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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 : Ds. P. Vernooij 

2e voorzitter : Ds. G.H. Vlijm 

Secretaris : Mevrouw G. Hoevenaren 

Penningmeester : De heer A.H. van ‘t Zelfde 

Lid : Mevrouw M.L.M. Schellinger-Verkamman 

Lid : Mevrouw R. Rijersen van Buuren-Gorter 

Lid : Mevrouw H.H.J. Vink-van der Klift 

 

Stafmedewerker : Mevrouw J.D. Wolvers-ten Hove 
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1.1.4 Statutenwijziging 

 

Gedurende het verslagjaar zijn de statuten niet gewijzigd.  
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1.2 Activiteitenverslag 

 

1.2.1 Activiteiten van financieel belang 

 

Op weg met de ander is een vereniging van en voor mensen met een beperking. Het achterliggende jaar 

boden we weer veel mensen een luisterend oor en gaven we weer veel adviezen. Een toenemend aantal 

mensen weet ons te vinden. Denk alleen al aan het zoeken naar een woonplek voor mensen met een 

verstandelijke beperking of het vinden van een maatje voor partners van mensen met autisme. In dit 

verslag willen we samen met u terugkijken. 

 

Bestuurszaken 

In het jaar 2017 is het bestuur vier keer bij elkaar geweest. Er waren veel zaken die de aandacht van 

het bestuur vroegen.  

 

De jaarvergadering werd op 17 mei in Krimpen aan den IJssel gehouden. Omdat de opkomst de laatste 

jaren steeds minder werd, heeft het bestuur besloten voortaan een algemene ledenvergadering 

voorafgaand aan een reguliere bestuursvergadering te houden. Op deze manier hebben de leden toch 

de mogelijkheid om met het bestuur van gedachten te wisselen. Wel wordt gevraagd zich vooraf aan te 

melden.  

 

In 2017 was de heer A.H. van ’t Zelfde aftredend. Omdat hij zich verkiesbaar stelde, waren er geen 

bestuursverkiezingen nodig. 

 

Het bestuur begon in 2017 ook met het gericht benaderen van diaconieën. Het doel hiervan is hen 

bekend te maken met het werk van de vereniging en zo mogelijk een plaats te krijgen op het 

collecterooster.  

 

Nieuwe predikanten krijgen een informatiepakketje van Op weg met de ander toegestuurd, met als 

doel hen toe te rusten in de omgang met mensen met een beperking in de gemeente. 

 

Maatschappelijke ontwikkelingen 

Sinds 14 juli 2016 geldt ook in Nederland het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking 

of chronische ziekte. Dit is goed nieuws voor hen. Het gaat hier immers om een belangrijk 

mensenrechtenverdrag dat een sterkere juridische basis geeft voor gelijke behandeling en participatie. 

Denk bijvoorbeeld aan het recht op onderwijs, recht op arbeid en recht op gelijke toegang. 

 

Ongeboren kinderen met een beperking 

Politieke partijen als ChristenUnie en SGP hebben de beschermwaardigheid van ongeboren kinderen 

met een beperking hoog in het vaandel. De SGP noemde in haar verkiezingsprogramma het VN-Verdrag 

voor gehandicapten als rechtsbasis voor het ongeboren leven. Abortus vanwege een gevreesde handicap 

is voor de partij een ontoelaatbare discriminatie van het leven met een beperking. “De overheid heeft 

juist de taak om de acceptatie van mensen met een beperking te bevorderen.” Wij onderschrijven dit 

standpunt en steunen initiatieven die op dit terrein worden genomen. 
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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, komt er steeds 

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. 

 

De Heere Jezus veroordeelt de rijke man die niet heeft omgekeken naar de arme Lazarus in zijn poort. 

Hoe gaan wij om met de kwetsbare medemens in onze poort? Kijken wij om naar onze naaste? Wij 

hebben die kwetsbare medemens nodig. Hij geeft een andere kijk op de prestatiedrang en op het 

streven naar volmaaktheid die in de maatschappij heerst. Wie het kwetsbare koestert, leert zijn eigen 

kwetsbaarheid te omarmen – in plaats van er bang van te worden. Vandaar ons motto: ”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. Na een opschoning van het bestand hebben we op dit moment in 

totaal 1163 leden en 94 donateurs. 

 

Op weg met de ander-woonvoorzieningen 

Onze vereniging heeft sinds 1995 een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Philadelphia Zorg. De 

woonvoorzieningen waarmee wij een samenwerkingsverband hebben zijn: 

 

 ”BenThuis” in Benthuizen. 

 ”De Handpalm” in Bleskensgraaf. 

 ”De Regenboog” in Brakel. 

 ”De Haar” in Huizen. 

 ”Tricolore” in Krimpen aan den IJssel. 

 ”De Kievit” in Sliedrecht. 

 ”Het Tuinhuis” in Woudenberg. 

 

Twee keer per jaar vergadert ons verenigingsbestuur met de raad van bestuur van Philadelphia. 

Daarnaast overlegt onze stafmedewerker regelmatig met de locatiemanagers van de 

woonvoorzieningen. Bovenstaande woonvoorzieningen, behalve De Haar in Huizen, ontvingen eind 

december 2017 het Keurmerk Christelijke Zorg van Pro Life zorgverzekeringen. 

 

Ook is de vereniging al een aantal jaren betrokken bij het opzetten van een project in Elspeet voor 

begeleid zelfstandig wonen voor twaalf mensen met een verstandelijke beperking. Recent kozen de 

ouders ervoor de zorg te laten leveren door Philadelphia en gebruik te maken van de 

samenwerkingsovereenkomst die Op weg met de ander heeft met deze instelling heeft. Door deze 

toevoeging hebben we straks acht locaties die zijn gelieerd aan Op weg met de ander. 

 

De vereniging ondersteunt sinds 2014 de start van een ouderinitiatief in IJsselmuiden. Op dit moment 

staan dertien belangstellenden op de wachtlijst. Er is een stichtingsbestuur samengesteld dat Stichting 

Sprank als zorgleverancier heeft gekozen. 
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Regelmatig worden er aan de vereniging vragen gesteld over wonen en/of logeren voor mensen met 

een beperking. Ook is er grote behoefte aan identiteitsgebonden zorg voor mensen met een 

meervoudige beperking en gedragsproblemen. Wij onderzoeken deze vragen. 

 

Wonderlijk gemaakt speciaal voor thuis 

Samen met andere christelijke belangenbehartigers, dit Koningskind en Helpende Handen, Driestar 

educatief en ouders, heeft de vereniging het afgelopen jaar hard gewerkt aan de methode ”Wonderlijk 

gemaakt speciaal voor thuis”, een methode voor seksuele vorming van speciale doelgroepen. 

Dit materiaal is ontwikkeld voor ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. Het is een 

vereenvoudigde versie ”Wonderlijk gemaakt Speciaal” –bestemd voor professionals in zorg en 

onderwijs– die de ouders ook in de thuissituatie kunnen gebruiken. De stafmedewerker was behalve als 

adviseur ook als auteur bij het project betrokken. 

 

Dovencommissie 

Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP), de Reformatorische Omroep (RO) en de vereniging Op weg met 

de ander hebben het afgelopen jaar zeven dovendiensten uitgezonden. Door het faillissement van de 

RO hebben we de laatste drie uitzendingen in samenwerking met LPB Media uitgezonden. 

Het komende jaar zullen er, verspreid over het jaar, zeven dovendiensten worden uitgezonden. Deze 

zullen niet alleen worden getolkt in de ondersteunende gebarentaal, maar ook in de officieel erkende 

Nederlandse Gebarentaal. 

 

Bijeenkomsten 

De vereniging heeft in 2017 de volgende bijeenkomsten gehouden. 

 

 Op 9 februari en 23 februari werden twee toerustingsavonden, in Putten en in Hardinxveld-

Giessendam, gehouden over ”Seksuele opvoeding van mensen met een verstandelijke beperking”. 

Spreekster was Pieternel Bredemeijer-Bakker, gedragsdeskundige bij onder andere Stichting 

Sprank. 

 Op 29 maart was er in Gouda een thema-avond over ”Autisme & Seksualiteit. Over de invloed van 

autisme op intimiteit en seksualiteit in een relatie”, georganiseerd door het Platform Autisme in de 

kerk. Spreker was Ben Zijl, psychotherapeut en schrijver van het boek ”Eenzame vrouwen’”. Ook 

dit keer was Op weg met de ander het congresbureau. De belangstelling was groot: er waren 140 

bezoekers. 

 Op 5 april verzorgde de stafmedewerker samen met een bestuurslid de cursus ”Omgaan met 

kinderen met gedragsproblemen. Leer meer over ADHD, autisme en aanverwante 

gedragsstoornissen”. Deze avond was bestemd voor catecheten, clubleiders en zondagschoolleiders 

van de Nederlands gereformeerde kerk in Breukelen. 

 Op 6 mei verzorgde de stafmedewerker op de instructiedag van de vakantieweken Voor Elkaar van 

de Hervormd-Gereformeerde Vrouwenbond een workshop over ”Omgaan met seksuele gevoelens 

voor mensen met een beperking”. 

 Op 14 en 23 maart en 11 april hield de Contactgroep Gedragsproblemen in respectievelijk Gouda, 

Apeldoorn en ’s Gravenpolder een bijeenkomst over ”Agressie en vloeken”. De contactgroep is van 

Helpende Handen in samenwerking met Op weg met de ander. Sprekers waren drs. Marieke de 

Bruin, orthopedagoog Gerdien van Wijk en psychosociaal therapeut Ton Twigt van 

begeleidingscentrum Deviaa. 

 Op 17 mei belegde de vereniging, gekoppeld aan de jaarvergadering, in Krimpen aan den IJssel een 

themabijeenkomst over: ”Voltooid leven?”. Spreker was dr. A.A. Teeuw, specialist 

ouderengeneeskunde en theoloog en werkzaam in verpleeghuis Salem te Ridderkerk.  
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 Op 20 mei hield de vereniging haar jaarlijkse familiedag op woonzorgcomplex De Hartenberg in 

Wekerom. Zo’n 150 mensen bezochten de dag. Ds. H. Schipaanboord uit Waddinxveen verzorgde de 

Bijbelvertelling met als thema ”Geen genade verwacht en toch gekregen” over het leven van 

Mefiboseth. Voor ouders en belangstellenden was er ’s middags een outdoor-activiteit. De 

bezoekers met een verstandelijke beperking en hun broer(s) en zus(sen) konden kiezen uit een 

gespreksgroep, knutselgroep, sportgroep en een oppas-/snoezelgroep. 

 Op 30 mei verzorgde de stafmedewerker op een moederochtend in Papendrecht een lezing met 

als thema ”Ruimte binnen grenzen over omgaan met het lijden” 

 Op 29 juni gaf de stafmedewerker voor de moederkring in Buren een lezing over ”Kind en autisme, 

over thuis en school”. 

 Op 10 oktober belegde de contactgroep Gedragsproblemen een bijeenkomst in Gouda over ”Help 

mijn kind heeft MCDD”. De contactgroep is van Helpende Handen in samenwerking met Op weg met 

de ander. Spreker was drs. Keete Hale, gezondheidszorgpsycholoog en cognitieve gedragstherapeut 

bij Eleos. Op 24 oktober werd de thema-avond in ’s-Gravenpolder herhaald, maar dan met als 

spreekster Corrie Westdorp-Bolier, gezondheidszorgpsycholoog bij Eleos. 

 Op 4 november hield de vereniging de jaarlijkse dag voor jongeren met een lichamelijke beperking 

in Amersfoort. Het thema van deze dag, die samen met Helpende Handen was belegd, was ”Sport 

en bezinning”. Spreker was ds. P. den Admirant, predikant in Apeldoorn en schrijver van het boek 

”Hij is niet ver; Op zoek naar Gods aanwezigheid”. s’ Middags waren er sportactiviteiten. Deze 

werden geleid door de sportleraren Jonathan en André van Grol. Er waren twintig mensen aanwezig. 

 Van 6 tot 12 november reisde de stafmedewerker naar Oekraïne voor twee lezingen en een 

impressie van de ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg daar. De eerste lezing hield zij op een 

toonaangevende school voor speciaal onderwijs in de hoofdstad Kiev, de tweede lezing was op het 

tweede grote Downsyndroom congres in Kiev, met mensen uit het hele (grote) land. Beide lezingen 

gingen over ”Sexual education. How do we give that to people with mental disabilities?”. Op school 

waren 40 ouders en professionals aanwezig, op het congres zo’n 200. 

 

Maatjesproject 

De vereniging is in samenwerking met het Therapeutisch Centrum GGZ in Lelystad een maatjesproject 

gestart voor partners van mensen met autisme. Diverse vrijwilligers worden door middel van twee 

cursusavonden toegerust om als maatje te functioneren. De coördinatie ligt bij de stafmedewerker. 

Psychiatrisch verpleegkundige Gerda Bastiaan, aanspreekpunt van het therapeutisch centrum, 

begeleidt de intervisies (evaluaties). Er zijn inmiddels vijf begeleidingstrajecten met succes afgerond. 

 

Commissie Gelijke Zorg 

De Commissie Gelijke Zorg is opgeheven. Het werk zal doorgaan, maar niet meer onder de vlag van een 

commissie. Wel zal de derde Bijbelstudie door Arianne Karman nog worden afgerond. Ook wordt er nog 

nagedacht over het opzetten van een brochure over dementie. In deze brochure worden handreikingen 

gegeven aan mantelzorgers, ambtsdragers en gemeenteleden in de christelijke gemeente. 

 

Landelijk bureau 

Het landelijk bureau maakte ook in het afgelopen jaar gebruik van de administratieve ondersteuning 

van het Hervormd Bondsbureau. Ook heeft Wouter Wieman van Double You Media als 

communicatiemedewerker diverse werkzaamheden verricht voor de redactie van het blad en voor de 

website. 
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Commissies en werkgroepen 

Diverse commissies en werkgroepen vertegenwoordigen de vereniging. Zij organiseren op plaatselijk en 

regionaal niveau diverse activiteiten. Te denken valt aan onder andere clubmiddagen, aangepaste 

kerkdiensten, lotgenotencontactbijeenkomsten en bezoekwerk. Vele vrijwilligers zijn hierbij, soms 

wekelijks, betrokken. 

 

Ten slotte 

In 2018 willen het bestuur en de stafmedewerker verdergaan met het belangrijke werk voor de 

medemens met een beperking. Wij hebben daarbij –naast uw en jouw gebed– de steun van betrokken 

leden, donateurs en diaconieën nodig. We danken de Heere voor de kracht en de wijsheid die Hij ons 

schonk om het werk voor die medemens te doen. 

 

Namens het bestuur, 

 

 

Ds. P. Vernooij 

Voorzitter 
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2. JAARREKENING 2017 
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2.1   Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 

 

ACTIVA        31-12-2017  31-12-2016 

            

                        €           € 

Vaste activa 

 

Materiële vaste activa   2.5.1 

Inventaris        1.531  1.174 

 

Vlottende activa 

 

Vorderingen    

Overige vorderingen en activa   2.5.2    927  1.255 

 

Liquide middelen    2.5.3    224.223  247.031 

            

Totaal activa        226.681  249.460 

            

 

 

PASSIVA        31-12-2017  31-12-2016 

            

                         €           € 

Reserves  

Continuïteitsreserve   2.5.4    212.410  235.587 

        ---------------  --------------- 

 

Kortlopende schulden    

Crediteuren      6.319  4.629 

Overige kortlopende schulden  2.5.5    7.952  9.244 

            

       14.271  13.873 

        ---------------  --------------- 

Totaal passiva        226.681  249.460 
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2.2   Staat van baten en lasten 

 

           Realisatie    Begroting        Realisatie 

           2017       2017       2016 

            

             €           €           € 

BATEN 

 

Verenigingsblad 2.6.1   17.984  22.000  19.066 

Landelijk bureau 2.6.2   74.382  74.500  82.577 

Bijeenkomsten 2.6.3   848  -  767 

Artikelen    1.221  1.000  1.495 

Financiële baten 2.6.4   1.371  2.500  3.506 

            

Totaal baten      95.806  100.000  107.411 

          

 

LASTEN 

 

Verenigingsblad 2.6.1   21.113  20.000  21.349 

Landelijk bureau 2.6.2   90.597  99.750  98.191 

Bijeenkomsten 2.6.3   3.122  7.000  3.969 

Artikelen     1.948  5.000  1.534 

Bestuurskosten 2.6.5   2.203  3.000  3.161 

            

Totaal lasten      118.983  134.750  128.204 

          

            

Resultaat (tekort/overschot)     -23.177  -34.750  -20.793 

          

 

2.3  Resultaatbestemming 

 

            Realisatie            Realisatie 

           2017         2016 

            

             €                     € 

Resultaatbestemming reserves 

 

Continuïteitsreserve     -23.177    -20.793 

Bestemmingsreserves    -    - 

          

Totaal    -23.177    -20.793 
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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 C1 voor Kleine Organisaties-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 2016 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 25%. 

 

2.4.5  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 aangehou-

den voor aanwending aan een specifiek doel. 
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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 waarderings-

grondslagen. 

 

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 be-

trouwbaar 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 

 

                2017        2016 

             

                                             €           € 

Inventaris 

 

Stand per 1 januari           

Aanschafwaarde         2.615  1.675 

Cumulatieve afschrijvingen       -1.441  -830 

             

          1.174  845 

             

 

Mutaties boekjaar            

Investeringen         1.029  940 

Afschrijvingen         -672  -611 

             

          357  329 

             

 

Stand per 31 december 

Aanschafwaarde         3.644  2.615 

Cumulatieve afschrijvingen       -2.113  -1.441 

             

          1.531  1.174 

             

 

De afschrijvingen zijn berekend op basis van de volgende  

jaarlijkse afschrijvingspercentages. 

 

Computers           25% 
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2.5   Toelichting op de balans (vervolg) 

 

                    2017        2016 

            

                      €           € 

 

VLOTTENDE ACTIVA 

 

2.5.2   Overige vorderingen en activa 

 

Te vorderen rente      47  408 

Debiteuren      1.283  1.847 

Voorziening dubieuze debiteuren     -642  -1.000 

Vooruitbetaalde bedragen     239  - 

            

Saldo per 31 december     927  1.255 

          

 

2.5.3  Liquide middelen 

 

Kas       154  225 

ASN ideaal 960665927     51.217  23.207 

ING giro 2248764      729  807 

ING spaar 2248764-2     137  137 

ING bonusspaar 2248764-3     71.000  23.000 

Klimdeposito      -  75.000 

Moneyou 557659078     100.986  100.746 

RABO bedrijfsspaarrekening 3153763429     -  23.514 

RABO vereniging 337586748     -  393 

            

Saldo per 31 december     224.223  247.031 

          

 

De liquide middelen zijn vrij opneembaar. 
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2.5   Toelichting op de balans (vervolg) 

 

                    2017        2016 

            

                      €           € 

PASSIVA 

 

2.5.4  Continuïteitsreserve 

 

Saldo per 1 januari  235.587  256.380 

Mutatie volgens resultaatbestemming  -23.177  -20.793 

        

Saldo per 31 december   212.410  235.587 

        

 

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. 

 

2.5.5  Overige kortlopende schulden 

 

Reservering vakantiegeld     1.967  1.967 

Reservering vakantiedagen     2.268  5.669 

Af te dragen pensioenpremie     -  1.158 

Nog te betalen overige schulden     3.717  450 

          

Saldo per 31 december     7.952  9.244 

          

 

2.5.6   Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

 

Meerjarige financiële verplichtingen 

 

Met stichting Hervormd Bondsbureau is per 1 januari 2012 een huurovereenkomst afgesloten voor de 

kantoorruimte aan de Beatrixstraat 20a te Nijkerk. De huurovereenkomst heeft de duur van 5 jaar. 

Daarna vind stilzwijgende verlenging plaats voor telkens een periode van 5 jaar. De huurprijs bedraagt 

€ 5.601 per jaar inclusief bijkomende kosten. 
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2.6   Toelichting op de baten en lasten 

 

      Realisatie    Begroting    Realisatie 

          2017        2017        2016 

          

             €           €           € 

2.6.1  Verenigingsblad 

 

Abonnementsgelden   17.984  22.000  19.066 

         

 

Kosten blad (drukwerk/mailing)   14.718    14.925 

Redactiekosten blad   6.395    6.424 

           

    21.113  20.000  21.349 

         

 

 

2.6.2   Landelijk bureau 

 

Giften individuele leden   12.272    5.523 

Giften kerkelijke instanties   56.747    70.238 

Overige baten   5.363    6.816 

           

    74.382  74.500  82.577 

         

 

Personeelskosten    54.771    60.546 

Uitvoeringskosten    35.826    37.627 

           

    90.597  99.750  98.191 

         

 

Het gemiddeld aantal werknemers gedurende het boekjaar 2017 bedroeg 0,89 (2016: 0,89). 

 

De personeelskosten zijn in 2017 gedaald ten opzichte van 2016 vanwege de lagere reservering vakan-

tiedagen per eind 2017. 
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2.6   Toelichting op de baten en lasten (vervolg) 

 

      Realisatie    Begroting    Realisatie 

          2017       2017        2016 

          

             €           €           € 

2.6.3   Bijeenkomsten 

 

Vergaderingen algemeen   320    215 

Baten familiedag    528    552 

           

    848  -  767 

         

 

Kosten vergaderingen   296    1.000 

Kosten jongerendag   482    1.045 

Kosten familiedag    2.344    1.924 

           

    3.122  7.000  3.969 

         

 

2.6.4   Financiële baten 

 

Rentebaten   1.371  2.500  3.506 

         

 

2.6.5   Bestuurskosten 

 

Reiskosten bestuur  1.414    2.479 

Kosten beheer en administratie  28    7 

Kosten betalingsverkeer  761    675 

          

   2.203  3.000  3.161 
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2.7   Ondertekening 

 

Vastgesteld en goedgekeurd te Nijkerk, ____________ 2018. 

 

 

 

 

  

Ds. P. Vernooij 

Voorzitter 

 

 

 

 

   

G. Hoevenaren 

Secretaris 

 

 

 

 

   

A.H. van ’t Zelfde 

Penningmeester 
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3. OVERIGE GEGEVENS 

 

  



Alphen aan den Rijn, 04-01-2016
Kenmerk: Fake tekst

Geachte heer/mevouw, 

Soluptat quo magnat faccae. Itatiatemped milles pa qui demporest etur? Sitiatem num iume 
volorro illupie ndant, es et eos dolorum as int la corro errunt.

Us dolendae et et incte solorectus estium fugiatque pore nonsequ atetur mos dipiste mporum 
harchil ipsam exere optaspelest est, il inullitem etur aut eum evenit quia sin nos doluptatem ipsus 
a eos sum sum re nos et aspe pro verumet rem quia alissimet, cus volut aut ame de nim et etur 
maximus, quiatur magnim que modiciam eum am esedis res re magnis volecea vendi des doluptat 
volorer .

cipsunt mintiis invel erum re la sinietur, non rem re occulparumet ilignatur? Atus aditae laborest 
quis si doluptatur molende stionseque optatquam si doluptiatior am, cus, aut exeItatur rem auda 
que poribus et etur cus con rerchil intorpore comnis iuntiore experiatur mo cum id magnit quo be-
ratus simint volupie ndipsunt eni odit as pos et eaquat accat la sunti cullupi endipsa nietur sequis 
ma seque expero cusdae. Ute naturis acea nobis aut ipsus.

Evellore sum et aute et maximinvel ium cuscimusciet ad miliqui accusapedit, simint am qui ten-
derc iliquat enihillabo. Ugiasped quiassit recum qui delendem eum faccabo rerfero excea sam, 
solorest vollor solorrovidenime pliam, vitatiur sollaborem. Aqueniae reic te oditat.
Ma incitius dolupidem non nectatibus sitatur moluptint idemporro eum nonesto torent, eos ut 
aperi antotat inulpa sit porecae porere volorem alisqui delent utectota nobis seque accumenis 
etur autatur maximen totation cullam et volore sint as eos evellatemo doluptat.

Udae. Ut ipictatur rem res est aut atur acerro et aut mo quod quis dolo initis pratque pre et que 
verunt que nis uteceribero evel magnimu sciatiur, corro molupit quis quidit aut ex et volorrorum 
rem haritem cum quia quam di con re sus in pliquam voluptata delique nihilla boratur sunt quae. 
Elecest, siminctota pa corum dolupta quis il ipsam quia plation porum faceperatur sinia numet. 
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Vereniging Op weg met de ander 
Beatrixstraat 20a 
3862 DB  NIJKERK 
 
 
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
Aan: het bestuur van Vereniging Op weg met de ander 
 
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Vereniging Op weg met de ander te Nijkerk gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Vereniging Op weg met de ander per 31 december 2017 en van het resultaat 
over 2017 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine Organisaties-zonder-
winststreven. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
 
1. de balans per 31 december 2017 met een balanstotaal van € 226.681; 
2. de staat van baten en lasten over 2017 met een resultaat van € 23.177 tekort; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Vereniging Op weg met de ander 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 Beroepsregels 
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 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat 
uit: 
 
 het bestuursverslag; 
 de overige gegevens. 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening 
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis 
van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 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 werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 
jaarrekening. 
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Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in 
overeenstemming met RJ-Richtlijn C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven. 
 
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 C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven. 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 vereniging 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 vereniging 
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 vereniging 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 fouten 
of fraude 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 Sliedrecht, 16 maart 2018. 
 
WITh accountants B.V. 
P. Alblas RA 
 
 
 
Bijlagen.  
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2017 van Vereniging Op weg met de ander 
 
Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften 
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 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. 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 
controlewerkzaamheden 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 entiteit; 

 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 vereniging haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. 
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 jaarrekening. 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. Toekomstige gebeurtenissen 
of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een vereniging haar continuïteit niet langer kan 
handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

 
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 significante 
tekortkomingen in de interne beheersing. 
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BIJLAGE 
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Begroting 2018 

 

           Begroting    Realisatie        Begroting 

           2018       2017       2017 

            

             €           €           € 

BATEN 

 

Verenigingsblad    22.000  17.984  22.000 

Landelijk bureau    74.500  74.382  74.500 

Bijeenkomsten    -  848  - 

Artikelen    1.000  1.221  1.000 

Financiële baten    2.500  1.371  2.500 

            

Totaal baten      100.000  95.806  100.000 

          

 

LASTEN 

 

Verenigingsblad    20.500  21.113  20.000 

Landelijk bureau    100.750  90.597  99.750 

Bijeenkomsten    7.850  3.122  7.000 

Artikelen     3.500  1.948  5.000 

Bestuurskosten    3.000  2.203  3.000 

            

Totaal lasten      135.600  118.983  134.750 

          

            

Resultaat (tekort/overschot)     -35.600  -23.177  -34.750 

          

 

 


