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Inhoudelijk jaarverslag 2018

In dit jaarverslag legt het bestuur van stichting Reach Beyond Nederland verantwoording af over de 

uitgevoerde taken in 2018. 

De doelstelling van de stichting is het bevorderen van de verspreiding van het Evangelie aan de hele 

wereldbevolking. Dit wordt specifiek uitgewerkt door het ondersteunen van zendingsmedewerkers die 

wereldwijd verbonden zijn aan de organisatie Reach Beyond. Een continue activiteit is het verzorgen van de 

afwikkeling van de giften en het transparant rapporteren conform de eisen die aan een algemeen nut 

beogende instelling door de belastingdienst vereist worden. In 2018 is verhouding tussen giften en kosten 

8,9% (2017: 3,4%). De bestaande ondersteuning van een gezinnen die als missionarissen werken in dienst 

van Reach Beyond is voortgezet dit jaar. 

In 2018 is Reach Beyond dichter betrokken geraakt bij de internationale organisatie, o.a. door het 

deelnemen aan de Global Leadership Conference en de European Conference waarbij verder invulling is 

gegeven aan de visie en missie van Reach Beyond. Dit jaar is intensief gewerkt aan de uitbreiding van het 

aantal mensen dat via Reach Beyond uitgezonden kan worden. Er is veel onderzoek gedaan op welke manier 

Reach Beyond ook binnen de EU kan ondersteunen. Het betreft hier twee echtparen en een individu; een 

echtpaar dat reeds uitgezonden is en in transitie is naar een ander locatie, maar ook een echtpaar dat na 

een lange tijd weer een uitzending naar een Spaanstalig land overweegt. Er is gestart met het geven van 

ondersteuning aan een Franse missionaris die in 2019 uitgezonden zal worden naar Afrika. Donoren uit 

Frankrijk en België kunnen giften geven, inclusief de het voldoen aan de specifieke eisen vanuit de belasting 

wetgeving van die landen. Komend jaar zal het echtpaar dat in Ecuador actief was op het vlak van 

Community Development terugkeren van het zendingsveld. Reach Beyond zal hun ondersteunen bij deze 

transitie zodat ze na een verlofperiode weer op een andere plaats aan de slag gaan. Verder zal komend jaar 

een project ter ondersteuning van de Rohingya in de kampen in Bangladesh ondersteund gaan worden. 



Balans

Balans per 31 december 2018

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

ACTIVA PASSIVA

Vorderingen Eigen vermogen

Nog te ontvangen -                 -                 Algemene reserve 4.411             4.038             

Resultaat huidig jaar (981)              374                

3.430            4.411            

Schulden

Nog door te betalen giften 5.367            3.816            

Liquide middelen Nog te betalen -                 -                 

Spaarrekening 2.736            3.000            5.367            3.816            

Betaalrekening 6.061            17.992          Overlopende passiva

8.797            20.992          Lopende projecten -                 12.765          

TOTAAL ACTIVA 8.797            20.992          TOTAAL PASSIVA 8.797            20.992          



Winst- en verliesrekening

2018 begroot 2017

OPBRENGSTEN

Rentebaten 1                     -                 5                     

Giften algemeen 825                500                10                  

Giften zendingswerkers 41.656          46.000          35.712          

Projectgelden - Rohinga 1.218             -                 -                 

Projectgelden - Juyientsa -                 5.000             13.015          

TOTAAL OPBRENGSTEN 43.700          51.500          48.742          

KOSTEN

Doorbetaling giften zendingswerkers 39.614          43.700          33.961          

Doorbetaling projectgelden - Rohingha 1.157             

Doorbetaling projectgelden - Juyientsa -                 4.750             12.765          

Totaal doorbetalingen 40.771          48.450          46.726          

Promotiekosten -                 500                -                 

Reiskosten 2.517             500                467                

Conferenties 1.090             1.200             899                

Kosten websites 80                  100                120                

Bankkosten 202                200                156                

Overige kosten 20                  350                -                 

Totaal bedrijfskosten 3.909            2.850            1.641            

TOTAAL KOSTEN 44.680          51.300          48.367          

RESULTAAT BOEKJAAR (981)               200                374                


