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Toelichting Financieel verslag 2019 

Inleiding 

iTeams NL heeft op 31 december 2019 een eigen vermogen van € 17.300 

Daarnaast beheert zij diverse fondsen voor projecten van aangesloten 

deelnemers en partner organisaties ter grootte van € 128.653.  En een 

Studiefonds voor de deelnemers ter grootte van € 8563. Kortom de organisatie is 

heel gezond.  

Het eigen vermogen slonk in 2019 met een bedrag van € 2035.  Dit is terug te 

voeren op een kleinere groep van deelnemers waardoor de inkomsten uit de 

afdracht ook minder waren. De groep was kleiner door terugkerende werkers en 

omdat de nieuwe garde een langere aanloop nodig had, en niet in 2019 begon. 

De Europese conferenties voor internationale werkers van iTeams 

partnerorganisaties, die elk ander jaar door iTeams NL werden verzorgt, werd in 

2019 voor het eerst door de Oostenrijkse collega’s georganiseerd. De 

administratie werd ondergebracht in een, in Nederland gevestigde, 

personeelsvereniging en maakt dus formeel geen deel meer uit van het werk van 

iTeams NL.    

Het beleid is dat ieder project van enige (verwachte) omvang  of projectgroep 

een geoormerkte bankrekening heeft. Hiermee wordt inzichtelijkheid verhoogd, 

rapportage aan deelgroepen mogelijk.  Een boekhoudprogramma verwerkt de 

financiële gegevens, en per project wordt een online spreadsheet bijgehouden 

waarmee de gegevens ook zichtbaar gemaakt worden  voor de deelnemers in de 

projecten.  

 

Focus Albanian Outreach  

Albanian Outreach had voor een tweede jaar op rij een grote vermindering aan 

inkomsten.  Dit is vooral het gevolg van de terugkeer van een familie uit Albanië.  

De meeste andere projecten groeiden toch. Zoals coördinatie en membercare in 

Albanië (Ton en Carla Vegt). De inkomsten voor het project Pojan steeg dit jaar 

ook verder. De thuisgemeente van een Nederlands echtpaar dat hier werkte, 

ondersteunt nu het werk dat verder gaat onder Albanees leiderschap. Een 

noodfonds voor de gevolgen van de aardbevingen in en rond Durrës leverde  € 

805 euro op.   



 

Focus Kinder- en Jeugdwerk 

De financiën voor de projecten in Kinder- en Jeugdwerk werden als totaal bijna 

gehalveerd. Eén echtpaar ontving hun support niet meer via iTeams NL.   De 

inkomsten voor het werk in Sacalaz Roemenië trok na een dipje in 2018 weer 

wat aan.  Van het  betreffende echtpaar werken beiden  parttime in seculiere 

banen.  

De inkomsten van andere Kinder- en Jeugdwerkprojecten fluctueerden. 

 

Focus Rroma Outreach  

De inkomsten van de Rroma Outreach projecten stabiliseerden.  

Het werk in Jagodina, Servië  ontving minder, maar in Novi Sad Servië  meer.   

Het werk in Kroatië ook wat minder. Het gezin kwam in de zomer terug naar 

Nederland.   

Totaal was er een verschil van een kleine € 2000 op een bedrag van €137.416.  

Hiermee bleef de stijging van 2018 tot dit niveau nagenoeg behouden.  

Rroma outreach is financieel gezien de grootste focusgroep van iTeams NL. 

 

Focus End Slavery 

De inkomsten van End Slavery waren beduidend minder, en eigenlijk helemaal 

niet.  Het verschil met verleden jaar komt door een wijziging in de internationale 

geldstroom voor deze projecten.  Voorheen kwamen giften uit Canada en de VS 

via onze rekening en werden gezamenlijk aan de partner stichting in Ecuador 

uitbetaald. Nu gaan die bedragen rechtstreeks. Wat noodzakelijker wijs geen 

verschil in het eindresultaat uitmaakt, maar wel in onze boeken.  

Het project in Athene Griekenland werd weer aan de lijst van projecten 

toegevoegd.  

 

Focus Impact Afrika 

In totaal kregen de Impact Afrika projecten dit jaar minder.  Dat is voornamelijk 

terug te leiden op het werk in Zuid Soedan.  In 2018 ontving het Emanuel 

Christian Center via iTeams een grote donatie, in 2019 niet.  Ook vertrok onze 

iTeams NL medewerker in Zuid Soedan naar een  andere organisatie aan de 



andere kant van het land. Dus was er wel effect op onze boekhouding, maar niet 

noodzakelijker wijs op het effect op het zendingsveld. 

We konden met haar en een aantal supporters een studiefonds voor Zuid 

Soedanese studenten vormen.  

Voor de Stormschade in Mozambique kwam  € 1400 binnen waarmee een 

beschadigd kerkgebouw hersteld kon worden. 

 

Focus Vluchtelingen en Migranten 

Ondersteuning voor vluchtelingenwerk was minder op sommige projecten en 

meer op andere.  Totaal kwam er ongeveer 5% minder binnen.  

De support voor het werk van de Afghaanse kerk in Athene verdubbelde.  

iTeams NL kon een studiedag organiseren voor Nederlandse Vluchtelingen 

werkers, bijdragen van de deelnemers dekten nagenoeg alle kosten. 

Voor het project  in Rotterdam kwam minder binnen, maar de betrokken werker 

had daar zelf om verzocht vanwege inkomen uit een parttime baan. 

 

Focus iTeams Ondersteuning (Staf kantoor) 

Ook al betaalt iTeams een aantal van haar staf een salaris uit, de inkomsten 

daarvoor komen voornamelijk uit geoormerkte giften.  Deze giften stegen met 

ongeveer 10%.   

Belangrijkste toename waren de giften voor Arjen Verboom die in 2019 als 

coördinator thuisfront werd aangesteld.  

Giften voor de zittende directeur en zijn vrouw namen, zoals voorzien, verder af. 

De zittende directeur en zijn vrouw ontvangen geen salaris, maar werken 

(parttime) belangeloos mee als vrijwilliger.  In de herfst van 2020 zullen zij hun 

verantwoordelijkheden overgedragen hebben.  

 

Focus Missionaire Ondersteuning  

Onder missionaire ondersteuning ressorteren projecten die geen eerste lijn 

zendingsactiviteiten betreffen.  

 Onderwijsondersteuning Zending 

In 2019 verzorgden iTeams werkers geen onderwijsondersteuning, er kwamen 

daar dus ook geen giften meer voor binnen.  



 Computerondersteuning Zending 

Het bedrag aan giften voor computer ondersteuning nam verder toe met 20%. 

 Vervoersondersteuning Zending 

De stroom aan giften voor het project Vervoersondersteuning bleef nagenoeg 

gelijk. De inhoud van dit project is enigszins aangepast. Het betreffende echtpaar 

verricht nu hun activiteiten in de VS en niet meer in Nederland. 

 Studiefonds End Slavery 

De inkomsten voor dit studiefonds namen enigszins af.  Het studiefonds is voor 

een werker uit Ecuador die met zijn gezin nu in België woont en werkt aan zijn 

Masters opleiding Theologie.  

 Doorgeefgiften 

Er werden voor een klein aantal werkers van bevriende organisaties giften 

ontvangen en doorbetaald.   

 Afsluiting  

Bulgarian Outreach, een fonds waaruit  kleine subsidies aan projecten in 

Bulgarije werden bekostigd in dat land werd definitief  financieel afgesloten.  

 

Focus Organisatie iTeams NL 

De focus organisatie iTeams NL omvat de organisatie in de grootst mogelijke zin. 

Waarbij het kantoorgedeelte als centrum de hoofdmoot is. 

De kosten voor de organisatie worden bekostigd uit de algemene middelen.  De 

inkomsten  komen voornamelijk uit bijdragen uit de giften voor projecten (5%) 

en deelnemers (5 of 10%).  En voor een kleiner deel uit algemene giften en 

rente.  Het aantal algemene giften voor de stichting is nooit hoog geweest. De 

meeste giften zijn geoormerkt voor een project. Het bestuur heeft de staf 

verzocht de algemene giften meer te gaan stimuleren en  een  achterban 

hiervoor te creëren De laatste jaren zijn de inkomsten uit rente nagenoeg geheel 

weggevallen.   

 Kantoorkosten 

De algemene kosten voor kantoor lagen beduidend lager.  Het bedroeg slechts 

een kwart van de kosten van het jaar daarvoor. Belangrijke reden waren een gift 

in airmiles in 2018 waarmee een grote voorraad van kantoormiddelen kon 

worden aangeschaft.  

 Hard en Software 



Ook werd er in 2019 minder geld aan hard en software uitgegeven. Er was geen 

noodzaak om apparatuur te vervangen. 

 Parapluorganisaties 

Bijdragen aan parapluorganisaties vielen ook lager uit.  iTeams NL is lid van 

Missie Nederland (Nederlandse Evangelische Alliantie), het Albanian 

Encouragement Project in Albanië, en kandidaat lid van de Nederlandse Znedings 

Raad, deelnemer in Roma Network Groep, en het lidmaatschap van CPOE is 

aangevraagd. 

 Reis en verblijfkosten 

Reiskosten waren lager. Minder mensen op het veld, en een jaar met een 

conferentie, waar nagenoeg al onze werkers en geassocieerde werkers aanwezig 

waren drukten de reiskosten. Minder mensen hoefde bezocht te worden ook 

omdat we elkaar een hele midweek in Zuid Duitsland ontmoetten.  

 Public Relations kosten 

PR kosten waren laag, voornamelijk de kosten om de website in de lucht te 

houden.  De kosten van nieuwe producten zouden pas in 2020 komen.  

 Kosten betalingsverkeer  

Deze vielen dit jaar ook lager uit, dit vanwege een kleiner aantal deelnemers, en 

we drukten de kosten door niet meer in vreemde valuta meer te administreren.  

 Werkgeversdeel  

Nieuw is dat de Stichting de meeste werkgeverskosten voor de betaalde 

medewerkers uit de algemene middelen bekostigt en niet langer uit de giften van 

de betrokkenen. Dit laatste kan gezien worden als één van de redenen waarom 

er dit jaar een negatief resultaat was.  Voor 2020 worden meer  algemene giften 

verwacht, waardoor dit niet structureel te noemen is.  
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