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Jaarverslag 2018 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. De eerste jaren 

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

Shinashastam de Bijbel in hun moedertaal kunnen lezen. Nu levert zij haar bijdrage aan de opzet van 

taal- en leesprogramma’s voor minderheidstalen in Benishangul Gumuz, Bench Maji en Mizan. 

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 werkt formeel in opdracht van Wycliffe. Wycliffe werkt nauw samen met de GZB om deze 

uitzending mogelijk te maken. De begroting voor de kosten van deze uitzending 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 ook bij aan dit laatste deel. 

 

  Balans per           31-12-2018   

Spaarrekening   €         14.004,38  Eigen vermogen € 17.720,64 

Rekening-courant  €           3.713,90  Schuld € 15,00 

Vordering  €                 17,36     

 € 17.735,64  € 17.735,64 

    

    

  Balans per           31-12-2017   

Spaarrekening   €           9.000,00  Eigen vermogen € 21.893,66 

Rekening-courant  €         12.820,48     
Vordering  €                 73,18     

 € 21.893,66  € 21.893,66 

    

    

De vermogensmutatie in 2018 bedraagt: € -4.173,02 
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Resultatenrekening 2018   

   

Opbrengsten     

Opbrengsten uit fondswerving  € 14.391,75 

Periodieke giften € 11.035,00  
Eenmalige giften € 1.292,50  
Zendingsbussen Hervormde Gemeente Nunspeet € 2.006,75  
Afdracht giften Hervormde Gemeente Nunspeet € 57,50  

Renteopbrengst spaarrekening  € 4,38 

  € 14.396,13 

   

Kosten     

Zendingswerk Janet, afdracht aan GZB (2/3 deel begroting GZB, Wycliffe)  € 18.000,00 

Bankkosten  € 291,25 

Communicatie  € 79,15 

Attenties  € 33,75 

Kosten Janet op verlof in NL  € 165,00 

  € 18.569,15 

   

   

Netto resultaat  € -4.173,02 
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Toelichting 

De kosten zijn in 2018 nagenoeg gelijk gebleven. De opbrengsten zijn echter met ruim €4.000 

gedaald door een vermindering van periodieke giften. Deze giften zijn afkomstig van mensen die de 

TFC gemachtigd hebben om een bepaald bedrag periodiek te incasseren of die zelf periodiek een 

bedrag overmaken. De uitstroom van donateurs wordt met name verklaard door een forse toename 

van het aantal veldwerkers in de Hervormde Gemeente Nunspeet en daardoor een verschuiving van 

donaties naar één of meerdere van hen. De vermindering wordt als permanent aangemerkt en zal 

dus hoogstwaarschijnlijk ook volgend jaar tot een tekort leiden. De in de afgelopen jaren 

opgebouwde buffer zorgt er echter voor dat naar verwachting de financiering van de missie in de 

resterende perioden niet in gevaar dreigt te komen.  

 

Begroting 2019 

De gevraagde bijdrage vanuit de GZB voor 2019 is € 20.000. De voornaamste reden voor de 

verhoging van €2.000 t.o.v. het voorgaande jaar is de introductie van een extra belasting door de 

Ethiopische regering. Gezien de resterende maar nog steeds aanzienlijke donatietoezeggingen en de 

beschikbare reserves kan het gevraagde bedrag worden opgebracht. Een garantstelling, afgegeven 

door de Diaconie van de Hervormde Gemeente Nunspeet, zorgt voor nog meer financiële zekerheid. 

 

Controle en goedkeuring 

Op 25 maart 2019 is een kascontrole uitgevoerd door de Diaconie van de Hervormde Gemeente 

Nunspeet, vertegenwoordigd door Henk van de Steeg. Hierbij werden de financiële transacties over 

de periode 1-1-2018 tot en met 31-12-2018 gecontroleerd. Henk heeft op 27 maart 2019 per e-mail 

bevestigd dat zij de administratie en het beheer van de financiën van de ThuisFrontCommissie 

akkoord bevonden hebben.  

 

Nunspeet, 1 april 2019 

 

Pieter van Engelen 

Penningmeester ThuisFrontCommissie Janet van Middendorp 
Zendingsmissie Hervormde Gemeente Nunspeet 
 


