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Inhoudelijk jaarverslag 2021

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

over de uitgevoerde taken in 2021. 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 (ANBI) door de belastingdienst vereist worden. 

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

Reach Beyond is voortgezet. De transitie van een missionarisgezin van Ecuador naar Spanje 

is succesvol verlopen en op duurzame wijze vormgegeven. Hierbij is in goed overleg één 

dienstverband beëindigt en een ander dienstverband via een Spaanse contractvorm 

uitgevoerd, zodat aan alle vereiste juridische en administratieve eisen conform Spaanse 

regelgeving is voldaan.  

Ook in 2021 heeft de Coronapandemie een uitgesproken effect gehad op de activiteiten die 

gepland waren. Zo is het organiseren van het trainingsprogramma FastTrack uitgesteld 

totdat de pandemie is uitgewoed. Ook het organiseren van de 2-jaarlijkse Reach Beyond 

Conferentie in Nederland die doorgeschoven was naar 2021, is nogmaals verzet en hopelijk 

kan deze in het najaar van 2022 plaatsvinden.  

Er zijn gelukkig ook nieuwe ideeën ontwikkeld en opgepakt. Zo is de website van 

Reachbeyond.nl helemaal vernieuwd met een frisse uitstraling en passend gemaakt in de 

stijl van Reach Beyond zoals deze bij de kantoren in andere landen is opgezet. Het is nu 

mogelijk om direct donaties vanaf de website te doen, een optie die het mogelijk maakt om 

in de toekomst specifieke projecten onder de aandacht te brengen. De intensievere 

samenwerking met de andere kantoren is verder doorgegaan. Er zijn maandelijkse 

overleggen waarbij afstemming plaatsvind over de partnerschap principes, maar ook 

concreet samengewerkt wordt aan projecten. Een van deze projecten is het 

drinkwaterproject dat in Benin is uitgevoerd bij een community van moslim herders. 

Hiervoor is samengewerkt Reach Beyond UK en met een kerk uit Benin die veel ervaring 

heeft. Er is een nieuwe bron geslagen met schoon water en voorzieningen voor de lokale 

bevolking om water te kunnen putten. Er is getraind rond thema’s hygiëne, gebruik en 

onderhoud van de bron en op het vlak van leiderschap. Zo wordt het leiderschap versterkt 

en is de impact van de bron op langere termijn groter. Een geweldig getuigenis is dat 

mensen tot geloof komen! Opvolging en begeleiding worden door de lokale kerk gegeven 

om deze mensen te steunen en te laten groeien in Evangelie. Voor een impressie bekijk hier 

een video: www.reachbeyond.nl/geef/afrikaanse-waterbron.



Er is veel ervaring opgedaan en ontwikkeld met het online verzorgen van training en 

samenwerken. Zo zijn 7 mensen online getraind voor een aantal modules community 

development die onderdeel zijn van het FastTrack programma. Dertig personen hebben 

Spiritual Formation Classes gevolgd en 14 mensen zijn gecoacht door de gecertificeerde Grip-

Birkman-trainer. Deze trainingen en coaching worden voor de gehele organisatie 

aangeboden en zijn afgelopen jaar gevolgd door personeel uit het zuidelijk deel van Afrika 

en het kantoor in het Verenigd Koninkrijk. Het draagt bij aan de groei en ontwikkeling, maar 

ook aan de versterking van het onderlinge netwerk in de organisatie.  

Het vele thuiswerken van iedereen draagt ook bij aan isolement en gevoelens van afstand 

en eenzaamheid. Vanuit de Member Care International Workgroup wordt aandacht gegeven 

aan de aspecten om op gezonde wijze duurzaam je roeping als missionaris te kunnen 

volhouden. Hier wordt door de medewerker vanuit Spanje leiding aan gegeven. Een 

concreet resultaat is de wereldwijde online Renewal Conferentie die is georganiseerd en 

veel impact heeft gemaakt. Deelnemers gaven aan opgebouwd te zijn, ruimte te voelen om 

zaken te bespreken of te gaan veranderen en sowieso gesterkt te zijn in hun missie. Tot slot 

nog een praktisch voorbeeld van missie; er wordt frequent meegeholpen bij de Dies 

Corientes Dos. dit is een voedselbank in Malaga die door allerlei samenwerkende 

organisatie mensen voorziet in hun dagelijkse behoefte van eten. 

Om de organisatiekosten in 2021 te dekken heeft de stichting 5% ingehouden op de giften 

die we ontvingen voor projecten, en 7,5% op de giften voor zendingswerkers. We sluiten dit 

jaar af met een licht positief financieel resultaat.  



Balans

Balans per 31 december 2021

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

ACTIVA PASSIVA

Vorderingen Eigen vermogen

Nog te ontvangen -                 -                 Algemene reserve 6.984             4.597             

Reserve zendingswerkers 22.073           14.116           

Reserve FastTrack 15.545           20.228           

Resultaat huidig jaar 2.942            2.387            

47.544          41.328          

Liquide middelen Schulden

RaboTelespaarrekening 48.004          35.000          Nog door te betalen giften 1.645            2.196            

RaboBetaalrekening 2.390            10.520          Nog te betalen 1.725            1.996            

RaboFastTrack-rekening 520                -                 3.370            4.192            

50.914          45.520          Overlopende passiva

Lopende projecten -                 -                 

TOTAAL ACTIVA 50.914          45.520          TOTAAL PASSIVA 50.914          45.520          



Toelichting op enkele balansposten
Overzicht reserves
Algemene reserve Reserve FastTrack

stand 1/1 4.597                   stand 1/1 20.228               

toevoeging resultaat vorig jaar 2.387                   toevoeging ontvangsten 1.507                 

stand 31/12 6.984                   onttrekking kosten -6.190                

stand 31/12 15.545               

Reserve Zendingwerkers

stand 1/1 14.116                 

verschil giften - salariskosten 7.957                   

stand 31/12 22.073                 

Overige toelichtingen
Nog door te betalen giften 1.645               

Betreft de nog door te betalen giften voor een project.

Nog te betalen 1.725               

Dit betreft een nog te ontvangen factuur voor aangeschafte bedrijfskleding.



Winst- en verliesrekening

2021 begroot 2020

OPBRENGSTEN

Rentebaten 4                    -                 1                    

Giften algemeen 1.911            -                 146                

Giften zendingswerkers 53.545          45.000          51.994          

Inkomsten FastTrack 1.507            5.250            -                 

Inkomsten voor projecten -                 1.500            4.008            

Inkomsten GLT -                 -                 -                 

Inkomsten conferentie -                 -                 -                 

TOTAAL OPBRENGSTEN 56.967          51.750          56.149          

KOSTEN

Salariskosten zendingswerkers 36.764          41.625          32.738          

Kosten FastTrack 6.190            10.500          6.983            

Projectkosten -                 1.425            3.047            

Sociale premies 4.407            -                 4.657            

Kosten GLT -                 -                 -                 

Kosten conferentie -                 -                 533                

Totaal doorbetalingen 47.361         53.550         47.958         

Reiskosten -                 500                470                

Conferenties -                 500                -                 

Kosten websites 192                380                223                

Bankkosten 207                200                161                

Verzekeringen 548                360                545                

Salarisverwerking 583                500                428                

bijdrage herstructurering GLT -                 -                 500                

Overige kosten 1.860            60                  51                  

Totaal bedrijfskosten 3.390            2.500            2.378            

TOTAAL KOSTEN 50.751          56.050          50.336          

SALDO 6.216             5.813             

DEKKING UIT RESERVES

Kosten FastTrack 6.190             6.983             

STORTING IN RESERVES

Inkomsten FastTrack -1.507            -                 

Toevoeging aan reserve zendingswerkers -7.957            -10.409         

RESULTAAT BOEKJAAR 2.942            (4.300)           2.387            


