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Jaarverslag van het bestuur 

Statutaire naam 

De statutaire naam van de Fidesco is “ Stichting Fidesco Nederland”. 

Vestigingsplaats 

Fidesco heeft als vestigingsplaats Voorhout en is gevestigd aan de Rooseveltlaan 2. 

Rechtsvorm 

De rechtsvorm van Fidesco is een stichting naar Nederlands recht. 

Doelstelling 

De doelstelling van Fidesco, zoals weergegeven in artikel 2 van de statuten d.d. 17 september 1991, 
luidt als volgt: 

Fidesco heeft ten doel in het bijzonder in de landen van de Derde Wereld hulp te verlenen bij de 
volledige ontwikkeling van de bevolking door economische, sociale en geestelijke samenwerking. 
Meer in het algemeen beoogt Fidesco hulp aan de meest achtergebleven bevolking en 
gemeenschappen waar ter wereld ook.  

Vennootschapsbelasting 

Op grond van artikel 6 van de Wet op de Vennootschapsbelasting is Fidesco niet 
vennootschapsbelastingplichtig. 

!3



!

Bestuur 

Het bestuur bestaat uit tenminste drie, en ten hoogste zeven leden. Het bestuur is belast met het 
richting geven aan de organisatie, zorgen voor het verwerven van de nodige middelen en het 
besteden en beheren daarvan, zorgen voor de inzet van en de omgang met vrijwilligers, evenals het 
adequaat functioneren van Fidesco in het algemeen. 

Het toezicht wordt uitgeoefend door de voorzitter van Stichting Emmanuel Nederland. De 
voorzitter van Stichting Emmanuel Nederland benoemt de bestuursleden en kan de bestuursleden 
ontslaan. De jaarstukken worden ter kennisgeving van de voorzitter van Stichting Emmanuel 
Nederland gebracht. 

Alle bestuursleden en medewerkers die rechtstreeks bij Fidesco zijn betrokken, voldoen aan alle 
integriteitseisen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. 

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

In 2017 kwam het bestuur een keer in volledige bezetting bij elkaar. Tussendoor werd regelmatig in 
kleinere kring en via email van gedachte gewisseld. Er zijn ondermeer de volgende onderwerpen 
aan de orde gekomen: 

• Contact houden met vrijwilligers; 

• Ondersteunen van vrijwilligers; 

• Werven en selecteren van nieuwe vrijwilligers; 

• Ondersteunen van projecten; 

• Organiseren van promotieactiviteiten en informatiedagen; 

• Verrichten van fondswerving voor vrijwilligers en projecten; 

• Deelname aan bisschoppelijke landelijke adventsactie; 

• Updaten van het beleidsplan; 

• Overmaken van gelden naar de Vereniging Fidesco Internationaal; 

• Contact houden en samenwerking met de Vereniging Fidesco Internationaal; 
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• Operationele en secretariële taken van het bestuur;  

• Samenstellen uitvoerend en ondersteunend team. 

Het bestuur van Fidesco is als volgt samengesteld: 

dr. J. Witt         Voorzitter 

dr. T.M.A.M Barenbrug    Secretaris 

dhr J.F.M. Hol        Penningmeester 

  

Organisatie 

Het bestuur bereidt het beleid voor en heeft het beleid ook mede uitgevoerd. 

Stichting Fidesco Nederland maakt deel uit van de Vereniging Fidesco International. Deze 
vereniging vormt een internationaal verband tussen rechtspersonen die ten doel hebben om in het 
bijzonder in de landen van de derde wereld hulp te verlenen bij de volledige ontwikkeling van de 
bevolking door economische, sociale en geestelijke samenwerking, in nauwe verbondenheid met de 
Gemeenschap Emmanuel. De Gemeenschap Emmanuel is een internationale publieke vereniging 
van gelovigen naar pauselijk recht.  

Vanwege efficiëntie redenen is afgesproken dat alle nationale Fidesco’s een deel van het beheer van 
het uitzenden van de vrijwilligers en het beheer van de projecten overdragen aan Fidesco 
International. Daartoe worden door Fidesco gelden overgemaakt naar de internationale vereniging. 
In enkele gevallen worden projecten rechtstreeks vanuit Nederland gefinancierd, maar pas nadat 
besluitvorming heeft plaatsgevonden door Fidesco International. 

Verslag van de activiteiten en communicatie met de donateurs 

Vrijwilligers 

In 2017 waren 185 Fidesco vrijwilligers actief in 25 landen. Helaas was er geen Nederlandse 
vrijwilliger op missie. Op de website is Fidesco een nieuwe rubriek gestart. Voormalige Fidesco 
vrijwilligers zijn geïnterviewd met de vraag wat zij na hun Fidesco-missie zijn gaan doen. 
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Potentiële nieuwe vrijwilligers krijgen daarmee inzicht welke kansen er zijn na een Fidesco-missie. 
Fidesco bleef het werk van fam. Van Zwetselaar in Tanzania ondersteunen. 

Personeel 

Fidesco heeft een medewerkster voor communicatie en fondswerving (0,4 FTE) in vast 
dienstverband. 
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(Promotie-)Activiteiten 

Pers 

Ook dit jaar zocht Fidesco Nederland de schrijvende media op. Zowel in tijdschriften als op 
websites hebben wij advertenties gehad. Een overzicht van alle schrijvende pers staat op onze 
website. Fidesco kwam overeen met het tijdschrift Inspiratie dat Fidesco op de website van 
Inspiratie maandelijks een blog mag verzorgen. Deze blog wordt ingevuld door het Vlaams-
Franse gezin Dufaux dat nu op missie is in Haïti. 

Nieuwe media 

Fidesco is actief geweest op Facebook, LinkedIn, Twitter en Pinterest. Op dit moment kent onze Facebook 
pagina 447 vind-ik-leuks.  

In het voorjaar is de Fidesco website 130% meer bezocht dan anders. Fidesco deed mee aan een 
Google Online Marketing Challenge. Studenten van de universiteit Twente namen onze website 
onder de loep. Middels gerichte digitale advertenties zorgden zij ervoor dat meer mensen 
doorklikten naar de website van Fidesco Nedrland. Deze mensen zochten op de term ‘christelijk 
vrijwilligerswerk’. 

Beurzen 

1. Op 7 januari stond Fidesco Nederland op de beurs van de Verenigde Nederlandse 
Bedevaarten in Amersfoort. Ondanks het winterse weer waren veel geïnteresseerde 
bezoekers gekomen. Wij konden hen vertellen over een missie in het buitenland en 
merkten dat vooral vijftigplussers interesse hadden in een tweejarige missie. 

2. Fidesco mocht een workshop over missie geven op de netwerkavond van bisdom ’s 
Hertogenbosch op 14 maart. 

3. In de zomer ging Fidesco promotie maken op de Opwekking conferentie (2 juni) en tijdens 
de EO jongerendag (10 juni). Binnen deze grote christelijke events wilde Fidesco haar 
naamsbekendheid vergroten, want ook protestante christenen, die open staan voor de leer 
van de katholieke kerk, kunnen met Fidesco op missie. We hebben diverse geïnteresseerden 
gesproken.  

4. Op 24 juli was Fidesco aanwezig met een stand op de vakantieconferentie Celebrate, 
georganiseerd door de Katholieke Charismatische Vernieuwing. Tevens hielden wij daar een 
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workshop over armoede en missie. We wilden mensen eraan herinneren dat vanuit de 
sociale leer van de katholieke kerk mensen worden uitgedaagd om voor anderen te zorgen, 
ver weg of dichtbij.  

5. Een voormalige Fidesco vrijwilliger bezocht namens Fidesco Nederland het World Servant 
festival op 16 september. Hij had enkele positieve gesprekken. 

6. Ook was Fidesco Nederland met de stand aanwezig tijdens een kerstmarkt in 
Noordwijkerhout, op 13 december. 

Bijeenkomsten 

1. Rond 40% van de uitgezonden vrijwilligers zijn gezinnen. Vandaar de focus op deze 
groep. Op 20 mei kreeg Fidesco Nederland spreektijd bij het gezinsweekend van het 
katholieke Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding. Ruim vijftig ouders 
hoorden van ons bestaan. Dank aan voormalige Fidesco vrijwilligers die deze 
presentatie mede mogelijk maakten.  

2. Fidesco Nederland was op 19 april aanwezig bij een van de netwerkborrels voor studenten 
van de medische faculteit Leiden. Naast de faculteit van Leiden hebben we ook met andere 
faculteiten contact gehad. De vertegenwoordigers gaven ons tips waar we posters e.d. op 
konden hangen. 

Naamsbekendheid 

Fidesco heeft in 2017 haar algemene promotiefolder in een nieuw jasje gestoken. Met een 
aantrekkelijke foto op de voorkant en hernieuwde informatie willen we opvallen. 

Fundraising 

Informatie naar achterban 

Alle donateurs ontvingen zowel in de zomer als in de Advent een bedankbrief. Die brief 
fungeerde tevens als een verslag van de lopende projecten en de onlangs afgesloten 
projecten. Mensen die dit jaar een gift boven de 50 euro doneerden, ontvingen een 
persoonlijk bedank kaartje. 
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Contacten met bedrijven 

1. Op 27 januari hield Fidesco een gesprek met Rijk Zwaan. Dit veredelingsbedrijf voor 
groenten stelde interesse in ons Rwanda-project CECYDAR. De lokale vertegenwoordiger 
heeft inmiddels contact met ons straatkinderenproject opgenomen om te zien of Rijk Zwaan 
kon adviseren bij het gebruik van de landbouwgronden van CECYDAR. 

2. In 2017 zijn diverse agrarische bedrijven aangeschreven met een vestiging in Rwanda. 
Fidesco vroeg hen om advies en/of geldelijke steun. 

Adventsactie 

In de Adventsperiode heeft Fidesco extra aandacht gevraagd voor het straatkinderenproject 
CECYDAR in Rwanda. In een tiental parochies door het hele land zijn presentaties gehouden en 
is er geld ingezameld. Op 2 december organiseerde Fidesco een vesperviering in de Sint 
Janskathedraal in ’s Hertogenbosch. De geschiedenis van ieder straatkind is uniek. Sommigen 
zijn wezen en eindigen op straat omdat niemand voor hen zorgt. Anderen zijn slachtoffer 
geworden van armoede en hebben hun familie verlaten in de hoop meer geluk te vinden in de 
straten van de stad, of simpelweg iets te eten. Om deze kinderen van de straat te redden en hen 
een toekomst te geven, begon Fidesco in Kigali een centrum voor straatkinderen. Dit centrum 
zorgt voor onderdak en scholing en zoekt naar gezinnen, waarin de kinderen verder op kunnen 
groeien.  

Reis naar Rwanda 

Afgelopen september hebben twee mensen van Fidesco Nederland het project CECYDAR in de 
hoofdstad van Rwanda – Kigali - weer mogen bezoeken en met eigen ogen kunnen zien wat de 
vorderingen waren van het afgelopen jaar. 

Vrijwilligers vinden 

Informatiedagen 

In 2017 vonden twee informatiedagen plaats, 4 maart en 7 oktober. Vrijwilligers ontvingen 
informatie over de organisatie Fidesco en hoe het is om op missie te gaan. 
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Netwerk 

Volunteer Correct  

Op 15 juni waren in Utrecht vertegenwoordigers van achttien vrijwilligersorganisaties bijeen 
voor de tweede jaarlijkse Volunteer Correct-bijeenkomst waaronder ook Fidesco. Op het 
programma stonden de presentatie van de 2017-jaarresultaten van de Volunteer Correct 
Transparantie-index en een dialoog over mogelijkheden tot het vormen van een 
samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties. Fidesco haalde dit jaar 92,5% als 
totaalscore in de Transparantie-index. 

Fidesco Internationaal 

Twee medewerkers van Fidesco Nederland kwamen in mei samen met de leden van de Fidesco-
teams uit Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Polen, België, Portugal en de USA in Villebon (F).  

Gemeenschap Emmanuel 

Op de landelijke weekenden van de Gemeenschap Emmanuel had Fidesco een eigen 
stand en kregen wij tijd om over de activiteiten mededelingen te doen. 
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Jaarrekening

• Algemene toelichting 
• Balans 
• Exploitatierekening 
• Toelichting op de balans en de 

exploitatierekening
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Algemene toelichting  

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

Fidesco is een fondswervende instelling. De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 
‘Fondswervende Instellingen’ van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Voor zover niet anders 
vermeld, vindt de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat plaats op basis 
van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking 
hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij in het betreffende boekjaar zijn 
gerealiseerd. Lasten die hun oorsprong vinden voor in het betreffende boekjaar, worden in de 
jaarrekening meegenomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Materiële vaste activa  
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en 
worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met 
eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. 

Vorderingen  
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk 
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. 

Reserve en fondsen  
Fidesco streeft ernaar een zo gering mogelijk bedrag aan continuïteitsreserve te hebben. De 
continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te 
stellen dat Fidesco ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Afhankelijk van de 
actuele bedrijfsvoering activiteiten en de daaraan verbonden risico’s, bepaalt Fidesco jaarlijks de 
minimale omvang van de continuïteitsreserve. 

Als Fidesco een deel van de reserves afgezonderd heeft voor specifieke doelen, is sprake van een 
bestemmingsreserve. Dergelijke bestemmingsreserves zijn geen verplichtingen. 

Wanneer door derden voor een specifieke doel is gegeven, wordt dit deel van de middelen 
aangemerkt als bestemmingsfonds. 

Langlopende schulden  
Langlopende schulden worden tegen nominale waarde opgenomen onder de langlopende schulden. 
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Kortlopende schulden  
Schulden die binnen een jaar vervallen worden tegen nominale waarde opgenomen onder de 
kortlopende schulden. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Donaties en giften worden als bate verantwoord in het jaar waarin deze worden ontvangen. De 
overige opbrengsten en kosten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. 

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan 
worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar 
waarin ze worden ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen, voor zover deze niet reeds 
in een voorgaand boekjaar zijn verantwoord. 

Kosten worden verantwoord zodra en op het moment waarop de omvang ervan vastgesteld kan 
worden. Een deel van de kosten voor beheer en administratie wordt toegerekend aan projecten en 
vrijwilligers. 

In de jaarrekening 2017 zijn de kosten voor de missieverslagen en bedankbrieven verantwoord 
onder de bestedingen aan de desbetreffende missies omdat ze inherent ervan deel uitmaken. 
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Balans

31-12-2017 31-12-2016
(Na	resultaatbestemming)
Ac*va
Materiële	vaste	ac5va 0 0

0 0

Vorderingen	 0 0
0 0

Overlopende	ac5va	 0 0
0 0

Liquide	middelen
-	ABN-AMRO	betaalrekening 19.932 19.143
-	ABN-AMRO	Depositorekening 61.055 61.054

-	ING	betaalrekening 1.861 3.908

-	ING	Spaarrekening 73.813 73.777
156.661 157.882

Totaal			Ac*va 156.661 157.882

Passiva
Reserves
		*		Con5nuïteitsreserve 51.831 47.879
		*		Bestemmingsreserve 75.500 83.500

127.331 131.379

Voorzieningen	 29.330 8.013

Langlopende	schulden 0 0

Kortlopende	schulden 0 18.490

	Totaal	Passiva 156.661 157.882
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Exploitatierekening
2017 2016

Staat	van	baten	en	lasten
BATEN
Baten	uit	eigen	fondswerving
	*	Dona5es	en	giYen	 119.762 92.521
	*	ak5es	via	derden 70.000 71.922
	*	Nalatenschappen
	*	Overige	baten	
Totaal	baten	 189.762 164.443

LASTEN
Besteed	aan	doelstellingen
Uitgezonden	vrijwilligers: 51.040 55.491

51.040 55.491
Projecten:
	*	Rijstproject	(Guinee) 15.743 14.850
	*	Advocaten	(Congo)	 1.600 12.610
	*	Ac5e	Roemenie	
	*	Straatkinderen	Rwanda 89.076 79.456
	*	jubileum 7.378
	*	Procapaz 7.500
	*	Hai5 710
	*	diverse	kleine	projecten 1.210 890
*		professionalisering 8.000 10.000

115.629 133.394
Muta5es	voorziening	uitgezonden	vrijwilligers	en	projecten: 21.317 -26.377

Totaal	besteed	aan	doelstellingen	 187.986 162.508

Lasten	werving	baten:
	*	Kosten	eigen	fondswerving 0 0
Percentage	van	de	totale	baten	 0% 0%
Lasten	beheer	en	administra5e 5.824 3.265
Percentage	van	de	totale	lasten	 3% 2%
Totaal	lasten	 193.810 165.773
Resultaat -4.048 -1.330

!15



!

Resultaatbestemming:
naar	con5nuiteitsreserve 3.952 8.670
naar	bestemmingsreserve -8.000 -10.000
Totaal -4.048 -1.330
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Toelichting op de balans en de exploitatierekening 

Materiële vaste activa  
Er zijn in 2017 geen materiele vaste activa. 

Vorderingen  
Er zijn over 2017 geen vorderingen. 

Liquide middelen  
Fidesco beschikt over 4 bankrekeningen: 2 betaalrekeningen, 1 depositorekening en een 
spaarrekening. De standen ultimo boekjaar van elke bankrekening staan vermeld in de balans. De 
liquide middelen staan ter vrije beschikking van Fidesco. 

Reserves en fondsen  
De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te 
stellen dat Fidesco ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. 

De bestemmingsreserves zijn gevormd voor: 

• Rijstproject (Guinee): sinds 1986 is Fidesco International en haar vrijwilligers aanwezig in 
het gezondheidscentrum Saint Gabriel in Conakry. De lokale medewerkers ontvangen als 
onderdeel van hun inkomen elke maand rijst. Deze bestemmingsreserve is bedoeld om voor 
2018 deze zakken met rijst te financieren. 

• Gevangen in Congo: Fidesco heeft enige jaren geleden een project op gezet in de 
democratische republiek Congo voor het bezoeken van gevangenen en faciliteren van 
juridische hulp. Veel gevangenen zijn gedetineerd zonder enige vorm van proces. Door de 
juridische hulp krijgen zij de mogelijkheid van een (eerlijk) proces. De directe kosten 
komen neer op € 150 per gevangene. Fidesco wil in de komende drie jaar jaarlijks € 10.000 
uit eigen middelen ter beschikking stellen ter ondersteuning hiervan. Daarnaast werft zij 
fondsen om het project geheel te financieren. 

• Fidesco heeft een werkneemster in dienst. De bestemmingsreserve ‘professionalisering’ is 
voor salaris kosten en voor automatisering van de administratie. 

Kortlopende schulden  
Onder de kortlopende schulden zijn de volgende posten opgenomen: 

• geen 
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• Baten  
Alle baten worden ontvangen uit eigen fondswerving.  

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat 

In artikel 3 van de statuten van Fidesco staat het volgende opgenomen betreffende de bestemming 
van het resultaat: 

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door subsidies, schenkingen, erfstellingen, 
legaten en alle andere inkomsten, verkrijgingen en baten. 

Op grond van dit artikel wordt het resultaat van 2017 ten laste van de reserves van de Stichting 
gebracht. 

Ondertekening van de jaarrekening 

Voorhout, 27 Juni 2018 

Namens het bestuur, 

dr. Johannes Witt              J. Hol  

Voorzitter                Penningmeester 
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