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Jaarverslag 2015 Zendingsmissie  

Hervormde Gemeente Nunspeet 
ThuisFrontCommissie Janet van Middendorp 

 

 

Sinds 1 oktober 2012 is namens de Hervormde Gemeente Nunspeet onder verantwoordelijkheid van 

de Diaconie zendingsmedewerker Janet van Middendorp uitgezonden naar Ethiopië. Daar levert zij  

haar bijdrage aan de opzet van een taal- en leesprogramma zodat de mensen van de Shinashastam 

uiteindelijke de Bijbel in hun moedertaal kunnen lezen. 

De taak van de ThuisFrontCommissie is onder andere deze zendingsmissie van onze gemeente 

financieel mogelijk te maken. Dit verslag beperkt zich tot het leggen van verantwoording over het 

financiële aspect. 

Janet is formeel in dienst van Wycliffe. Wycliffe werkt nauw samen met de GZB om deze uitzending 

mogelijk te maken. De begroting is door die organisaties opgesteld. Onze gemeente heeft zich 

verbonden om 2/3 deel van de begroting voor haar rekening te nemen. De GZB neemt 1/3 deel voor 

haar rekening. De Hervormde gemeenten van Kootwijkerbroek, Noorden en Heerde zijn betrokken 

als deelgenoten gemeenten en dragen financieel bij voor het 1/3 deel. 

Balans 

 

               31-12-2014      

Spaarrekening    € 21.500,00  Eigen vermogen         € 22.079,50 

Rekening-courant  €      579,50 

    € 22.079,50             € 22.079,50 

 

               31-12-2015      

Spaarrekening    € 23.000,00  Eigen vermogen         € 23.061,64 

Rekening-courant  €   1.061,64  Nagekomen verplichting            1.000,00 

 

    € 24.061,64             € 24.061,64 

 

 

De vermogenstoename bedraagt              €      982,14 
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Resultatenrekening 

 

Opbrengsten 

Opbrengsten uit fondswerving       € 18.733,21  

- Toegezegde bijdragen    €  11.575,00 

- Periodieke bijdragen    €    1.610,00 

- Zendingsbussen      €    1.998,98    

- Gift Stichting naam bij penningmeester bekend €    2.000,00 

- Hervormde Gemeente Noorden   €       212,50 

- Afdracht giften Hervormde Gemeente Nunspeet €       391,73 

- Overige spontane giften    €       945,00  

Renteopbrengst spaarrekening       €       132,67 

Totale opbrengsten        € 18.865,88 

 

 

Kosten 

Zendingswerk Janet , afdracht aan GZB (2/3 deel begroting GZB, Wycliffe) € 16.333,00 

Nagekomen betalingsverplichting GZB Wycliffe Zendingswerk Janet  €   1.000,00 

Bankkosten         €      273,20 

Kosten flyers en verzending       €      123,35 

PR kosten domeinnaam website      €          9,00 

Kosten Meet & Greet        €        93,69 

Attenties         €        31,50 

Gecorrigeerde giften        €        20,00 

 

Totale kosten         € 17.883,74 

 

Netto resultaat         €      982,14 
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Met de opbrengsten in 2015 konden de aangegane verplichtingen ruimschoots worden voldaan.  

In totaal waren er circa 115 deelnemers die zich financieel verbonden hebben aan onze 

zendingsmissie. Dit zijn mensen die daarvoor een antwoordcoupon hebben ingevuld of die periodiek 

een bedrag overmaken. De toezeggingen van de huidige deelnemers zijn thans goed voor een bedrag 

van ruim € 13.000,00. De reservering die gedaan kan worden is lager dan die van 2014. De daling is 

veroorzaakt door een lagere afdracht uit de opbrengst van de zendingsbussen. Tevens was de 

bijdrage van scholen, andere Hervormde Gemeenten en het aandeel in de opbrengst van de 

Heleboeldag in 2014 eenmalig. De opgebouwde reserve kan ingezet worden voor een verlenging van 

de zendingsmissie. 

In december 2015 bleek dat de GZB voor 2015 op een hogere bijdrage had gerekend voor geheel 

2015. Het ging om een bedrag van € 1.000,00. De aangepaste begroting is echter vanwege 

mailadreswijzigingen niet tijdig op de juiste plek terecht gekomen. Hierover is in december 

gereclameerd. De verhoging van de begroting van 2015 heeft als oorzaak de gedaalde koers van de 

Euro tegenover de US Dollar. Het levensonderhoud van Janet wordt in US Dollars betaald, er zijn 

daardoor meer Euro’s nodig. Verder waren de kosten voor studie en training hoger dan begroot.   

In de vergadering van de TFC op 12 januari 2016 hebben wij de verhoging van 2015 besproken en 

besloten deze alsnog met terugwerkende kracht voor onze rekening te nemen. In verband daarmee 

is een nagekomen verplichting opgenomen. 

 

Begroting 2016 

Voor 2016 wordt opnieuw een hogere bijdrage gevraagd aan de ThuisFrontCommissie. De hogere 

kosten worden veroorzaakt door gestegen kosten van levensonderhoud in Ethiopië. Verder is 

rekening gehouden met een eenmalige, eerder niet begrote uitgave voor huisvesting van  

€ 1.320. Janet woonde tot voor kort bij iemand in, wat niet voortgezet kon worden. De gevraagde 

bijdrage voor 2016 is € 18.000; in 2015 hebben we inclusief de nagekomen verplichting  

€ 17.333 bijgedragen, in 2014 was het bedrag nog € 16.334. Gezien de tot heden gerealiseerde 

fondsenwerving en de beschikbare reserves kan het gevraagde bedrag worden opgebracht. 

Eventuele verlenging van de missie na 2017 van Janet vereist opnieuw instemming van de sponsors. 

De opgebouwde reserve is ongeveer voldoende voor 1 jaar verlenging ervan uitgaande dat de 

inkomsten niet verder teruglopen. 

 

Goedkeuring 

In de vergadering van de ThuisFrontCommissie d.d. 12 januari 2016 en 5 april 2016 is dit verslag 

besproken en met algemene stemmen akkoord bevonden. 
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Controle 

De kascontrole heeft plaatsgevonden namens de Diaconie van de Hervormde Gemeente Nunspeet. 

Op 7 april 2016 heeft de ThuisFrontCommissie schriftelijk bevestiging ontvangen van de 

kascontrolecommissie dat de administratie en het beheer van de financiën in orde zijn bevonden. De 

diaconievergadering vond plaats op 6 april 2016. 

 

 

 

12 april 2016, G.P. Geluk 

Penningmeester ThuisFrontCommissie 
Janet van Middendorp 
Zendingsmissie Hervormde Gemeente Nunspeet 
 


