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1. BESTUURSVERSLAG
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1.1

Algemeen

1.1.1 Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
De Vereniging is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer
40479145.
De statutaire naam van de Vereniging luidt: OP WEG MET DE ANDER en is statutair gevestigd te
Utrecht. De rechtsvorm is de vorm van een stichting.
1.1.2 Omschrijving van de doelstelling
De Vereniging is de Hervormde vereniging op Gereformeerde Grondslag van en voor mensen met
een beperking. De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift en de daarop gegronde drie
Formulieren van Enigheid.
Uitgangspunten
Leven met een handicap kan heel moeilijk zijn. In de Bijbel lezen we dat Jezus oog had voor
iedereen, in het bijzonder het kleine, het verachte, de zwakke, de hulpbehoevende.
Jezus zag eerst de mens en daarna de gehandicapte in de mens (Joh. 9:1). En Hij leert ons dat in
Zijn gemeente elk lid even nodig is. “Ja veeleer, de leden die ons dunken de zwakste van het
lichaam te zijn, die zijn nodig”. (1 Kor. 12: 22). Een christelijke gemeente die onvoldoende plaats
inruimt voor de gehandicapte broeder of zuster is een gehandicapte gemeente. Daarom willen we
samen een (h)echte Christelijke Gemeente zijn!
Doel en missie

De christelijke gemeente bewust maken van de plaats, die mensen met een handicap
innemen in de gemeente en in de maatschappij.

Het nastreven van optimale integratie en participatie van gemeenteleden met een handicap.

Het bieden van hulp aan mensen met een beperking en/of hun ouders en verzorgers bij
werk, inkomen, wonen en welzijn.
1.1.3 Samenstelling van het bestuur
Voorzitter
2e voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid

: Ds. P. Vernooij
: Ds. G.H. Vlijm
: Mevrouw G. Hoevenaren
: De heer A.H. van ‘t Zelfde
: Mevrouw M.L.M. Schellinger - Verkamman
: Mevrouw R. Rijersen van Buuren - Gorter
: Mevrouw H.H.J. Vink-van der Klift

Stafmedewerker

: Mevrouw J.D. Wolvers-ten Hove

1.1.4 Statutenwijziging
Gedurende het verslagjaar zijn de statuten niet gewijzigd.
16-02-2016 - 4

1.2

Activiteitenverslag

1.2.1 Activiteiten van financieel belang
Allereerst danken wij de Heere voor Zijn trouw en goedheid in 2015 aan ons bewezen. Wij zijn
dankbaar dat wij ook dit jaar weer bezig waren voor mensen met een beperking. We doen dit werk
in het besef dat wij afhankelijk zijn van Zijn zegen over ons werk.
Bestuurszaken
In het jaar 2015 is het bestuur zes keer bij elkaar geweest. Er waren veel zaken die de aandacht
van het bestuur vroegen. In de jaarvergadering op 14 maart namen we afscheid van dhr. M. J. van
Bergeijk en mevrouw E. W. Sonnenberg. Het bestuur is, na mandatering door de jaarvergadering,
uitgebreid met mevrouw M. Schellinger-Verkamman uit Tholen. Een voordracht voor de invulling
voor de andere vacature wordt gedaan op de jaarvergadering van 2016.
Twee bestuursleden zijn op uitnodiging bij de SGP op 5 juni in de Tweede Kamer geweest. Er is
twee keer een vergadering geweest met het bestuur van Philadelphia Zorg. Ook was er een keer
overleg met zorgverzekering Pro Life, wat resulteerde in een aanbieding voor de leden van onze
vereniging. Er is een commissie ingesteld waarin drie bestuursleden en de stafmedewerker zich
bezighouden met de invulling van het 35-jarig jubileum van onze vereniging in 2016.
Maatschappelijke ontwikkelingen
In 2014 zijn mensen met een beperking door de overheid en de media voorbereid op veranderingen
in de zorg. Per januari 2015 hevelde het Rijk een deel van de zorgtaken over naar de gemeenten.
Voor veel mensen was het niet duidelijk welke voorzieningen zij kregen. Veel zorgtaken kwamen
bij mantelzorgers terecht. Wij volgden deze ontwikkelingen op de voet.
Mensen met een beperking zijn meestal afhankelijk van zorg en van financiële tegemoetkomingen.
Hierdoor zijn ze kwetsbaar. In deze maatschappij, waar het individualisme hoogtij viert, is er minder oog voor de naaste met een beperking.
Jezus zei tegen zijn volgelingen: “En wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem”
(Matthéüs 5:41). Jezus vraagt ons meer te doen dan wat anderen van ons vragen.
Andersom kunnen gezonde mensen niet zonder kwetsbare mensen. Zij geven hen een andere kijk
op de prestatiedrang en op het streven naar volmaaktheid. Wie het kwetsbare koestert, leert zijn
eigen kwetsbaarheid te omarmen – in plaats van er bang voor te worden. Vandaar ons motto van
2015: ”Koester het kwetsbare”.
Contactblad
De uitgave van het contactblad is een belangrijk middel voor de presentatie van onze vereniging.
Niet alleen is het een informatieblad voor onze leden waarin activiteiten worden aangekondigd en
in woord en beeld verslag wordt gedaan van deze activiteiten. Ook biedt het orgaan informatie
voor mensen met beperkingen en hun familieleden.
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Voor het drukken van het contactblad zijn wij naar een andere drukkerij gegaan. Voorheen zaten
wij bij drukkerij De Hoop in Dordrecht. Dit jaar zijn wij naar Drukkerij Van der Perk in GrootAmmers overgestapt. Het blad is qua lay-out sterk veranderd. Zo is er meer ruimte voor beeld
gekomen.
Dit jaar passeerden verschillende onderwerpen de revue. De redactie heeft de intentie om via een
thematische werkwijze zo breed mogelijk te informeren en daarbij een evenwicht te houden tussen zowel lichamelijke, verstandelijke als sociale beperkingen. Verder is het ook een blad voor en
van lezers met telkens terugkomende rubrieken en een ontspannend gedeelte.
Op weg met de ander-woonvoorzieningen
Onze vereniging heeft sinds 1995 een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Philadelphia
Zorg. De woonvoorziening waar wij een samenwerkingsverband mee hebben is: “BenThuis” in
Benthuizen, ”De Haar” in Huizen, “De Regenboog” in Brakel, ”De Kievit” in Sliedrecht, ”De
Handpalm” in Bleskensgraaf, ”Tricolore” in Krimpen aan den IJssel en ”Het Tuinhuis” in
Woudenberg. Twee keer per jaar vergadert ons verenigingsbestuur met de raad van bestuur van
Philadelphia Zorg. Daarnaast overlegt onze stafmedewerker regelmatig met de locatiemanagers
van de woonvoorzieningen. Ook was er in april met overleg de stichtingsbesturen van de
woonvoorzieningen.
Wij zijn een ouderinitiatief gestart om te onderzoeken of het mogelijk is om in de toekomst een
woonvoorziening met de identiteit van Op weg met de ander in IJsselmuiden e.o. te starten. We
zijn hierover in overleg met WoonZorg Combinatie Overijssel WZCO.
Ontwerpplan seksuele vorming speciale doelgroepen
Verschillende gereformeerd en reformatorische belangenbehartigers (dit Koningskind, Helpende
Handen, Op weg met de ander), scholen (de Rehoboth-school Ede, De Akker Sliedrecht, de Obadjaschool in Zwolle en de Samuëlschool Gouda) en zorginstellingen (Adullam, De Schutse, Eleos,
Psychologenpraktijk Brouwer en Siloah) werken samen met Driestar educatief aan een methode
voor seksuele vorming van speciale doelgroepen. De stafmedewerker maakt deel uit van de klankbordgroep.
Door dit project worden begeleiders van jeugdigen of volwassenen (kalenderleeftijd 4 jaar tot en
met volwassenheid) met een verstandelijke beperking ondersteund met passende materialen en
trainingen om in vertrouwen en in aansluiting op de ontwikkelingsmogelijkheden de jeugdigen te
begeleiden bij thema’s en gedrag rond seksualiteit, relaties en weerbaarheid. Hierbij wordt de
Bijbel als richtsnoer gehanteerd. Het materiaal is bedoeld om door begeleiders en leerkrachten uit
brede christelijke kring gebruikt te worden.
De methode zal naar verwachting medio 2016 gereed zijn. De betrokkenen willen daarbij begeleiders en orthopedagogen vanuit de eigen organisaties betrekken. De methode wordt geïmplementeerd via het ”train de trainer model”. Ook onderzoeken wij of er ook een speciale versie komt
voor ouders.
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Dovencommissie
Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP), de Reformatorische Omroep (RO) en de vereniging Op weg
met de ander heeft het afgelopen jaar vijf dovendiensten uitgezonden. Op dit moment is er voor
dove mensen geen aanbod van kerkdiensten via internet of televisie. Daarom hebben het IDP, de
RO en Op weg met de ander besloten deze service aan te bieden. Het komende jaar zullen er tien
dovendiensten worden uitgezonden, verspreid over het jaar.
Bijeenkomsten
De volgende bijeenkomsten werden in 2015 gehouden:
















Op 12 en 15 februari werden er twee toerustingsavonden belegd, een in HardinxveldGiessendam en een in Putten. Het thema was ”Rouw”. Spreker op de avonden was ds. C. J.
Droger, christelijk gereformeerd predikant te Vlaardingen. Hij sprak over de pastorale en
praktische voorbereiding op het heengaan van mensen met een verstandelijke beperking.
Op 14 maart werd de jaarvergadering in het Hervormd Centrum in Hardinxveld-Giessendam
gehouden. Het thema was ”Koester het kwetsbare, over geloof en autisme”. Ervaringsdesdekundige Marieke Hermans, schrijfster van een boek over dit thema, verzorgde de lezing.
Tijdens de vergadering werd het eerste exemplaar van de nieuwe Bijbelstudie gepresenteerd door Arianne Karman, schrijfster van “Vrucht van de Heilige Geest”.
Op 28 maart werd de jongerendag in Zegveld gehouden. Het onderwerp was: “Je mag er
zijn! Accepteer je dat?” Spreker was ervaringsdeskundige Mariëtte van Moolenbroek. Het
verhaal was persoonlijk en sprak de bezoekers sterk aan. ’s Middags waren er drie workshops: 1. Rollenspel o.l.v. Johan Weiland, 2. Kleien o.l.v. Mariëtte van Moolenbroek 3.
Schilderen op doek keuze met de hand of met de mond o.l.v. Hanneke Boot.
De familiedag, georganiseerd door de Landelijke Oudercommissie Verstandelijk Gehandicapten, werd op 30 mei te Wekerom gehouden met als thema: ”Leven in blijdschap?” Ds.
G. H. Vlijm uit Nieuwer te Aa verzorgde het Bijbelverhaal. Spreker voor de middag was
Arianne Karman-de Wit. Zij sprak over haar eigen ervaringen hoe mensen met anderen met
een verstandelijke beperking Bijbelstudie kunnen doen. Zij gaf handvatten over hoe met
deze doelgroep een geloofsgesprek kan worden aangaan.
Samen met Helpende Handen belegde onze vereniging in het voorjaar bijeenkomsten voor
ouders van kinderen met gedragsproblemen, op 27 mei in Gouda en op 28 mei in Apeldoorn
Het thema was: “Loslaten van tieners met ADHD op weg naar de volwassenheid”.
In het najaar werd op 20 november in Apeldoorn en op 27 november in Barendrecht in samenwerking met Helpende Handen een avond gehouden over lotgenotencontact voor ouders van een kind met MCDD.
Op 16 juni hebben wij samen met het platform Zorg voor het leven een petitie aan de vaste Kamercommissie aangeboden. De petitie ”Anders, niet minder” telde bijna 42.000 ondertekenaars. Deze mensen waren allen tegen het algemeen invoeren van de NIPT-test.
Het was een actie om de politiek te laten weten dat kinderen met Down ‘gewoon’ moeten
blijven in Nederland.
Op 20, 21 en 22 oktober stond Op weg met de ander met een stand op de familiedagen in
Gorinchem. Op 20 oktober stond in de stand het thema ”Braille” centraal. ’s Middags liet
de blinde Barbera Bons zien hoe mensen braille kunnen typen. Kinderen konden ook zelf
hun naam in het braille prikken. ’s Avond kwam haar broer Leonard de Ruijter Barbera aflossen. Ook hij is blind.
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Op 21 oktober was Hanneke Boot aanwezig. Zij liet iets van haar mondschilderkunst zien.
Belangstellenden konden dit uitproberen.
Op 22 oktober was mevrouw Veldhuijzen met een cliënt van De Rozelaar uit Putten aanwezig. Zij lieten het weven op een weefgetouw zien. Kinderen mochten ook iets weven en
maakten kans op het tasje dat die dag geweven is.

De medewerking van veel vrijwilligers is bij bovenstaande bijeenkomsten onmisbaar. Zowel de
cateraars, groepsbegeleiders als de commissieleden doen dat met grote inzet en betrokkenheid.
Commissie Gelijke Zorg
Er zijn twee eenvoudige Bijbelstudies uitgegeven, geschreven door Arianne Karman-de Wit. Zo
verscheen er in maart een Bijbelstudie over “De vrucht van de Heilige Geest” en in september een
Bijbelstudie over “De Schepping”. De Bijbelstudies zijn goed te gebruiken voor woonvoorzieningen
of voor club.
Landelijk bureau
Het landelijk bureau heeft het achterliggende jaar weer gebruik kunnen maken van administratieve ondersteuning van het Hervormd Bondsbureau.
Commissies en werkgroepen
Onze vereniging is in diverse landelijke commissies en werkgroepen vertegenwoordigd. Ook op
plaatselijk en regionaal niveau worden diverse activiteiten georganiseerd. Te denken valt aan onder andere clubmiddagen, aangepaste kerkdiensten, lotgenotencontactgroepen, bezoekwerk. Vele
vrijwilligers zijn hierbij, soms wekelijks, betrokken.
Ten slotte
In 2016 mogen we verder gaan als bestuur en stafmedewerker met het belangrijke werk voor de
medemens met een beperking. Wij hebben daarbij, naast uw en jouw gebed, de steun van leden,
donateurs en diaconieën nodig. We danken de Heere voor de kracht en de wijsheid die Hij ons
schonk om het werk voor de vereniging te doen.
1.2.2 Beleid kosten en methoden fondsenwerving
De vereniging voert geen actief beleid met betrekking tot fondsenwerving. Contributies, giften van
particulieren en bijdragen van kerkelijke gemeenten in de vorm van een gift of collecteopbrengst
vormen het leeuwendeel van de inkomsten. Van tijd tot tijd ontvangt de vereniging een legaat.
Bij het 5 keer per jaar verschijnende Contactblad is steeds een acceptgirokaart gevoegd bedoeld
om leden de mogelijkheid te geven een extra gift te schenken.
Voor de contributiebetaling ontvangen de leden aan het begin van elk jaar separaat een rekening.
Op deze wijze wordt op bankkosten, die het gebruik van de acceptgiro met zich meebrengt,
bespaard.
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1.2.3 Beleid met betrekking tot omvang en functie van reserves en fondsen
De vereniging is voor de voortgang van haar werkzaamheden voor 100% afhankelijk van giften. Om
bij teruglopende inkomsten de voortgang van de werkzaamheden te kunnen garanderen, is een
reserve van € 200.000 wenselijk.
1.2.4 Beleggingsbeleid
Als giftenafhankelijke vereniging, wordt een zeer terughoudend beleid met betrekking tot
beleggen gevoerd. De 250 ING Perpetuals zijn in 2014 verkocht.
1.2.5 Vrijwilligersbeleid
De vereniging laat zich in diverse commissies en activiteiten bijstaan door vrijwilligers. Belangrijke
voorbeelden daarvan zijn de jongerendagen, de familiedag, het Contactblad, onderhoud van de
website. Vanaf 2014 worden nieuwe vrijwilligers gevraagd de erkende “Vrijwilligersovereenkomst”
te ondertekenen. Bestaande vrijwilligers krijgen voorlichting hierover.
Als waardering voor hun inzet, ontvangen vrijwilligers, inclusief bestuursleden, 1 keer per jaar een
cadeaubon van € 10.
1.2.6 Communicatiebeleid met belanghebbenden
In voorkomende gevallen vindt communicatie namens de vereniging plaats door de voorzitter en/of
stafmedewerker. Als regel geldt dat dit vooraf altijd gedeeld wordt in het dagelijks bestuur.
Schriftelijke bijdragen door de stafmedewerker in andere (dag)bladen dan het eigen Contactblad
worden vooraf altijd gedeeld met het bestuur.

16-02-2016 - 9

1.3

Informatie over bestuur en stafmedewerker

Het bestuur heeft een uitvoerende taak. Dit doet zij door:
- het vastgestelde beleid te bewaken;
- regelmatige bespreking met de stafmedewerker.
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke
personen, die uit hun midden een voorzitter, algemeen-adjunct, een secretaris en een
penningmeester aanwijzen.
De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden van de vereniging,
op voorstel van het bestuur of op voorstel van tenminste tien (10) leden. De bestuursleden dienen
te beschikken over aantoonbare kwaliteiten in kerk en/of maatschappij op één van de volgende
gebieden:
-

organisatie;
zorg;
educatie;
financiën.

De Algemene Vergadering stelt het aantal bestuursleden vast. Bestuursleden kunnen te alle tijde
onder opgaaf van redenen door de Algemene Vergadering worden geschorst en ontslagen. Terzake
van schorsing of ontslag besluit de Algemene Vergadering met een meerderheid van twee/derde
van de uitgebrachte stemmen.
Indien, in geval van schorsing van, een bestuurslid de Algemene Vergadering niet binnen drie
maanden daarna tot ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorstte bestuurslid
wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene Vergadering te verantwoorden en kan zich
daarbij door een raadsman doen bijstaan.
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, welke periode maximaal
twee keer verlengd mag worden. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee
opeenvolgende jaarlijkse Algemene Vergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door
het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk
herbenoembaar.
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1.4

Toekomstparagraaf

Het jaar 2016 staat in het teken van het zevende lustrum. Verschillende activiteiten staan op stapel.
Op drie plaatsen in het land wordt een concert gehouden. Aansluitend op de Jaarvergadering zal er
een minisymposium worden georganiseerd. Dit symposium gaat over “Wat Alzheimer met je doet”.
Op weg met de ander wil materiaal ontwikkelen ten behoeve van het geloofsgesprek met demente‐
renden.
Naamsbekendheid
Om meer bekendheid te geven aan ons werk zullen we naast het adverteren in de Waarheidsvriend
ook adverteren in het Kerkblad van de Hersteld Hervormden en in de kerkblad De Wekker van de
Christelijk gereformeerden.
In 2015 zijn de veranderingen in de zorg ingevoerd. Mensen die gebruik maakte van huishoudelijke
hulp ontvingen het afgelopen jaar minder hulp dan de jaren daarvoor. Hierdoor zijn meer zorgtaken
bij de mantelzorgers terechtkomen. Positief punt is te noemen dat door de invoering van de
participatiewet er nieuwe vormen van samenwerking tussen zorgleveranciers zijn gevonden.
Hierdoor worden mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt weer maatschappelijk
betrokken. Op weg met de ander is betrokken bij het opzetten van een winkeltje en werkatelier in
de Oranjehof in Elspeet.
Koester het kwetsbare
Mensen met een beperking zijn meestal afhankelijk van zorg en zijn afhankelijk van financiële te‐
gemoetkomingen. Hierdoor zijn ze kwetsbaar. In deze maatschappij, waar het individualisme hoog‐
tij viert, is er minder oog voor de naaste met een beperking.
Jezus zei tegen zijn volgelingen: “En wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem”
(Matthéüs 5:41). Jezus vraagt ons meer te doen dan wat anderen van ons vragen.
Andersom kunnen gezonde mensen niet zonder het kwetsbare mensen. Het geeft hen een andere
kijk op de prestatiedrang en op het streven naar volmaaktheid. Wie het kwetsbare koestert, leert
zijn eigen kwetsbaarheid te omarmen – in plaats van er bang van te worden. Vandaar ons motto
van dit jaar: ”Koester het kwetsbare”.
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1. Begeleiden bij het opzetten van woonvoorzieningen
Al jaren zijn wij betrokken bij het opzetten en realiseren van woon- en logeervoorzieningen met
een duidelijke identiteit. Als vereniging spelen we hierbij een stimulerende en bemiddelende rol.
Voor het leveren van kwalitatief verantwoorde zorg is een samenwerkingsovereenkomst gesloten
met Stichting Philadelphia Zorg.
Actiepunt:
Onderzoeken naar de mogelijkheden om naast de woonvormen die in de samenwerkingsovereenkomst met
Philadelphia zijn en worden gerealiseerd, of er kleinschalige woonwormen kunnen worden gerealiseerd,
bijvoorbeeld volgens het model van de Thomashuizen.

Ook wordt de mogelijkheid onderzocht of er een woonvoorziening van Op weg met de ander
identiteit in IJsselmuiden e.o. kan worden opgezet.
Voor deze doelgroep wordt in samenwerking met Driestar educatief een methode ontwikkeld rond
seksualiteit en relatievorming. Deze komt in medio 2016 uit. Begeleiders van woonvoorziening van
Op weg met de ander worden getraind.
2. Zorgen voor ontmoeting en toerusting
Voor mensen met een beperking en hun ouders/ familieleden van gelijksoortige beperking en/ of
hun verwanten worden ontmoetingsbijeenkomsten gehouden. Hiermee stimuleert de vereniging
het contact van de leden onderling en het uitwisselen van ervaringen en bevindingen. Daarnaast
rust de vereniging ouder/ verzorgers en mensen met een beperking toe over diverse aspecten van
het leven of in relatie tot hun geloof.
Actiepunten:
Door middel van het benutten van de sociale media aan jongeren bekendheid geven over het bestaan van en de
doelstelling van de vereniging, onder andere via de eigen Facebook-pagina van het LJP.
Onderzoeken of het wenselijk is om de doelgroepen van lotgenoten verder te onderscheiden: jongeren / ouders
van kinderen met gedragsproblemen.
Jongeren uit andere denominaties gericht gaan benaderen.
Een vervolg aanbieden op de jongerendag: leeftijd 40+.
Gezien de snel veranderende wet- en regelgeving bijeenkomsten benutten om hierover gerichte informatie te
geven, o.a. door het aanbieden van workshops. Deze bijeenkomsten kunnen ook worden benut om aan de
vereniging kenbaar te maken wat de vragen en wensen zijn met betrekking tot het functioneren van de
vereniging.
Onderzoek doen naar de wenselijkheid van het uitbreiden van plaatselijke en regionale werkgroepen.

Er worden twee toerustingsavonden over de WMO en de WLZ gehouden. Er wordt onderzocht of er
behoefte is aan nazorg voor partners waarvan de een autisme heeft.
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3. Stimuleren participatie leden met een beperking in kerkelijke gemeente
De vereniging heeft in de afgelopen 30 jaar de nadruk gelegd op de integratie en participatie van
de leden met een beperking in de kerkelijke gemeente. Werkgroepen zijn gevormd en
contactpersonen zijn aangesteld.
Actiepunten:
Daar per gemeente plaatselijke regelingen gaan gelden, wil Op weg met de ander daar waar nodig een
doorverwijsfunctie vervullen voor haar leden naar betreffende personen die op de hoogte zijn van de
gemeentelijke regelingen daar.

4. Geloofsopvoeding van mensen met verstandelijke beperking
De vereniging ontwikkelt catechese materiaal om de geloofsopvoeding van mensen met een
verstandelijke beperking te bevorderen.
Actiepunten:
Vernieuwen van bestaande en uitbreiden van publicaties.
Onderzoeken naar de behoefte voor materiaal over geloofscommunicatie voor dementerende ouderen

5. Ondersteunen van doven binnen de kerkelijke gemeente
De vereniging stimuleert de organisatie van dovendiensten. Daarnaast zorgt zij voor de technische
ondersteuning om deze diensten terug te luisteren. De vereniging vergadert ook met het
Interkerkelijk Dovenpastoraat.
Actiepunt:
Dit jaar gaan we 10 dovendiensten uitzenden

6. Toerusting van predikanten
Het doel is toerusting van predikanten, door het ontwikkelen van educatieve materialen om een
aanbod in de permanente educatie te verzorgen, Deze materialen worden in de loop van 2015
ontwikkeld en in 2016/2017 uitgerold.
De ambassadeursfunctie versterken. Enerzijds door de donerende diaconieën. Anderzijds door van
uit (de verbrede) achterban nieuwe diaconieën te zoeken die ook deze ambassadeursfunctie gaan
vervullen. En last but not least door uit de (verbrede achterban) predikanten te zoeken die ook
een ambassadeursfunctie gaan vervullen. Doelen: bekendheid van de vereniging uitbouwen
(prioriteit 1), meer structurele middelen verkrijgen.
Toelichting en actiepunt:
Het gericht gaan benaderen van diaconieën met als eerste doel de bekendheid van de vereniging te vergroten en
predikanten met als doel: toerusting.

Het doel is toerusting van predikanten: door het ontwikkelen van educatieve materialen om een
aanbod in de permanente educatie te verzorgen.
Deze materialen worden in de loop van 2016 ontwikkeld en in 2017/2018 uitgerold.
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7. Implementeren van het afgesproken bestuursmodel
In het kader van de bestuurs-transformatie die op 1 januari 2015 ingaat, zijn de volgende
afspraken gemaakt die ertoe moeten leiden dat de gewenste bestuurlijke professionalisering wordt
geborgd.
Actiepunten:
De voorzitter heeft om de twee jaar een gesprek met de individuele bestuursleden.
De voorzitter heeft een exitgesprek met aftredende bestuursleden.
De voorzitter geeft eenmaal per twee jaar leiding aan de bestuursvergadering waarin het bestuur zichzelf
evalueert.
Er wordt een algemeen bestuurs-profiel opgesteld.
Er worden zo nodig specifieke bestuurs-profielen opgesteld
Implementeren van beleids- en budgetcyclus.
In het kader van verdere professionalisering is besloten een beroep te doen op onze reserves met dien verstande,
dat de begroting vanaf 2020 sluitend moet zijn.
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2. JAARREKENING 2015
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2.1

Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2015

31-12-2014

€

€

Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris

2.5.1
845

1.260

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen en activa

2.5.2

498

1.498

Effecten

2.5.3

-

-

Liquide middelen

2.5.4

269.350

289.525

270.693

292.283

31-12-2015

31-12-2014

€

€

Totaal activa

PASSIVA

Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige kortlopende schulden

Totaal passiva

2.5.5
2.5.6

2.5.7

256.380
-

264.206
20.000

256.380
---------------

284.206
---------------

6.842
7.471

5.628
2.449

14.313
--------------270.693

8.077
--------------292.283
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2.2

Staat van baten en lasten
Realisatie
2015

Begroting
2015

Realisatie
2014

€

€

€

19.822
81.496
799
913
4.495

22.000
70.500
750
2.500

18.590
84.237
757
758
7.207

107.525

95.750

111.549

22.165
97.506
7.100
4.521
4.059

19.500
96.850
6.750
4.500
3.000

20.610
84.361
7.264
4.614

Totaal lasten

135.351

130.600

116.849

Resultaat (tekort/overschot)

-27.826

-34.850

-5.300

BATEN
Verenigingsblad
Landelijk bureau
Bijeenkomsten
Artikelen
Financiële baten

2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4

Totaal baten

LASTEN
Verenigingsblad
Landelijk bureau
Bijeenkomsten
Artikelen
Bestuurskosten

2.3

2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.5

Resultaatbestemming
Realisatie
2015
€

Realisatie
2014
€

Resultaatbestemming reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves

-7.826
-20.000

-5.300
-

Totaal

-27.826

-5.300
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2.4

Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

2.4.1

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn 640 voor Organisatie zonder winststreven van de
Raad voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze Richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de
organisatie en de besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.
2.4.2

Vergelijkende cijfers

De cijfers over 2014 zijn waar nodig aangepast om vergelijkbaarheid met het verslagjaar mogelijk
te maken.
Grondslagen van waardering
2.4.3

Algemene grondslagen van waardering

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde
kostprijs.
2.4.4

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de historische kostprijs. Op activa
wordt afgeschreven naar de verwachte levensduur en rekening houdend met een eventuele residuwaarde. De afschrijvingen bedragen:


Computers

2.4.5

25%

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen
tegen geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens
oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.
2.4.6

Reserves en fondsen

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding. Door het bestuur kunnen doelreserves worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel.
Grondslagen van resultaatbepaling
2.4.7

Algemene grondslagen van resultaatbepaling

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
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2.4

Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat (vervolg)

2.4.8

Baten

De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten.
Nalatenschappen worden opgenomen in het verslagjaar waarin de omvang van de nalatenschap
betrouwbaar kan worden vastgesteld, derhalve indien de betaling is aangekondigd. Voorschotten
worden verantwoord in het boekjaar waarin zij worden ontvangen.
2.4.9

Lasten

Lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende bestedingen.
2.4.10 Personeelsbeloning
Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd
zijn, in overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten.
Voor het pensioen geldt een toegezegde bijdrage regeling. De toegezegde bijdragen worden afgedragen aan de pensioenverzekeraar op basis van het pensioencontract.
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2.5

Toelichting op de balans

ACTIVA
VASTE ACTIVA
2.5.1

Materiële vaste activa
2015

2014

€

€

Inventaris
Stand per 1 januari
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Mutaties boekjaar
Investeringen
Afschrijvingen

Stand per 31 december
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

1.675
-415

1.256
-

1.260

1.256

-415

419
-415

-415

4

1.675
-830

1.675
-415

845

1.260

De afschrijvingen zijn berekend op basis van de volgende
jaarlijkse afschrijvingspercentages.
Computers

25%
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2.5

Toelichting op de balans (vervolg)
2015

2014

€

€

VLOTTENDE ACTIVA
2.5.2

Overige vorderingen en activa

Te vorderen rente
Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

288
1.210
-1.000

1.427
71
-

498

1.498

Saldo per 1 januari
Koersresultaat verslagjaar
Verkoop

-

19.925
1.527
-21.452

Saldo per 31 december

-

-

Kas
ASN ideaal 960665927
ING giro 2248764
ING spaar 2248764-2
ING bonusspaar 2248764-3
Klimdeposito
Moneyou 557659078
RABO bedrijfsspaarrekening 3153763429
RABO vereniging 337586748

90
20.030
671
137
49.236
75.000
100.258
23.403
525

122
16.828
795
135
72.000
75.000
100.877
23.179
589

Saldo per 31 december

269.350

289.525

Saldo per 31 december

2.5.3

Effecten

De oorspronkelijke aanschafprijs van deze effecten bedroeg € 15.833.
2.5.4

Liquide middelen

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.
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2.5

Toelichting op de balans (vervolg)
2015

2014

€

€

PASSIVA
2.5.5

Continuïteitsreserve

Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming

264.206
-7.826

269.506
-5.300

Saldo per 31 december

256.380

264.206

20.000
-20.000

20.000
-

-

20.000

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor dekking van risico’s op
korte termijn en om zeker te stellen dat ook in de toekomst aan
verplichtingen kan worden voldaan. De noodzakelijk geachte omvang
van de continuïteitsreserve bedraagt € 200.000. De grondslag hiervoor
bedraagt 150% van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie.
2.5.6

Bestemmingsreserves

Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming
Saldo per 31 december

De bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald en is gevormd
uit een in 2013 ontvangen legaat.
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2.5

2.5.7

Toelichting op de balans (vervolg)
2015

2014

€

€

Overige kortlopende schulden

Reservering vakantiegeld
Rerservering vakantiedagen
Af te dragen pensioenpremie
Nog te betalen overige schulden

1.656
5.669
146

1.656
706
87

Saldo per 31 december

7.471

2.449

2.5.8

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen
Met stichting Hervormd Bondsbureau is een huurovereenkomst afgesloten voor de kantoorruimte
aan de Beatrixstraat 20a te Nijkerk. De huurovereenkomst heeft de duur van 5 jaar. De huurprijs
bedraagt € 5.601 per jaar inclusief bijkomende kosten.
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2.6

2.6.1

Toelichting op de baten en lasten
Realisatie
2015

Begroting
2015

Realisatie
2014

€

€

€

Verenigingsblad

Abonnementsgelden
Advertenties

19.822
19.822

Kosten blad (drukwerk/mailing)
Redactiekosten blad

22.000

14.199
7.966
22.165

2.6.2

18.590
18.590

13.589
7.021
19.500

20.610

Landelijk bureau

Giften individuele leden
Giften kerkelijke instanties
Nalatenschappen
Overige baten

6.076
65.695
3.000
6.725
81.496

Personeelskosten
Uitvoeringskosten

5.706
72.561
5.970
70.500

61.454
36.052
97.506

84.237

56.963
27.398
96.850

84.361

Het gemiddeld aantal werknemers gedurende het
boekjaar 2015 bedroeg 0,8 (2014: 0,8).
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2.6

2.6.3

Toelichting op de baten en lasten (vervolg)
Realisatie
2015

Begroting
2015

Realisatie
2014

€

€

€

Bijeenkomsten

Vergaderingen algemeen
Baten familiedag

132
667
799

Kosten vergaderingen
Kosten jongerendag
Kosten familiedag
Kosten beurzen

757

499
870
2.454
3.441
6.750

7.264

Financiële baten

Resultaat belegging effecten
Rentebaten

4.495
4.495

2.6.5

-

1.436
478
1.776
3.410
7.100

2.6.4

162
595

1.527
5.680
2.500

7.207

Bestuurskosten

Reiskosten bestuur
Kosten beheer en administratie
Kosten betalingsverkeer

2.734
801
524
4.059

3.891
39
684
3.000

4.614
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2.7

Ondertekening

Vastgesteld en goedgekeurd te Nijkerk, _________ 2016.

Ds. P. Vernooij
Voorzitter

Mevrouw G. Hoevenaren
Secretaris

De heer A.H. van ’t Zelfde
Penningmeester
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3. OVERIGE GEGEVENS
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accountants in
non-profit

Vereniging Op weg met de ander
Beatrixstraat 20a
3862 DB NIJKERK
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Vereniging Op weg met de ander te Nijkerk
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 (met een balanstotaal van
€ 270.693) en de staat van baten en lasten over 2015 (met een tekort van € 27.826) met de toelichting, waarin
zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de Vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en
het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beiden in
overeenstemming met Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk
voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van
werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening.
De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met
inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als
gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne
beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze
risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de door
het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de
jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen
van Vereniging Op weg met de ander per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming
met Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven.
Verklaring betreffende andere voorschiften
Wij melden dat het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening
zoals vereist in Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven.
Was getekend,
Sliedrecht, 16 februari 2016.
WITh accountants B.V.
P. Alblas RA

Correspondentie-adres
Postbus 2150 - 2400 CD - Alphen aan den Rijn
T 0172-750175 | www.withaccountants.nl | info@withaccountants.nl | Twitter: @withaccountants
IBAN: NL71 INGB 0667 8301 62 | KVK: 28112484

BIJLAGE
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Begroting 2016
Begroting
2016

Realisatie
2015

Begroting
2015

€

€

€

22.000
72.500
2.000
1.000
3.800

19.822
81.496
799
913
3.351

22.000
70.500
750
2.500

101.300

106.381

95.750

19.600
99.850
7.000
6.550
3.000

22.165
93.967
7.100
4.521
4.059

19.500
96.850
6.750
4.500
3.000

136.000

132.812

130.600

-34.700

-25.431

-34.850

BATEN
Verenigingsblad
Landelijk bureau
Bijeenkomsten
Artikelen
Financiële baten
Totaal baten

LASTEN
Verenigingsblad
Landelijk bureau
Bijeenkomsten
Artikelen
Bestuurskosten
Totaal lasten

Resultaat (tekort/overschot)
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