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De stichting beoogt niet het maken van winst.

Doelrealisatie
De bevordering van het christelijk geloof door de Stichting bestaat erin dat 
zij ervoor zorgdraagt dat christenen bij elkaar komen en dat zij de christelijke 
boodschap kunnen horen. Zij kan derhalve financiële middelen beschikbaar 
stellen indien een project hierop ziet. De financiële middelen kunnen bijvoorbeeld 
ten goede komen aan het bouwen en instandhouden van samenkomstlocaties 
voor lokale geloofsgemeenschappen wereldwijd. Ook kunnen renovaties, 
onderhoud en inrichting van deze gebouwen alsmede bijkomende kosten 
financieel worden ondersteund voor zover zij verband houden met de doelstelling 
van de Stichting.  

Stichting Zending Wereldwijd is op 23 mei 2019 opgericht. De in de statuten 
opgenomen doelstelling luidt als volgt:

Doelstelling, missie, visie 

De stichting heeft ten doel:

A
op wereldwijde basis het christelijk geloof te bevorderen en de 
verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus op alle mogelijke 
manieren te ondersteunen en geloofsopbouw onder christenen te 
bevorderen;

B op wereldwijde basis ondersteunen en bevorderen van humanitair werk;

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

A
het bieden van giften, andere financiële ondersteuning en praktische hulp 
ten behoeve van geloofsgemeenschappen wereldwijd voor het stichten 
en in stand houden van gebouwen die bestemd zijn voor de uitoefening 
van het christelijke geloof en ten behoeve van alle andere projecten die de 
doelstelling zoals hierboven vermeld bevorderen;

B het bieden van giften, andere financiële ondersteuning en praktische 
hulp ten behoeve van projecten die als doel hebben om de mensen in 
ontwikkelingslanden te helpen zelf in hun levensonderhoud te kunnen 
voorzien.
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Door middel van de steun aan diverse projecten voor geloofsgemeenschappen 
in Afrika is in 2021 invulling gegeven aan de doelstelling van de stichting. 
Voor een verdere beschrijving van betreffende projecten, zie het bijgevoegde 
activiteitenverslag. 

Financiële resultaten
In 2021 zijn de ontvangen donaties gebruikt om projecten te steunen voor 
een totaalbedrag van € 123.924. Voor een verdere beschrijving van betreffende 
projecten, zie bijgevoegd activiteitenverslag.

De baten zijn ontvangen als gevolg van een afsplitsing van de zendingstaak van 
diverse Nederlandse stichtingen die deel uitmaken van de geloofsgemeenschap 
Christelijke Gemeente Nederland. De stichting zal deze zendingstaak gaan 
uitvoeren met het oog op haar doelstelling. Ultimo 2021 zijn alle toegezegde baten 
vanuit de taakoverdracht ontvangen. 
De baten uit de taakafsplitsing hebben in beginsel een eenmalig karakter, echter 
bestaat wel de intentie om de zendingstaak voor deze stichtingen duurzaam uit 
te voeren. Hiervoor hebben wij in 2021 ook € 240.461 aan donaties naast de baten 
als gevolg van de afsplitsing van de zendingstaak ontvangen. 

Vanaf de oprichting is veel tijd en aandacht besteed aan het verkrijgen van de 
ANBI-Status. Deze is belangrijk om het zendingswerk duurzaam te kunnen 
voortzetten, en een dergelijke status is uiteraard passend voor een organisatie 
als Stichting Zending Wereldwijd. Voor de aanvraag van de ANBI-status hebben 
wij fiscaal juridische advisering en begeleiding ingewonnen. Er is gebleken dat 
de Belastingdienst om veelal onduidelijk redenen niet akkoord gaat met de 
ANBI-status van een instelling die zendingswerk in het buitenland ondersteunt. 
De stichting is tegen de afwijzing in bezwaar (en inmiddels beroep) gegaan. Dit 
laatste leidt tot hoge beheerskosten in verhouding tot de doelbestedingen. De 
beheerskosten zijn nu ruim boven de gewenste verhouding ten opzichte van de 
doelbesteding, maar wij verwachten dat deze verhouding na afronding van de 
procedures normaliseert.

Ten behoeve van de continuïteit van Stichting Zending Wereldwijd is een 
continuïteitreserve gevormd. Hiervoor is als uitgangspunt 1,5 keer de kosten 
van beheer en administratie in het afgelopen boekjaar genomen. Deze 
kosten bestaan uit de kosten beheer en administratie. Derhalve bedraagt de 
continuïteitsreserve ultimo 2021 € 49.514. Het overige batige saldo is toegevoegd 
aan de bestemmingsreserve. 
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Governance
Stichting Zending Wereldwijd is een zelfstandige organisatie met de volgende 
bestuurders:

Het bestuur heeft een beleidsplan en bezoldigingsbeleid opgesteld. In het 
beleidsplan staat nader beschreven hoe de stichting invulling geeft aan haar 
doelstelling. Het beleidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd.
De stichting heeft een vergoedingenreglement. De bestuurders voeren hun 
bestuurstaken onbezoldigd uit. Eventuele uitvoerende werkzaamheden, niet 
zijnde bestuurstaken, kunnen tegen een redelijke vergoeding door bestuurders 
uitgevoerd worden. Van deze mogelijkheid is in 2021 geen gebruik gemaakt. 

Het beleidsplan en het vergoedingenreglement zijn te vinden op onze website: 
zendingwereldwijd.nl.  

Communicatie met belanghebbenden
Onder belanghebbenden worden donateurs en andere geïnteresseerden 
gerekend. Voor communicatie met belanghebbenden, is een website ontwikkeld. 
Op deze website wordt relevante informatie over lopende projecten gedeeld. 
Daarnaast is het beleidsplan, vergoedingenreglement en de jaarrekening inclusief 
bestuursverslag op de website gedeeld. 

Op de website is tevens een “contact” onderdeel waarmee een belanghebbende 
direct contact met ons kan opnemen.

Belangrijkste risico’s en onzekerheden
De uitvoering van projecten zoals beschreven in de doelstelling neemt vaak 
meerdere jaren in beslag. Om deze projecten goed te kunnen faciliteren is 
een stabiele inkomstenstroom van belang. Hiervoor is het van belang dat de 

De heer J. Gruppen
Secretaris

De heer R. Barsukoff
Voorzitter

De heer C. Rozendom
Penningmeester
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organisatie goed in staat is om fondsen te werven om de projecten te kunnen 
uitvoeren en nieuwe projecten te kunnen initiëren. 
Om dit risico zoveel als mogelijk te beperken en een zo stabiel mogelijke 
inkomstenstroom te genereren, wordt er gestuurd op het verkrijgen van 
langdurige relaties met meerdere donateurs.

Voor het werven van nieuwe fondsen is het van belang dat de organisatie de 
beschikking krijgt over de ANBI-status. Deze fiscale status is noodzakelijk om 
liefdadigheid te kunnen verrichten zonder schenkbelasting te betalen over 
zowel inkomende als uitgaande giften. Bovendien is deze ANBI-status voor veel 
donateurs een randvoorwaarde om in de toekomst schenkingen te blijven doen. 

De ANBI-status vereist dat met donaties aan onze stichting niet privébelangen 
maar de doelstelling van de stichting wordt gesteund en het geeft de donateur 
en de stichting de mogelijkheid om fiscaal voordelig te schenken. Wanneer 
deze status niet verkregen wordt, is daarom het risico aanwezig dat donateurs 
alternatieven zullen zoeken voor de invulling van hun behoefte om zending te 
steunen. Daarmee is ook voor de werving van nieuwe donateurs de ANBI-status 
van wezenlijk belang.
 
Als maatregel op dit risico heeft Stichting Zending Wereldwijd de expertise 
ingeroepen van een fiscaal adviseur gespecialiseerd op het gebied van ANBI-
wetgeving. In samenwerking met onze fiscale adviseur worden er momenteel 
stappen genomen ter verkrijging van de ANBI-status. 

Het bestuur van de stichting controleert bij iedere projectaanvraag vooraf of deze 
past binnen statuten en beleidsplan, en binnen de ANBI-vereisten, en vraagt 
ook plannen en budgetten op. Het bestuur van Stichting Zending Wereldwijd 
controleert bovendien de adequate besteding van de gesteunde projecten. 

Doordat veel van de projecten uitgevoerd worden op afstand (Afrika) is het extra 
van belang dat er waarborgen getroffen worden om vast te stellen dat de gelden 
in overeenstemming met het doel waarvoor deze geschonken zijn, besteed zijn. 
Als maatregel hiervoor wordt het bestuur periodiek op de hoogte gehouden van 
de voortgang bij de verscheidene projecten. Dit gebeurt onder meer door middel 
van (financiële) rapportages met bijbehorende foto’s en periodiek overleg met de 
uitvoeringsorganisaties. 
 

Verwachte gang van zaken
Voor de komende jaren verwacht de stichting nog projecten in Afrika te kunnen 
steunen. Hiervoor is een raamovereenkomst opgesteld waarin enige projecten 
voor huisvesting van geloofsgemeenschappen in Afrika genoemd staan die reeds 
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gesteund zijn of nog gesteund kunnen worden. De daadwerkelijke invulling 
van overige projecten (zie het beleidsplan) is afhankelijk van het verloop van de 
fiscale procedures (zie paragraaf belangrijkste risico’s en onzekerheden) en van de 
projecten zelf. 

De stichting is niet voornemens wijzigingen in doelstelling en beleid door 
te voeren. Het beleidsplan wordt in het voorjaar van 2022 geëvalueerd en 
waar nodig bijgesteld. Onder andere de huidige corona pandemie laat nog 
nadrukkelijker zien dat niet alleen fysieke bijeenkomsten van groot belang zijn 
voor de verkondiging van het Evangelie, maar dat ook videobijeenkomsten hier 
in belangrijke mate aan kunnen bijdragen. Uiteraard valt steun en ondersteuning 
van videobijeenkomsten voor geloofsgemeenschappen, inclusief steun voor 
de onderliggende technologie, voluit binnen het doel van de stichting en 
daarom ligt het in de lijn der verwachting dat hier in de nabije toekomst verdere 
ondersteuning aan zal worden geboden.

Activiteitenverslag
In het boekjaar is er door Stichting Zending Wereldwijd steun verleend aan een 
project in Afrika. Hieronder is een toelichting op dit project opgenomen. 

SZW ondersteunde in 2021 CYDP in Afrika 

Stichting Zending Wereldwijd heeft in 2021 een humanitair-christelijk project 
in Afrika gesteund. Een belangrijk onderdeel van dit project is het Christian 
Youth Development Program (CYDP) dat uitgevoerd wordt in diverse landen 
in Afrika. Het CYDP is de sleutel tot betekenisvolle ontwikkeling en geestelijke 
groei in het leven van jongeren uit verschillende landen in Afrika. Dit programma 
biedt doorgaans kansarme jongeren een waardevolle kans voor het leven: door 
het volgen van gerichte (vak)opleidingen, Bijbelstudies en het bezoeken van 
christelijke conferenties doen jongeren praktische en persoonlijke ervaringen op 
waar zij in hun verdere leven veel nut van kunnen hebben. 

Na afronding van dit programma gaan de meeste jongeren terug naar hun 
geboorteland;  voorbereid en met toekomstperspectief. Ze hebben praktische 
vaardigheden ontwikkeld om daarmee in hun eigen onderhoud te kunnen 
voorzien, en zijn daarnaast in staat om een waardevolle bijdrage te leveren 
in hun directe omgeving en in de maatschappij. Ze hebben geleerd om 
verantwoordelijkheid te nemen, en zijn gemotiveerd om echt een verschil te 
maken in hun omgeving. Tijdens het Bijbelonderwijs krijgen de jongeren kennis 
van Bijbelse thema’s, en ze leren om tot hulp te zijn voor hun naaste en een goed 
rolmodel te zijn voor andere jongeren in hun omgeving.
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Sinds de start van het Christian Youth Development Program (CYDP) in januari 
2017, is het programma uitgebreid naar meerdere landen in Afrika, namelijk 
in de Democratische Republiek Congo (DRC), Malawi en Kameroen. Stichting 
Zending Wereldwijd heeft het CYDP projecten in Zuid-Afrika, Kameroen en Congo 
ondersteund.

In het voorjaar 2021 hebben 50 jongvolwassenen uit verschillende Afrikaanse 
landen (Congo, Malawi, Zuid-Afrika, Tanzania, Oeganda en Zimbabwe) 
deelgenomen aan het Christian Youth Development Program. Ondanks 
verschillende beperkingen als gevolg van het coronavirus en andere uitdagingen 
waarmee de organisatie te maken heeft gehad, zijn er mooie en positieve 
resultaten bereikt voor de deelnemers, hun lokale kerken en gemeenschappen.
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Het bestuur van Stichting Zending Wereldwijd is enthousiast over de visie en 
toekomstplannen van CYDP. We zien dat deze visie en aanpak werkt. De mooie 
resultaten van het programma geven hoop en perspectief, voor de jongeren die 
het programma volgen en voor Afrika! Wij zijn dankbaar dat wij in 2021 op deze 
manier invulling hebben kunnen geven aan onze doelstelling.

Jongeren volgen met interesse Bijbelonderwijs, waarbij 

wekelijks thema’s uit de Bijbel worden uitgediept. 

Vaktrainingen op de werkvloer: jongeren 

ontwikkelen uiteenlopende vaardigheden 

waarmee zij in staat zijn om zelf in hun eigen 

onderhoud te kunnen voorzien. 
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Balans per 31 december 2021

Activa

VLOTTENDE ACTIVA                                                                  31-12-2021 31-12-2020

Vorderingen en overlopende activa € 170.339 € 95.912

Totaal Activa € 170.339 € 95.912

PASSIVA

Reserves
• Continuïteitsreserve
• Bestemmingsreserve Zending

€ 49.514
€ 113.521

€ 30.166
€ 49.890

Kortlopende schulden
• Overlopende passiva € 7.304 € 15.856

Totaal Passiva € 170.339 € 95.912
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Staat van baten en lasten over 2021

BATEN                                                                         2021 2020

Baten van andere organisaties zonder 
winststreven

€ 240.461 € 65.579

Som van de baten € 240.461 € 65.579

LASTEN

Besteed aan doelstellingen
• Mission program
• Malawi
• Kameroen

€ 123.924
€ 0 
€ 0

€ 0
€ 380.475
€ 222.000

Som besteed aan doelstellingen € 123.924 € 602.475

Kosten beheer en administratie € 33.557 € 268.596

Som van de kosten € 33.557 € 268.596

Som van de lasten € 157.482 € 871.071

Saldo € 82.979 € -805.492

Bestemming saldo van baten en lasten
Toevoeging / onttrekking aan:
• Bestemmingsreserve
• Continuïteitreserve

€ 63.631
€ 19.348

€ -668.079
€ -137.413

Saldo van toevoeging / onttrekking € 82.979 € -805.492
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Toelichting en grondslagen

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving RJ-
650 Fondsenwervende organisaties. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. 

Er is in 2021 geen begroting opgenomen in de toelichting op de cijfers, omdat de 
begroting niet als stuurinstrument werd gehanteerd. 

Grondslagen voor valutaomrekening

Transacties in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de koers die geldt 
op de transactiedatum. Liquide middelen, vorderingen en schulden in vreemde 
valuta worden omgerekend tegen de valutakoers per balansdatum, zover de 
verplichtingen niet in euro’s zijn aangegaan. Verschillen die verband houden met 
wijzigingen in wisselkoersen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt en 
toegerekend aan de besteding waarop zij betrekking hebben. 

Grondslagen balans

Algemeen

Voor zover niet anders wordt vermeld, worden activa en passiva opgenomen 
tegen nominale waarde. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het 
waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen ervan de stichting 
zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat 
de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die 

economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan 
betrouwbaar kan worden vastgesteld.  

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve is dat gedeelte van de Reserves dat is afgezonderd 
omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de 
doelstelling van de stichting zou zijn toegestaan. 

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa worden opgenomen tegen nominale 
waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid 
en hebben een looptijd korter dan 1 jaar, tenzij anders vermeld. 



www.zendingwereldwijd.nl 13

Grondslagen resultaat

Algemeen

Bij de bepaling van de baten en lasten wordt het stelsel van baten en lasten 
toegepast. Dat wil zeggen dat de opbrengsten worden toegerekend aan het jaar 
waarop ze betrekking hebben, terwijl de lasten worden opgenomen in het jaar 
waarin ze voorzienbaar zijn. 

Verantwoording baten

Baten worden alleen verantwoord als er een redelijke zekerheid bestaat dat 
toekomstige voordelen naar de stichting zullen toevloeien en dat deze voordelen 
betrouwbaar kunnen worden geschat. 

Bestedingen aan doelstellingen

Bestedingen aan doelstellingen’ zijn in het verslagjaar toegekende bedragen voor 
programma’s en projecten in het kader van de doelstellingen van de stichting 
en de uitvoeringskosten die aan het zelfde jaar kunnen worden toegerekend. 
Voor zover de toekenningen nog niet in het verslagjaar uitbetaald zijn, zijn deze 
op de balans als ‘Te betalen inzake programma’s/projecten’ opgenomen. De 
bestedingen in het kader van doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij 
zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de 
omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld.  

Kosten beheer en administratie

‘Kosten beheer en administratie’ zijn kosten voor (interne) beheersing en 
administratievoering, die niet worden toegerekend aan ‘Bestedingen aan 
doelstellingen’.
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Toelichting op de balans

KORTLOPENDE VORDERINGEN EN OVER-

LOPENDE ACTIVA

31-12-2021 31-12-2020

Te vorderen baten € 0 € 21.290

Rekening-courant Stichting CGN € 87.679 € 74.622

Overige vorderingen € 82.660 € 0

Totaal € 170.339 € 95.912

Stichting Zending Wereldwijd heeft van diverse stichtingen de zendingstaak en 
de bijbehorende bestemmingsfondsen voor de zending overgenomen. Hiervan is 
ultimo 2020 een gedeelte nog niet ontvangen. Voor het te ontvangen deel is een 
vordering opgenomen.

De rekening-courant met Stichting Christelijke Gemeente Nederland is ontstaan 
doordat deze stichting voorlopig de uitvoerende bankzaken van Stichting Zending 
Wereldwijd behartigt. Stichting Christelijke Gemeente Nederland ontvangt 
instructies van Stichting Zending Wereldwijd over de bankrekening die Stichting 
Christelijke Gemeente Nederland voor Stichting Zending Wereldwijd beheert.

RESERVES 31-12-2020 MUTATIES 31-12-2021

Continuïteitreserve € 30.166 € 19.348 € 49.514

Bestemmingsreserve Zending € 49.890 € 63.631 € 113.521

Totaal € 80.056 € 82.979 € 163.035

Ten behoeve van de continuïteit van Stichting Zending Wereldwijd is een 
continuïteitreserve gevormd. Hiervoor is als uitgangspunt 1,5 keer de kosten van 
beheer en administratie in het afgelopen boekjaar genomen. Deze reguliere 
kosten bestaan uit de kosten beheer en administratie.
Derhalve is € 19.348 aan de continuïteitreserve toegevoegd. Het overige saldo van 
de staat van baten en lasten is toegevoegd aan de bestemmingsreserve zending.
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De bestemmingsreserve is gevormd voor het in de toekomst kunnen uitvoeren 
van de doelstelling van de stichting. Stichting Zending Wereldwijd wil deze gaan 
besteden aan projecten zoals genoemd in het beleidsplan. 

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Voor ontvangen baten is sprake van een ontbindende voorwaarde namelijk 
het niet verkrijgen van de ANBI-status. Wanneer Stichting Zending Wereldwijd 
de ANBI-status niet verkrijgt, kan dit leiden tot een terugbetalingsverplichting 
van diverse ontvangen baten waarover afspraken zijn gemaakt met zowel de 
donateurs als begunstigden. Op dit moment heeft Stichting Zending Wereldwijd 
nog geen ANBI status. 

Stichting Zending Wereldwijd meent, na het inwinnen van fiscaal advies, dat de 
activiteiten van Stichting Zending Wereldwijd binnen de ANBI-wetgeving passen 
en dat Stichting Zending Wereldwijd de ANBI-status toe zou moeten komen.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

BESTEED AAN DOELSTELLINGEN

2021 VERSTREKTE 

PROJECT-

BIJDRAGEN

UITVOERINGS-

KOSTEN

TOTAAL 2021

Mission program Africa € 123.924 € 0 € 123.924

Totaal € 123.924 € 0 € 123.924 

2020 VERSTREKTE 

PROJECT-

BIJDRAGEN

UITVOERINGS-

KOSTEN

TOTAAL 2019

Geloofsgemeenschap in 

Malawi

€ 222.000 € 0 € 222.000

Geloofsgemeenschap in 
Kameroen

€ 380.475 € 0 € 380.475

Totaal € 602.475 € 0 € 602.475

Kosten beheer en administratie

De kosten van beheer en administratie bestaan voor het grootste deel uit 
de kosten van fiscaal advies inzake het verkrijgen van de ANBI status, het 
beantwoorden van allerlei vragen van de Belastingdienst en het bestrijden van de 
naar de mening van de stichting onjuiste standpunten van de Belastingdienst.

De stichting kent geen personeelskosten. De bestuurders ontvangen geen 
bezoldiging in het kader van bestuurswerkzaamheden.
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Lasten-
verdeelstaat

ZEND-
INGS-PRO-
JECTEN 
AFRIKA

WERV-
INGS-
KOSTEN

KOSTEN 
BEHEER EN 
ADMINIS-
TRATIE

TOTAAL 
WERKELIJK 
2021

TOTAAL 
WERKELIJK 
2020

Verstrekte 

projectbijdragen

€ 0 € 0  € 602.475 

Kantoor- en 

algemene 

kosten

€ 0 € 0 € 33.557 € 33.557 € 268.596

Totaal € 0 € 33.557 € 871.071

Was getekend, Wormerveer, 30 juni 2022

R. Barsukoff   J. Gruppen   C. Rozendom

€ 123.924 

€ 123.924 € 157.482 

€ 123.924 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

 

 

Aan: het bestuur van Stichting Zending Wereldwijd 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Zending Wereldwijd te Wormerveer gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Stichting Zending Wereldwijd  per 31 december 2021 en van het saldo 

van baten en lasten over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650  

‘Fondsenwervende organisaties’. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

 

1. de balans per 31 december 2021 (met een balanstotaal van € 170.339); 

2. de staat van baten en lasten over 2021 (met een saldo van baten en lasten van € 82.979 positief); en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen van financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controle-

standaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze  

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Zending Wereldwijd  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 Beroeps-

regels Accountants (VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.  
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

− met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

− alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende  

organisaties is vereist voor het bestuursverslag en de overige gegevens.  

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 

de jaarrekening 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 werk-

zaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur 

is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming 

met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’.  

 

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. 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 activiteiten 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 activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  

 

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.  

 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze  

controleverklaring.  

 

Was getekend te Amersfoort, 30 juni 2022. 

 

WITh Accountants B.V. 

Drs. J. Snoei RA 

 

 

Bijlage 
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2021 van Stichting Zending Wereldwijd   

 

Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voor-

schriften 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 controlewerk-

zaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oor-

deel. 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 controle-

werkzaamheden 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;  

- 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 activiteiten in continuïteit kan voort-

zetten. 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 jaarreke-

ning. 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. Toekom-

stige 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 toe-

lichtingen;  

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

nissen. 

 

Wij communiceren met het bestuur 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 signifi-

cante tekortkomingen in de interne beheersing. 



Dit is een publicatie van:

Stichting Zending Wereldwijd
Samsonweg 28
1521RM Wormerveer
info@zendingwereldwijd.nl


