4 2.449            20.892             161                           3.437                        26.939          19.250         22.004           

Kantoorkosten 2.9.5 992                8.463               65                             1.392                        10.913          9.500           15.226           

Algemene kosten 2.9.6 2.798            23.864             184                           3.925                        30.771          36.000         29.773           

Directe kosten zending 2.9.7 867                            -                          -                        - 867                350              5.551             

Afschrijvingen 2.7.1 424                3.612               28                             594                            4.658            10.500         7.154             

Totaal lasten 1.465.090     306.054           2.046                       43.638                      1.816.828     1.683.300   1.857.589     

Doelbestedingspercentage van de baten

Bestedingen aan doelstellingen/totale baten 97,5% 95,7% 95,6%

Doelbestedingspercentage van de lasten

Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten 97,5% 95,4% 96,9%

Wervingskostenpercentage

Kosten eigen fondswerving/geworven baten 0,1% 0,2% 0,1%

Kosten beheer en administratie

Kosten beheer en administratie/totale lasten 2,4% 4,4% 3,0%
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2.5 Kasstroomoverzicht over 2020

2020 2019

€ €

Kasstroom uit activiteiten

Saldo van baten en lasten 8.670                 79.900       

Afschrijvingen 4.658                 7.154          

Ongerealiseerde koersresultaten 3.811-                 15.015-       

Cash-flow 9.517                 72.039       

Mutaties in:

Financiele vaste activa 5.070-                 -              

Overige vorderingen 54.097-              2.420          

Belastingen en sociale lasten 70-                      567-             

Schuld aan zendelingen 61.119              50.647-       

Overige kortlopende schulden 293.752-            243.231     

Vooruitontvangen bedragen 35.500-              35.500       

327.370-            229.938     

Totaal kasstroom uit activiteiten 317.853-            301.977     

Kasstroom uit investeringen

Investeringen in immateriele en materiële vaste activa 16.863-              -              

Kasstroom uit financieringen

Afname langlopende schulden 15.121-              22.564-       

Afname voorziening -                     164.000-     

15.121-              186.564-     

Totaal kasstroom 349.838-            115.412     

Saldo liquide middelen begin 1.129.713         1.014.301  

Totale kasstroom 349.838-            115.412     

Saldo liquide middelen eind 779.875            1.129.713  
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2.6 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat 
 
2.6.1 Algemene grondslagen 
De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties van de Raad 
voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze Richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie 
en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. De 
jaarrekening is opgesteld in euro’s. 
 
2.6.2 Vergelijkende cijfers 
De cijfers over 2019 zijn waar relevant aangepast om vergelijkbaarheid met het verslagjaar mogelijk 
te maken. 
 
2.6.3 Schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur schattingen maakt die van invloed zijn op 
de verantwoorde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke 
uitkomsten kunnen hiervan afwijken. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden 
periodiek beoordeeld. 
 
Grondslagen van waardering 
 
2.6.4 Algemene grondslagen van waardering 
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde 
kostprijs. 
 
2.6.5 Immateriele en materiële vaste activa 
De immateriele en materiële vaste activa benodigd voor de doelstelling en voor de bedrijfsvoering 
worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte 
levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De 
afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs. Indien van toepassing wordt de 
aanschafwaarde verminderd met boekwinsten die ontstaan bij vervangingsinvesteringen. 
 
2.6.6 Effecten 
Aandelen en obligaties worden gewaardeerd tegen reële waarde. 
 
2.6.7 Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva 
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen 
geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens 
oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. 
 
2.6.8 Reserves en fondsen 
Reserves betreffen gelden ter vrije besteding. Door het bestuur kunnen doelreserves worden 
aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel. 
Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor 
deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende 
bestemmingsdonaties. 
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Grondslagen van resultaatbepaling 
 
2.6.9 Voorzieningen 
Voorzieningen worden opgenomen als waarschijnlijk of vaststaand is dat een verplichting zich gaat 
voordoen, maar waarvan de omvang of het tijdstip van uitstroom van middelen niet bekend is. 
Voorzieningen worden gewaardeerd  tegen nominale waarde. 
 
2.6.10 Algemene grondslagen van resultaatbepaling 
Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere 
aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde 
waarderingsgrondslagen. 
 
2.6.11 Baten 
De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. 
Nalatenschappen worden opgenomen in het verslagjaar waarin de omvang van de nalatenschap 
betrouwbaar kan worden vastgesteld, derhalve indien de betaling is aangekondigd. Voorschotten 
worden verantwoord in het boekjaar waarin zij worden ontvangen. 
Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde. 
 
2.6.12 Lasten 
De uitvoeringskosten, kosten voor fondsenwerving en overige lasten worden toegerekend aan het 
jaar waarop zij betrekking hebben. 
De kosten van beheer en administratie zijn de kosten die de organisatie maakt in het kader van de 
(interne) beheersing en administratievoering en die niet worden toegerekend aan de doelstelling of 
de werving van de baten. 
 
2.6.13 Personeelsbeloning 
Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd 
zijn, in overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten. 
Voor pensioen is een vast bedrag beschikbaar per persoon. Het bedrag wordt aan de medewerkers 
beschikbaar gesteld om te worden gebruikt voor het sparen voor een pensioen (banksparen). 
 
2.6.14 Kostentoerekening 
Elke medewerker hoort tot een kostendrager. De personeelskosten worden zo rechtstreeks 
toegerekend aan deze bestedingscategorieën.  
De afdrachten en “directe kosten zending” worden volledig toegerekend aan de categorie “zending”.  
De lasten voor Publiciteit  en Communicatie worden volledig toegerekend aan de categorie 
“Voorlichting en Mobilisatie”. 
De overige lasten worden toegerekend naar rato van de personeelskosten. 
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2.7 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

2.7.1 Immateriële vaste activa

De mutaties in de immmateriële vaste activa zijn in het hierna volgende schema samengevat:

CRM 

software

€

Stand per 1 januari -               

Aanschafwaarde -               

Cumulatieve afschrijvingen -               

-               

Mutaties boekjaar 

Investeringen 14.295         

Afschrijvingen 1.430-           

12.865         

Stand per 31 december 

Aanschafwaarde 14.295         

Cumulatieve afschrijvingen 1.430-           

12.865         

De afschrijvingen zijn berekend op basis van een jaarlijks afschrijvingspercentage van 20%
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2.7 Toelichting op de balans (vervolg)

2.7.2 materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het hierna volgende schema samengevat:

Inrichting en

Gebouwen Verbouwingen Inventaris Totaal

€ € € €

Stand per 1 januari

Aanschafwaarde 1                   30.843               33.002        63.846          

Cumulatieve afschrijvingen -               -                     27.018-        27.018-          

1                   30.843               5.984           36.828          

Mutaties boekjaar 

Investeringen -               -                     2.568           2.568            

Afschrijvingen -               -                     3.228-           3.228-            

-               -                     660-              660-               

Stand per 31 december 

Aanschafwaarde 1                   30.843               35.570        66.414          

Cumulatieve afschrijvingen -               -                     30.246-        30.246-          

1                   30.843               5.324           36.168          

De afschrijvingen zijn berekend op basis van de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages:

Gebouwen 0%

Verbouwingen 0%

Inrichting en inventaris 20% - 33%

De post gebouwen heeft betrekking op een pand in Woudenberg dat is verkregen uit een 

nalatenschap en wordt ingezet voor de doelstelling. Daar de exploitatie van dit pand niet

geheel sluitend is, is de waardering van het pand bepaald op € 1. 

De WOZ waarde per 1-1-2020 bedraagt EUR 337.000
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2.7 Toelichting op de balans (vervolg)

2020 2019

€ €

2.7.3 Financiele vaste activa

Effecten

Saldo per 1 januari 99.653        84.638          

Vergoeding in de vorm van certificaten 5.070           -                

Ongerealiseerde koersresultaten 3.811           15.015          

Saldo per 31 december 108.534      99.653          

Totaal financiele vaste activa 108.534      99.653          

VLOTTENDE ACTIVA

2.7.4  Vorderingen en overlopende activa

Depotbedrag PostNL -               405               

Nog te ontvangen bedragen 69.860        15.358          

Saldo per 31 december 69.860        15.763          

2.7.5 Liquide middelen

Rekening-courant saldi 169.558      80.783          

Rekening-courant werkersfondsen 39.187        47.878          

Spaarrekeningen 570.642      1.000.844    

Kas 489              245               

Kruisposten -               38-                  

Saldo per 31 december 779.875      1.129.713    

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.
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2.7 Toelichting op de balans (vervolg)

2020 2019

€ €

PASSIVA

2.7.6 Reserves

Continuïteitsreserve

Saldo per 1 januari 271.042              194.071        

Vrijval bestemmingsfondsen t.g.v. continuiteitsreserve 73.830                -                     

Mutatie volgens bestemming saldo baten en lasten -9.146                 76.971          

Saldo per 31 december 335.726              271.042       

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor dekking van risico's op korte termijn en om zeker te 

stellen dat ook in de toekomst aan verplichtingen kan worden voldaan als inkomsten terugvallen.

De continuïteitsreserve bedraagt maximaal 100% van de jaaromvang van de exploitatie- en

personeelskosten van de stichting.

Bestemmingsreserves

Saldo per 1 januari 34.977                -                     

Mutatie volgens bestemming saldo baten en lasten -                           34.977          

Saldo per 31 december 34.977                34.977          

Het verloop van de bestemmingsreserves is als volgt weer te geven:

Saldo Mutatie Mutatie Saldo

1 januari Bij Af 31 december

€ € € €

Beleidsreserve 34.977         34.977          

34.977         -                     -                      34.977         
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2.7 Toelichting op de balans (vervolg)

2020 2019

€ €

Reserve financiering activa

Saldo per 1 januari 36.828                43.982          

Mutatie volgens bestemming saldo baten en lasten 12.205                -7.154           

Saldo per 31 december 49.033                36.828          

2.7.7 Fondsen

Bestemmingsfondsen

Saldo per 1 januari 276.837              301.732        

Vrijval bestemmingsfondsen t.g.v. continuiteitsreserve -73.830               

Mutatie volgens bestemming saldo baten en lasten 5.610                  -24.895         

Saldo per 31 december 208.618              276.837        

Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt weer te geven:

Saldo Ontvangen Bestede Vrijval Saldo

1 januari fondsen fondsen fondsen 31 december

€ € € €

Bestemmingsfonds werkers 43.398         43.398        -                        

Bestemmingsfonds Diaspora 38.755         536                     4.021                  35.270              

Bestemmingsfonds locale projecten 194.684       216.707              207.611              30.432        173.347           

276.837       217.243             211.632             73.830         208.617           
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2.7 Toelichting op de balans (vervolg)

2.7.8  Langlopende schulden 2020 2019

€ €

Schuld aan zendelingen

Saldo per 1 januari 84.014         106.579        

Toegevoegd uit giften conform begroting 64.255         60.544           

Uitgaven (verloftoelagen) -79.376        -83.109         

Saldo per 31 december 68.893         84.014           

Kortlopende schulden

2.7.9  Belastingen en sociale lasten

Af te dragen loonheffing 5.553           5.623             

5.553           5.623             

2.7.10  Schuld aan zendelingen

Saldo per 1 januari 107.616       158.263        

Toegevoegd uit giften conform begroting 226.702       227.903        

Uitgaven (verzekeringspremies) -157.307      -269.076       

Uitgaven (studietoelagen kinderen) -8.276          -9.473           

Saldo per 31 december 168.735       107.616        

2.7.11  Overige kortlopende schulden

Reservering vakantiegeld 10.898         10.152           

Nog af te dragen gelden aan werkveld 39.187         47.878           

Rekening-courant OMF International 65.952         50.681           

Te betalen aan SVB 304.145        

Overige schulden 19.730         16.662           

135.767       429.519        

2.7.12  Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiele verplichtingen

Op 31 december 2020 waren er de volgende huurverplichtingen:

< 1 jaar > 1 jaar > 5 jaar Totaal

< 5 jaar

€ € € €

Huur kantoor Eendrachtstraat 29a 14.400         3.600                 18.000          
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2.8 Toelichting op de baten over 2020

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

€ € €

2.8.1 Financiele baten en lasten

Rentebaten 4.936         5.000           5.249           

Ongerealiseerde koersresultaten 3.811         -               15.015         

8.747         5.000           20.264         
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2.9 Toelichting op de lasten over 2020

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

€ € €

2.9.1 Afdrachten

Afdrachten naar werkveld 1.118.840       1.300.000   1.085.514     

Afdrachten aan Internationale projecten 102.649          -               115.793        

Afdrachten overige (locale projecten) 211.632          -               244.247        

1.433.121       1.300.000   1.445.554     

2.9.2 Publicatie en communicatie

Publicaties 26.185            15.000        8.363            

Promotiemateriaal - advertenties 2.172               3.250           720                

Conferenties 5.251               4.000           15.428          

Overige kosten 7.155               8.700           1.013            

40.763            30.950        25.525          

2.9.3 Personeelskosten

Lonen en salarissen 194.859          211.750      203.492        

Sociale lasten 41.663            10.080        37.773          

Pensioenlasten 13.160            20.120        11.402          

Overige Personeelskosten 6.638               24.800        41.625          

Vrijwilligersvergoedingen 12.477            10.000        12.509          

268.797          276.750      306.802        

Het gemiddeld aantal werknemers gedurende het

boekjaar 2020 bedraag 5,5 FTE (2019: 6,1).
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2.9 Toelichting op de lasten over 2020

Directiebeloning

Naam M. Kommers

Functie Directeur

Dienstverband

Aard (looptijd) Onbepaald

Parttime percentage 80                    

periode 01/01-31/12

Jaarbezoldiging

Brutosalaris 51.831            

Vakantiegeld 3.975               

Belaste vergoedingen -                   

Pensioenlasten 2.000               

Totaal bezoldiging 57.806            

Beloningsbeleid van OMF Nederland

Beloningsbeleid voor bestuursleden

Bestuursleden ontvangen geen beloning van de organisatie. Zij geven hun tijd

en inzet pro Deo.

Beloningsbeleid voor personeelsleden (staf, inclusief directeur)

Verwacht wordt voor gesalarieerde medewerkers dat met hulp van een TFC

het netto salaris binnengebracht wordt bij OMF door een ondersteunende

achterban van supporters. De overige lasten als belasting, premies, e.d. 

vinden hun dekking vanuit het Algemeen Fonds.

Het salaris wordt bepaald met gebruikmaking van de wettelijke

minimumloonregels in Nederland. In principe komt ieder staflid op dat 

salarisniveau te zitten (“gelijke monniken, gelijke kappen”). 

Afwijkingen naar beneden mogen er niet zijn. Afwijkingen naar boven kunnen

er zijn als:

- De inkomsten toch nog te laag zijn voor een sobere levensstijl (bijvoorbeeld:

   een groot gezin, studerende kinderen, e.d.) en dat er tegelijk geen andere 

   mogelijkheid is om elders arbeid te verrichten voor extra inkomen (eventueel

   tegen een hoger uurloon). De criteria hiervoor zijn de nood van het staflid en

   het feit dat er geen complete omschrijving is van wat we onder sober

   verstaan. De arbeider is zijn loon waard.

- Als voorwaarde geldt dat de inkomsten uit de achterban dit toelaat.
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2.9 Toelichting op de lasten over 2020

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

€ € €

2.9.4 Huisvestingskosten

Huur- en servicekosten 13.200            13.500        12.376          

Onderhoudskosten 13.739            5.750           9.628            

26.939            19.250        22.004          

2.9.5 Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 1.754               750              2.272            

Portikosten 3.309               2.000           1.336            

Telefoonkosten 3.275               2.750           2.190            

Overige kantoorkosten 2.575               4.000           9.427            

10.913            9.500           15.226          

2.9.6 Algemene kosten

Verzekeringen 4.338               4.000           4.396            

Reis- en verblijfkosten 8.642               11.000        15.003          

Bankkosten 1.627               1.500           1.369            

Advieskosten 12.860            4.500           8.569            

Overige algemene kosten 3.304               15.000        436                

30.771            36.000        29.773          

2.9.7  Directe kosten Zending

Kosten Serve Asia 565                  -               136                

Kosten member Care/Kandidaten 302                  350              5.415            

867                  350              5.551            
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Stichting OMF Nederland 

Eendrachtstraat 29a 

3784 KA TERSCHUUR 

 

 

 

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

 

 

Aan: het bestuur van Stichting OMF Nederland 

 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting OMF Nederland te Barneveld 

beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 met een balanstotaal van 

€ 1.007.302 en de staat van baten en lasten over 2020 met een resultaat van € 8.670 positief met de 

toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat 

getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 

Fondsenwervende Organisaties. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 

zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze 

beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder 

de Nederlandse Standaard 2400 ‘Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten’. Dit vereist 

dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig 

plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening 

afwijkingen van materieel belang bevat. 

 

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte 

mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen 

van inlichtingen bij functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de 

financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie. 

 

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan 

die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking. 
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Conclusie 

 

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen 

dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 

Stichting OMF Nederland te Barneveld per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties. 

 

Was getekend te Sliedrecht, 28 juni 2021. 

 

WITh accountants B.V. 

P. Alblas RA 
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Begroting 2021

Begroting Realisatie Begroting

2021 2020 2020

€ € €

BATEN

Baten van particulieren 1.715.300       1.763.282       1.654.500       

Nalatenschappen 12.983            -                   

Som van de geworven baten 1.715.300       1.794.909       1.654.500       

Baten als tegenprestatie voor geleverde producten 1.543               1.500               

Overige baten 26.800            20.299            22.300            

Som van de baten 1.742.100       1.816.751       1.678.300       

LASTEN

Besteed aan doelstelling

Zending 1.402.030       1.465.090       1.335.550       

Voorlichting - Mobilisatie 265.914          306.054          270.310          

1.667.944       1.771.144       1.605.860       

Wervingskosten 3.598               2.046               3.520               

Kosten van beheer en administratie 75.558            43.638            73.920            

Som van de lasten 1.747.100       1.816.828       1.683.300       

Saldo voor financiele baten en lasten 5.000-               77-                    5.000-               

Financiele baten en lasten 5.000               8.747               5.000               

Saldo baten en lasten -                   8.670               0-                      


