
Inhoudelijk jaarverslag 2019

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

uitgevoerde taken in 2019. 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. 

De bestaande ondersteuning van de gezinnen die als missionarissen werken in dienst van Reach Beyond is 

voortgezet. De ontwikkeling van een ondersteunende stichting naar een stichting die actief uitzend is dit jaar 

verder gegroeid. Afgelopen jaar is hard gewerkt aan de uitbreiding van het aantal uitgezonden personen. 

Twee opties zijn hierbij heel concreet onderzocht, maar om verschillende redenen zijn deze niet 

doorgegaan. Als eerste betrof het een echtpaar dat mogelijk uitgezonden zou worden een Spaanstalig land. 

Als tweede is de uitzending van de Frans-Amerikaanse missionaris niet gerealiseerd via Reach Beyond maar 

via een andere zendingsorganisatie. Hierbij zijn de ontvangen gelden van de donoren uit Frankrijk en België 

overgedragen. Het onderzoeken en concreet leveren van de ondersteuning heeft geleid tot een groei van 

kennis en kunde van deze trajecten. Het stelt de stichting in staat in de toekomst beter te adviseren en zich 

te ontwikkelen tot een zendende organisatie. Een ander echtpaar dat al lange tijd ondersteund wordt heeft 

succesvol de transitie gemaakt naar een nieuw standplaats in Spanje en is hierbij in dienst getreden van de 

stichting. Een nieuw initiatief is FastTrack; voorheen werd dit uitgevoerd in Ecuador onder de 

verantwoordelijkheid van de Reach Beyond USA. Reach Beyond Nederland heeft hier de 

verantwoordelijkheid voor overgenomen. Dit is een trainingsprogramma waarbij missionarissen gedurende 

enkele maanden lessen volgen en daarna gedurende een periode van ongeveer 1,5 jaar actief zijn op het 

zendingsveld. FastTrack wordt in nauwe samenwerking met de Reach Beyond organisatie in het Verenigd 

Koninkrijk ontwikkeld en zal in Spanje uitgevoerd gaan worden. Op projectniveau is bijgedragen aan leveren 

van medische hulp van de Rohingya bevolkingsgroepen in de kampen van Bangladesh. De samenwerking 

met Reach Beyond USA is dit jaar opnieuw bekrachtigd door het realiseren van een 

samenwerkingsovereenkomst. Hierin worden afspraken over de gezamenlijke visie, strategie en branding 

vastgelegd en concreet gemaakt in projecten en doelen. In 2020 zal de focus hoofdzakelijk komen te liggen 

op het organiseren van de 2-jaarlijkse Reach Beyond Conferentie in Nederland, de uitvoering van het 

FastTrack programma in Spanje en het continueren van de ondersteuning van de uitgezonden 

missionarissen. Het ontplooien van deze initiatieven en de indiensttreding van personeel vraagt om diepere 

betrokkenheid van het bestuur en professionalisering van de stichting. Een deel van de administratie is 

hiervoor bij derden ondergebracht, wat lijdt tot een stijging van kosten. In 2019 is de verhouding tussen 

giften en kosten 6,5% (in 2018: 8,9% en 2017: 3,4%). Om de kosten en baten van de stichting in balans te 

houden zijn stuurmaatregelen getroffen, waardoor dit jaar met een licht positief resultaat wordt afgesloten. 



Balans

Balans per 31 december 2019

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

ACTIVA PASSIVA

Vorderingen Eigen vermogen

Nog te ontvangen -                 -                 Algemene reserve 3.431             4.411             

Reserve zendingswerkers 4.657             -                 

Reserve FastTrack 27.211           -                 

Resultaat huidig jaar 1.167            (980)              

36.465          3.431            

Liquide middelen Schulden

RaboTelespaarrekening 20.736          2.736            Nog door te betalen giften 3.993            5.367            

RaboBetaalrekening 21.712          6.061            Nog te betalen 1.316            -                 

42.448          8.797            5.308            5.367            

Overlopende passiva

Lopende projecten 675                -                 

TOTAAL ACTIVA 42.448          8.797            TOTAAL PASSIVA 42.448          8.797            



Toelichting op enkele balansposten
Overzicht reserves
Algemene reserve Reserve FastTrack

stand 1/1 4.411                   stand 1/1 -                     

onttrekking resultaat 2018 -980                     toevoeging ontvangsten 33.834               

stand 31/12 3.431                   onttrekking kosten -6.623               

stand 31/12 27.211               

Reserve Zendingwerkers

stand 1/1 -                        

verschil giften - salariskosten 3.707                   

debrief donatie 950                       

stand 31/12 4.657                   

Lopende projecten
Noodhulp - Rohinga Noodhulp - Greek Refugee Initiative

stand 1/1 -                        stand 1/1 -                     

ontvangst projectgelden 2.152                   ontvangst projectgelden 710                    

inhouding Reach Beyond NL -108                     inhouding Reach Beyond NL -36                     

doorbetaling projectgelden -2.044                  doorbetaling projectgelden -                     

stand 31/12 0                           stand 31/12 675                    

Project afgewikkeld: nee Project afgewikkeld: nee

Overige toelichtingen
Nog door te betalen giften 3.993               

Betreft de ontvangen giften voor een zendingswerker. Deze worden overgemaakt de nieuwe uitzendingsorganisatie SIM. Afwikkeling

volgt in 2020.

Nog te betalen 1.316               

Dit zijn de nog te betalen sociale premies en afdrachten over december, en de reservering voor het vakantiegeld van zendingswerkers.



Winst- en verliesrekening

2019 begroot 2018

OPBRENGSTEN

Rentebaten 1                    -                 1                    

Giften algemeen -                 750                825                

Giften zendingswerkers 44.836          50.000          41.656          

Inkomsten FastTrack 33.834          33.000          -                 

Inkomsten voor projecten 2.862            5.000            1.218            

TOTAAL OPBRENGSTEN 81.532          88.750          43.700          

KOSTEN

Salariskosten zendingswerkers 35.787          46.250          39.614          

Kosten FastTrack 6.623            30.525          -                 

Projectkosten 2.719            4.750            1.157            

Sociale premies 2.172            -                 -                 

Totaal doorbetalingen 47.301         81.525         40.771         

Reiskosten 196                750                2.517            

Conferenties 316                750                1.090            

Kosten websites 80                  250                80                  

Bankkosten 168                200                202                

Overige kosten 437                800                20                  

Totaal bedrijfskosten 1.197            2.750            3.909            

TOTAAL KOSTEN 48.497          84.275          44.680          

SALDO 33.034           

DEKKING UIT RESERVES

Kosten FastTrack 6.623             

STORTING IN RESERVES

Inkomsten FastTrack -33.834          

Toevoeging aan reserve zendingswerkers -4.657            

RESULTAAT BOEKJAAR 1.167            4.475            -980               


