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VOORWOORD 
 
De begroting 2011 bevat de beleidsvoornemens van Kerk in Actie, zoals verwoord in het jaarplan voor 
2011 met de begroting van de financiële middelen die dit werk mogelijk maken. Kerk in Actie voert 
zendings- en (wereld)diaconaal werk uit namens de kerken en gemeenten van de Protestantse Kerk. 
Gedeeltelijk gebeurt dat ook mede namens tien andere kleinere kerken en geloofsgemeenschappen. 
In het buitenlandwerk wordt samengewerkt met ICCO. Dat alles is alleen mogelijk dank zij  de steun 
van talrijke gemeenten en particulieren die met hun voorbede en bijdragen meeleven met het werk 
van Kerk in Actie.  
 
Kenmerkend voor het werk van Kerk in  Actie is samenwerking.  Wij werken samen met talrijke, vooral 
kerkelijke, partners in de landen van ons werkgebied. Tegelijk willen we ook via Interactief een brug 
slaan tussen gemeenten in ons land en deze partners. Zo krijgt het zendings- en diaconale werk een 
extra dimensie die gevoed wordt door persoonlijke contacten en wederzijdse betrokkenheid. In de 
contacten met onze partners mogen wij van hen leren en worden we bemoedigd en versterkt door hun 
voorbeeld van moed en geloof.   
 
Gerechtigheid, barmhartigheid en rentmeesterschap zijn voor 2011 kernbegrippen die het werk van 
Kerk in Actie kenmerken.  Kerk in Actie wil helpen waar geen helper is en mensen in nood bijstaan 
door de gaven te delen die we hebben ontvangen. In het zendingswerk staat de verkondiging van het 
Evangelie van vrede en verzoening centraal. Dat gebeurt op verschillende manieren, passend in de 
situatie en in samenwerking met de plaatselijke kerken. Kerk in Actie heeft in het diaconale werk, 
zowel in ons land als in het buitenland, aandacht voor mensen in nood, voor zwakken, vrouwen en 
kinderen van wie de rechten worden geschonden, migranten en vluchtelingen. Op verschillende 
manieren worden we geconfronteerd met problemen rond de zorg voor  de schepping en het milieu. 
Kerk in Actie zal hieraan in 2011 aandacht besteden.  
  
De begroting voor 2011 wijkt op verschillende plaatsen duidelijk af van de begrotingscijfers uit 
voorgaande jaren. De verwachte opbrengst van vrijwillige geldwerving is meer gebaseerd op de 
gegevens over de reële inkomsten in 2009 dan op de laatst bekende begrotingscijfers voor 2010. Dit 
geeft een realistischer beeld. Verder heeft een herschikking van programmaonderdelen plaatsgehad. 
De decentralisatie van het relatiebeheer van het werelddiaconale werk naar regiokantoren heeft ook 
gevolgen voor de financiën. Dit alles wordt nader toegelicht in de begroting.  
 
De cijfers van de begroting maken duidelijk dat Kerk in Actie voor de voortgang van het werk sterk 
afhankelijk is van de bijdragen uit gemeenten, van particulieren en andere instanties. Kerk in Actie 
heeft geen grote reserves of beleggingen waaruit jarenlang geput kan worden. Er zijn wel enkele 
bestemmingsreserves die dienen om eventuele tekorten tijdelijk op te vangen. Daarvan zal in 2011 
gebruik gemaakt worden. Zo is er meer continuïteit in het beleid mogelijk en kunnen we voorkomen 
dat onze partners plotseling met kortingen op hun toegezegde steun geconfronteerd worden.  
 
In het besef, dat we in alles afhankelijk zijn van Gods zegen, willen we in 2011 de plannen die in deze 
begroting voorliggen ten uitvoer brengen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ds. A.W. van der Plas, 
Programmamanager Kerk in Actie 
 
 
 
 
 



11 oktober 2010  Begroting 2011 Kerk in Actie 4 

   

 
1. Algemene gegevens 
 
 
1.1 Kerk in Actie van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in 

Nederland 
 
De generale synode van het kerkgenootschap de Protestantse Kerk in Nederland laat zich, 
overeenkomstig ordinantie 11 artikel 18 lid 1 en 2 van de kerkorde, voor de verzorging van de 
generale financiën van de kerk bijstaan door het bestuur van de dienstenorganisatie, die de aan zijn 
zorg toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden van de Protestantse Kerk in Nederland 
beheert. Een deel van de activiteiten van de dienstenorganisatie wordt uitgevoerd onder de naam 
Kerk in Actie van de Protestantse Kerk in Nederland. 
 
Kerk in Actie geeft invulling aan het missionaire werk in het buitenland en het diaconale werk in 
binnen- en buitenland van de Protestantse Kerk in Nederland. Delen van dit werk worden uitgevoerd 
mede namens de Doopsgezinde Broederschap, de Oud-Katholieke Kerk, de Bond van Vrije 
Evangelische Gemeenten in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, het Leger des Heils, de 
Zevende Dags Adventisten, de Unie van Baptisten Gemeenten, het Genootschap der Vrienden 
(Quakers), de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB en de YMCA Nederland. Kerk in Actie 
onderhoudt zowel relaties met partnerkerken en partnerorganisaties in Nederland en het buitenland, 
als met kerkelijke gemeenten in Nederland, door te bemiddelen in hun wederzijdse betrokkenheid. 
Met geld van kerken, particulieren en anderen biedt Kerk in Actie financiële ondersteuning aan kerken 
en organisaties wereldwijd. Daarnaast kunnen kerkelijke gemeenten die zich rekenen tot de 
Gereformeerde Bond en anderen die zich bijzonder verbonden weten met het gereformeerd belijden,  
via een eigen programma ‘Luisterend Dienen’ een door henzelf geselecteerd deel van het diaconale 
werk ondersteunen. 
 
De organisaties Kerk in Actie van de Protestantse Kerk, ICCO, Edukans,  Oikocredit  Oikos, Share 
People, Prisma, Yente en Zeister Zendings Genootschap (ZZG) besloten strategisch te gaan 
samenwerken op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Door krachten te bundelen kunnen de 
organisaties beter inspelen op de vele kansen en uitdagingen die in het kader van 
ontwikkelingssamenwerking aan de orde zijn. Gezamenlijk vormen deze organisaties een alliantie, die 
zorg draagt voor de uitvoering van een meerjaren beleidsplan dat bestaat uit programma’s gericht op 
zowel armoede- en onrechtbestrijding in ontwikkelingslanden als draagvlakversterking en 
fondsenwerving in en buiten Nederland. Kerk in Actie werkt met ICCO samen in een gezamenlijke 
buitenlandafdeling. De begroting 2011 is alleen gericht op (het werk van) Kerk in Actie. 
 
1.2 Naam en vestigingsplaats 
 
Kerk in Actie 
Postbus 456 
3500 AL  Utrecht 
Telefoon: (030) 880 14 56 
Fax:  (030) 880 14 57 
E-mail:  info@kerkinactie.nl 
Internet:  www.kerkinactie.nl 
 
1.3 Samenstelling bestuur en directie dienstenorganisatie 
 
Het bestuur van de dienstenorganisatie is als volgt samengesteld: 
 
Bestuur: 
Ir. G-J. Kramer, voorzitter 
Mevr. G. Prins, secretaris 
Mr. P. Schreuder 
Ds. A.J. Plaisier, vanuit het moderamen van de generale synode 
B. van Bokhoven, vanuit het moderamen van de generale synode 
 

Directie:  
H. Feenstra, algemeen directeur 
Ds. E. Overeem, adjunct directeur 

mailto:info@kerkinactie.nl
http://www.kerkinactie.nl/
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2. BEGROTING 2011 KERK IN ACTIE 
 
 
2.1 Staat van baten en lasten 
 
 
Baten Ref. Begroting Begroting Rekening
(x € 1.000) 2011 2010 2009

Beschikbaar voor de doelstelling

Baten uit eigen fondsenwerving
Collecten, giften en schenkingen 25.048 26.519 24.469
Nalatenschappen 510 305 1.079

1 25.558 26.824 25.548

Baten uit gezamenlijke acties 2 0 0 0

Baten uit acties van derden 3 546 600 1.090

Subsidies van overheden 4 pm 0 0

Overige subsidies en bijdragen 5 3.241 3.300 3.517

Bijdragen voor dienstverlening 6 285 425 257

Baten uit beleggingen 7 380 250 889

Overige baten
Opbrengst publicaties 8 225 300 300
Diverse baten 9 0 0 179

225 300 479
Bijdrage Protestantse Kerk in Nederland
Financiële bijdragen 10 500 350 500
Bijdragen uit bestemmingsreserves 11 2.150 2.150 1.100

2.650 2.500 1.600

Totaal beschikbaar voor de doelstelling 32.885 34.199 33.380
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Lasten Ref. Begroting Begroting Rekening
(x € 1.000) 2011 2010 2009

Besteed aan doelstellingen

Programma's
Zending 10.907 11.640 11.006
Werelddiakonaat 1) 16.604 16.885 17.177
Binnenlands diaconaat 2.532 2.340 2.933

12 30.043 30.865 31.116
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving 2.842 2.983 3.147
Kosten publicaties 0 501 315

13 2.842 3.484 3.462

Subtotaal 32.885 34.349 34.578

Beheer en Administratie
Staf en ondersteunende afdelingen
Directie 58 88 92
Financiën & Control 258 390 444
Human Resource Management 122 185 192
C&F- servicedesk 45 70 58
Facilitaire Zaken 528 887 707

1.011 1.620 1.493
Af: doorbelasting naar de programma's -1.011 -1.620 -1.493

14 0 0 0

Besteed aan doelstellingen 32.885 34.349 34.578

Beschikbaar voor de doelstelling 32.885 34.199 33.380
Totaal resultaat 0 -150 -1.198

1) Inclusief Noodhulp, Kinderen in de Knel en FairClimate.

 
Resultaatverdeling Begroting Begroting Rekening
(x € 1.000) 2011 2010 2009

Het resultaat is toegevoegd (+) of onttrokken (-) aan

Bestemmingsreserves
Egalisatiereserve diaconaat -150 -491
Revolving fund Zending -19
Revolving fund Werelddiakonaat -758
Revolving fund Kinderen in de knel 585
Revolving fund Noodhulp -160
Egalisatiereserve ZZO 189
Herwaarderingsreserve ZZO 5

0 -150 -649
Bestemmingsfondsen
Actiepotten -549
Diaconaal fonds binnenland 0

0 0 -549

Totaal 0 -150 -1.198
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2.2 Algemene (financiële) beschouwingen 
 
De kerncijfers vanaf de rekening 2007 tot en met de begroting 2011 van Kerk in Actie zien er als volgt 
uit: 
 
Kerncijfers baten en lasten Kerk in Actie Begroting Begroting Rekening Rekening Rekening
(x € 1.000) 2011 2010 2009 2008 2007

Baten eigen fondsenwerving  (vrijw. geldwerving) 25.558 26.824 25.548 26.962 26.966
Baten uit gezamenlijke acties/acties van derden 546 600 1.090 1.141 1.137
Subsidies, bijdragen en overige inkomsten 4.131 4.275 5.141 5.182 5.455
Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland 2.650 2.500 1.600 1.644 1.878
Totaal beschikbaar voor de doelstelling 32.885 34.199 33.379 34.929 35.436
Bestedingen aan doelstellingen 30.043 30.865 31.116 28.571 29.630
Werving baten  (kosten fondsenwerving) 2.842 3.484 3.461 3.086 3.148
Resultaat 0 -150 -1.198 3.272 2.658
(mutatie in bestemmingsreserves en/of -fondsen)  
 
Toelichting op de staat van baten en lasten 2011 
 
Beschikbaar voor de doelstelling 
 
Baten eigen fondsenwerving 
Bij het begroten van de opbrengsten van de vrijwillige geldwerving voor 2011 is gekeken naar de 
realisatie in de afgelopen jaren en met name naar de rekening 2009. Ten opzichte hiervan is een 
kleine stijging begroot van ca. 2% zoals deze ook is opgenomen in de meerjarenbegroting.  
 
De gerealiseerde baten door nalatenschappen voor het diaconaal werk binnenland laten in de laatste 
4 jaar een duidelijk hoger niveau zien dan in 2010 werd begroot. Vandaar dat de begroting op dit punt 
is aangepast. Bij de overige (sub)programma’s is het beeld in de afgelopen jaren wisselvalliger. 
Hierdoor is er voor gekozen om de begroting hier te handhaven op het niveau van 2010. 
 
Baten uit gezamenlijke acties 
In 2010 (situatie augustus/september) hebben zich een tweetal rampen voorgedaan van een 
dusdanige omvang dat hiervoor door de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) een grote nationale 
actie is opgezet. Het betreft de aardbeving in Haïti en de overstroming in Pakistan. De financiële 
gevolgen voor 2011 kunnen niet exact worden bepaald. Vandaar dat deze posten pm zijn opgenomen. 
 
Baten uit  acties van derden 
De uit de samenwerkingsovereenkomst met de Vereniging De Evangelische Omroep te Hilversum 
over de periode 2009 tot en met 2011 voortvloeiende bijdragen worden als baten uit acties van derden 
verantwoord. Deze bijdragen worden op projectbasis toegekend. In de begroting is rekening 
gehouden met een gemiddelde jaarbijdrage.  
 
Subsidies van overheden 
Op 1 juli 2010 is aan Kerk in Actie door het Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid een 
subsidie toegekend voor de periode 1 augustus 2010 tot en met 31 juli 2011 ten behoeve van het 
project Budgetbuddy’s ten bedrage van € 1,75 mln. Deze bijdrage is verkregen op grond van het 
Subsidiekader Vrijwilligers Schuldhulpverlening. Kerk in Actie fungeert hierbij als penvoerder richting 
het Ministerie, mede namens een vijftal partners, te weten: 
• Stichting Evangelische Alliantie; 
• Stichting Beheer LKDB; 
• Vereniging Samen Kerk in Nederland; 
• Vereniging Protestants Christelijke Ouderenbond; 
• Stichting Crown Financial Ministries (projectuitvoering). 
 
Voor de looptijd van het project en de subsidietermijn is met deze partijen een convenant gesloten. 
 
Subsidies, bijdragen en dienstverlening 
De post subsidies en bijdragen bestaat uit bijdragen van de Stichting de Zending (€ 2,65 mln.) en 
bijdragen van fondsen en stichtingen (€ 0,6 mln.). De bijdrage van de Stichting de Zending is 
gebaseerd op een meerjarige toezegging (6 jaar, met ingang van 2008), met dien verstande dat in het 
vierde jaar een herziening zal plaatsvinden met het oog op de vaststelling van de bijdrage voor de 
laatste twee jaar. De bijdragen van fondsen en stichtingen zijn nagenoeg begroot op het niveau van 
de begroting 2010. 
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De bijdragen voor dienstverlening zijn op het punt van de cursusgelden HKI verlaagd van € 0,4 mln. 
naar € 0,2 mln. Dit is het gevolg van de terugloop van de vraag naar langere cursussen. De keuze 
voor meer modulair onderwijs maakt een nieuwe opzet van het HKI noodzakelijk. In die situatie zal het 
HKI niet langer zelf cursussen verzorgen, maar coördinerend optreden en cursussen door anderen 
laten geven. 
 
Bijdrage Protestantse kerk in Nederland 
De begrote bijdragen van de Protestantse Kerk betreffen de jaarlijkse bijdragen uit 
bestemmingsreserves van de Kerk voor Zending en Werelddiaconaat (€ 2,15 mln.), alsmede een  
bijdrage uit het diaconaal quotum van € 0,5 mln. ten behoeve van het binnenlands diaconaal werk.  
 
Beschikbaar naar Kerk in Actie programma 
Kerk in Actie is het missionaire werk in het buitenland en het diaconale werk in het binnen- en 
buitenland van de Protestantse Kerk in Nederland. De hiervoor benodigde middelen worden geworven 
via de (sub)programma’s: 
• Zending; 
• Werelddiaconaat (buitenland), inclusief: 

- Noodhulp (buitenland); 
- Kinderen in de Knel (buitenland); 
- FairClimate (buitenland); 

• Diaconaat (binnenland). 
 
Na aftrek van de kosten voor de verwerving van middelen kunnen de beschikbare bedragen naar 
programma als volgt worden weergegeven. 
 

Beschikbare middelen programma's Begroting Begroting
(x € 1.000) 2011 2011

Zending 10.907 37%
Werelddiakonaat 16.604 55%
Diaconaat 2.532 8%

Totaal 30.043 100%

Beschikbare middelen programma's in 2011

37%

55%

8%

 
Bestedingen aan doelstellingen 
De per programma beschikbare bedragen zullen in 2011 kunnen als volgt worden besteed: 
 

Bestedingen aan doelstellingen Begroting Begroting
(x € 1.000) 2011 2011

Subsidies en bijdragen 22.103 75%
Overige bestedingen 6.929 23%
Kosten beheer en administratie 1.011 3%

Totaal 30.043 100%

Bestedingen 2011 Kerk in Actie

74%

23%
3%

 
In het vervolg van deze begroting zullen de bestedingen per programma nader worden toegelicht.  
 
Financiële ratio’s bestedingen 
Ten behoeve van het werk van Kerk in Actie zijn een aantal specifieke ratio’s ontwikkeld. 
 
Ratio's Kerk in Actie Begroting Begroting Rekening Rekening Rekening
(bedragen € 1.000) 2011 2010 2009 2008 2007

Fondsenwervingskosten 2.842 2.983 3.147 2.713 2.794
Procentueel ten opzichte van opbrengst vrijwillige geldwerving 11,1% 11,1% 12,3% 10,1% 10,4%

Directe steunverlening 22.103 23.286 23.017 22.014 20.362
Procentueel ten opzichte van totale baten 67,2% 68,1% 69,0% 63,0% 61,3%

Kosten beheer en administratie* 1.411 1.620 1.493 1.630 n/a
Procentueel ten opzichte van totale lasten 4,3% 4,7% 4,3% 5,1%

* Naast de direct ten laste van Kerk in Actie komende kosten zijn in de berekening ook de via C&F doorberekende kosten 
Interactief en Marketing communicatie (totaal € 400k) meegenomen. 
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Kosten fondsenwerving 
Het percentage fondsenwerving voldoet in 2011 aan de door Kerk in Actie gehanteerde norm van 9 tot 
12,5%. Vanuit het Centraal Bureau Fondsenwerving is een norm gesteld van maximaal 25% van de 
opbrengsten vrijwillige geldwerving. Aan deze norm wordt ruimschoots voldaan. 
 
Directe steunverlening 
Dit percentage geeft aan hoeveel procent van de baten aan directe steunverlening wordt besteed. Het 
percentage in 2011 zit in de top van de door Kerk in Actie wenselijk geachte bandbreedte van tussen 
de 60% en 70%. 
 
Kosten beheer en administratie 
Aan de voor Kerk in Actie gehanteerde interne normering van 4,5 tot 4,75% wordt in de begroting 
2011 voldaan. 
 
 
2.3 Personeelsformatie 
 
De personeelsformatie van Kerk in Actie is als volgt:  
 
Personeelsformatie Kerk in Actie Rekening Begroting Beleids- Begroting Vacatures Begroting
(in fte's) 2009 2010 plan 2011 2011 2011

2011 (incl. vac.) (excl. vac.)

Management 4,00 3,50 4,30 1,00 3,30
Communicatie 4,61 3,50 (*)
Binnenlands diaconaat 5,50 5,50 6,19 6,19
Interactief 6,80 6,50 (*)
Buitenlandwerk:
- Programma Werelddiakonaat via ICCO alliantie 14,71 14,50 1,00 1,00
- Programma Werelddiakonaat, noodhulp unit 3,00 3,00 2,40 0,80 1,60
- Programma Zending 11,18 11,00 11,79 11,79
- Regio relatiebeheer 3,00 0,40 2,60
- Internationaal jongerenprogramma 4,45 4,10 4,60 4,60
HKI 3,40 3,40 2,30 2,30

Subtotaal: 53,62 57,65 55,00 35,58 2,20 33,38
Bijzondere aanstellingen:
a. begrepen in de steunverlening
- Impulsis 0,50 0,50 0,00
- Uitgezonden medewerkers 2,87 1,00 2,30 2,30

Totale personeelsformatie Kerk in Actie 53,62 61,02 56,50 37,88 2,20 35,68

 
(*) Kerk in Actie: Met ingang van 2011 zijn de werkonderdelen Communicatie/Voorlichting en Interactief 
overgegaan naar de (gezamenlijke) C&F-afdeling. Het aantal hiermee gemoeide fte's zijn voor  
Communicatie/Voorlichting 4,61 en voor Interactief 6,8.       
 
Via de interne doorbelastingssystematiek van de kosten voor fondsenwerving (afdeling C&F) en voor 
de kosten voor beheer & administratie (staf- en ondersteunende afdelingen) worden ook personele 
kosten doorberekend aan Kerk in Actie. De personeelslasten kunnen uit deze doorbelasting worden 
herleid tot formatieplaatsen. 
 
Uit deze herleiding van de doorbelaste personeelskosten aan Kerk in Actie mag worden gesteld dat 
door de afdeling C&F ten behoeve van de fondsenwerving voor Kerk in Actie ca. 8,7 formatieplaatsen 
worden ingezet. Vanuit de ondersteunende afdelingen, te weten directie, financiën & control, HRM, 
servicedesk en facilitaire zaken, zijn ca. 7,7 formatieplaatsen gemoeid.  
 
 
2.4 Vermogensontwikkeling 
 
Het eigen vermogen van Kerk in Actie is als volgt onderverdeeld. 
 
Reserves 
Deze reserves kunnen egalisatie- en/of continuïteitsreserves, bestemmingsreserves en 
herwaarderingsreserves zijn. De reserves van Kerk in Actie vallen in de categorie 
bestemmingsreserves. Bestedingen van deze bestemmingsreserves dienen plaats te vinden binnen 
de gegeven algemene bestemming. Binnen deze algemene bestemmingen kunnen de bestedingen 



11 oktober 2010  Begroting 2011 Kerk in Actie 10 

   

door het bestuur worden bepaald. De gevormde bestemmingsreserves mogen geen verplichting 
betreffen. 
 
Fondsen 
Deze bestemmingsfondsen zijn vanwege de specifieke bestemming, dat door derden (gevers of 
overheid) is bepaald, slechts aan te wenden voor de specifieke bestemming.  
 
Beleid bestemmingreserves 
Kerk in Actie wijst jaarlijks op grond van de begroting van Kerk in Actie, die is vastgesteld door de 
kleine synode, de bedragen toe ten dienste van de steunverlening aan partners en projecten door de 
afdeling buitenland van ICCO en Kerk in Actie.  
 
Indien de steunverlening aan bepaalde projecten vertraagd is of om moverende redenen door de 
relatiebeheerders niet aan een project wordt toegekend, vloeien de gelden die niet besteed zijn terug 
in een Revolving Fund. Deze bestemmingsreserve kan aangewend worden om in een volgend jaar 
eventuele tekorten te dekken wanneer de inkomsten achterblijven bij de begroting. Op deze wijze 
wordt voorkomen dat een onverwachte daling van inkomsten leidt tot vermindering van al aan partners 
toegezegde steun. De revolving funds fungeren zo als egalisatiereserve voor de doelen waarvoor de 
gelden zijn bestemd.  
 
Bij de toekenning van de bedragen voor steunverlening wordt de restrictie gegeven, dat in de eerste 
drie kwartalen van het boekjaar driekwart van het totaal bedrag mag worden toegezegd. Blijken de 
inkomsten in het lopende jaar voldoende om de uitgaven te dekken, dan wordt het laatste kwart van 
de gelden besteed.  
 
Voor de revolving funds wordt als buffer voor mogelijk lagere opbrengsten een minimale norm 
aangehouden van 25% van de bruto begrote baten van het jaar volgend op het verslagjaar met een 
bovengrens van 35%. Alleen voor het revolving fund Noodhulp wordt een reserve aangehouden van 
minimaal € 1 mln, zodat bij rampen snel kan worden gereageerd, vooruitlopend op fondsenwerving. 
Uitzondering hierop vormen de Stichting Zwakzinnigenzorg in Ontwikkeling (ZZO) reserves waarover 
bij de overdracht aparte afspraken zijn vastgelegd. Per 1 januari 2008 heeft de overdracht 
plaatsgevonden van het vermogen van de (ZZO) aan Kerk in Actie ten behoeve van projecten voor 
mensen met een verstandelijke handicap in ontwikkelingslanden. 
 
Als het saldo van de revolving funds na het eerste halve jaar hoger is dan 35% wijst de 
programmamanager Kerk in Actie een extra bedrag voor steunverlening toe met in achtneming van  
het doel waarvoor de gelden van het betreffende revolving fund bestemd zijn. 
 
Verwacht verloop bestemmingsreserves 
Het verwachte verloop van deze reserves kan als volgt worden weergegeven: 
 
Bestemmingsreserves Stand Mutaties Prognose Baten Norm Norm Meer/
(x € 1.000) ult.2009 2010 ult.2010 in 2011 bedrag minder

Revolving fund Kinderen in de knel 2.098 -600 1.498 3.658 35% 1.280 218
Revolving fund Werelddiakonaat 4.070 4.070 11.962 25% 2.991 1.079
Revolving fund Zending 6.235 -1.300 4.935 11.778 35% 4.122 813
Revolving fund Noodhulp 2.547 -1.200 1.347 2.746 minimum 1.000 347
Egalisatiereserve diaconaal werk -5 -150 -155 2.741 25% 685 -840
Egalisatiereserve ZZO 1.772 1.772 nvt 1.772 0
Totaal 16.717 -3.250 13.467 32.885 11.850 1.617

 
* De mutaties 2010 zijn bepaald op basis van de begroting 2010 vermeerderd met de extra toegezegde bedragen 2010  
conform schrijven aan Internationaal programma directeur d.d. 23 juni 2010. 



11 oktober 2010  Begroting 2011 Kerk in Actie 11 

   

 
3. Jaarplannen 2011 Kerk in Actie per programma 
 
 
3.1  Voorwoord 
 
Missie van de afdeling 
Als onderdeel van de Protestantse Kerk verbindt Kerk in Actie christenen wereldwijd en stimuleert hen 
in het omzien naar elkaar. Daartoe ondersteunt Kerk in Actie zending en (wereld)diaconaat als een 
eigen taak van de gemeenten en de kerk en voert dat gedeeltelijk namens de gemeenten uit.  
Wederkerigheid en participatie zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Op het gebied van 
werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking werkt Kerk in Actie samen met ICCO. Kerk in Actie 
maakt, met een eigen invalshoek, deel uit van de brede beweging van (protestantse) christenen die 
geloof, hoop en liefde willen delen met anderen. Kerk in Actie zet zich in voor de meest kwetsbare 
mensen en voor een rechtvaardiger wereld. Het doel van het werk is ten diepste om getuigen te zijn 
van de liefde van Jezus Christus en van het komende het Rijk van God.   
 
Belangrijke ontwikkelingen 
In 2010 zijn ingrijpende wijzigingen tot stand gekomen in de samenstelling van het programma Kerk in 
Actie en de wijze waarop het relatiebeheer wordt uitgevoerd. Het team Communicatie van Kerk in 
Actie en het team Kerk in Actie Interactief zijn bij de vorming van een gezamenlijke afdeling 
Communicatie en Fondsenwerving van ICCO en Kerk in Actie medio 2010 samengevoegd met de 
afdelingen C&F van Kerk in Actie en Voorlichting van ICCO tot een nieuwe afdeling Communicatie en 
Fondsenwerving. Dat heeft gevolgen voor de opstelling begroting van Kerk in Actie. Sommige kosten 
zijn nu opgenomen in een andere kolom dan toen beide teams nog deel uitmaakten van de afdeling 
Kerk in Actie. 
 
Eind 2009 besloot de generale synode tot voortzetting van de samenwerking met ICCO in een 
gezamenlijke afdeling buitenland. Het relatiebeheer voor werelddiaconaat en 
ontwikkelingssamenwerking is inmiddels grotendeels overgedragen naar acht regionale kantoren. Het 
werk van de afdeling zending en het relatiebeheer voor Europa en het Midden-Oosten vindt vanuit het 
kantoor in Utrecht plaats en maakt deel uit van de gezamenlijke afdeling buitenland. De programma’s 
Togetthere en Impulsis zijn ook in die afdeling samengebracht. Verder is er een team gevormd van 4 
regionale relatiebeheerders, die namens Kerk in Actie zorgen voor de communicatie en uitwisseling 
met de regio’s en het volgen en versterken van de uitvoering in de regio’s van het beleid van Kerk in 
Actie. Verder neemt Kerk in Actie deel in de gezamenlijke beleidsontwikkeling met ICCO.  
 
Voor de aanvraag van medefinanciering door de overheid in het kader van MFS II maakt Kerk in Actie 
deel uit van een alliantie waarvan ICCO penvoerder is. Deze alliantie heeft voor 2011-2015 een nieuw 
gezamenlijk beleid ontwikkeld. Kerk in Actie heeft daar met personele inzet aan bijgedragen. Per 1 
november 2010 zal duidelijk zijn wat de bijdrage van het ministerie voor de nieuwe beleidsplan 
periode zal zijn. De keuzes die in het gezamenlijke beleidsplan van de alliantie gemaakt zijn, hebben 
uiteraard ook gevolgen voor het werk van Kerk in Actie. Onder “Doelen en middelen B Gezamenlijke 
afdeling buitenland” wordt hierop nader ingegaan. De hoogte van het bedrag aan medefinanciering 
dat wordt toegekend heeft uiteraard gevolgen voor de uitvoering van het werk. Zou er onverhoopt 
sprake zijn van een aanzienlijke teruggang van de medefinanciering, dan zullen er binnen de Alliantie 
nadere maatregelen genomen moeten worden. Dat zou ook gevolgen kunnen hebben voor het 
gezamenlijke werk van ICCO en Kerk in Actie, bijvoorbeeld waar het de bezetting van de 
regiokantoren betreft. Omdat het werk van Kerk in Actie vrijwel niet uit MFS middelen wordt 
gefinancierd, zullen de gevolgen van subsidievermindering voor de partners die gefinancierd worden 
met gelden van Kerk in Actie beperkt zijn.  
 
 
3.2  Diaconaal werk binnenland 
 
Kernwoorden voor het diaconaat zijn: barmhartigheid en gerechtigheid. Kerk in Actie wil hieraan 
concrete invulling geven. Waar structurele gerechtigheid en rechtvaardigheid (nog) niet haalbaar of 
realiseerbaar zijn, blijft de opdracht aan het diaconaat om barmhartigheid en liefde te bewijzen. Twee 
motieven zijn daarbij richtinggevend  “helpen waar geen helper is” en “helpen onder protest”.  
 
De kerncijfers vanaf de rekening 2007 tot en met de begroting 2011 van Kerk in Actie zien er als volgt 
uit: 
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Binnenlands Diaconaat Begroting Begroting Rekening Rekening Rekening
(x € 1.000) 2011 2010 2009 2008 2007

Baten eigen fondsenwerving  (vrijw. geldwerving) 2.081 2.046 2.003 2.203 2.069
Baten uit gezamenlijke acties/acties van derden
Subsidies, bijdragen en overige inkomsten 160 58 142 79 128
Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland 500 350 500 540 809

Totaal beschikbaar voor de doelstelling 2.741 2.454 2.645 2.822 3.006

Bestedingen aan doelstellingen 2.532 2.340 2.933 2.643 2.770
Werving baten  (kosten fondsenwerving) 209 264 202 214 166
Resultaat 0 -150 -490 -35 70
(mutatie in bestemmingsreserves en/of -fondsen)

 
Bestedingen aan doelstellingen Begroting Begroting
(x € 1.000) 2011 2011

Subsidies en bijdragen 1.500 59%
Overige bestedingen 830 33%
Kosten beheer en administratie 202 8%

Totaal 2.532 100%

Bestedingen 2011 Binnenlands diaconaat

59%
33%

8%

Het werk is voor de beleidsperiode 2009-2012 vastgesteld op vijf concrete werkgebieden:   
1. Infrastructuur Diaconaat en Ondersteuning van het plaatselijke diaconale werk en de diakenen 

van de Protestantse Kerk in Nederland; 
2. Armoede, economie en sociale zekerheid; 
3. Zorg en welzijn; 
4. Multiculturele samenleving, vluchtelingen en migratie; 
5. Gerechtigheid, Vrede en Duurzaamheid. 

 
Op elk van deze werkgebieden wordt gewerkt aan een drietal concrete taken: 
• Inhoudelijke dienstverlening: het ondersteunen van gemeenten, diakenen, vrijwilligers en 

beroepskrachten bij hun diaconale taak door informeren en adviseren; 
• Financiële steunverlening: het doen uitvoeren van diaconaal werk namens gemeenten en 

diaconieën door financiële ondersteuning van diaconale projecten, organisaties en 
hulpverleningsinstellingen; 

• Pleitbezorging en lobby: namens diaconieën behartigen van belangen in bredere 
samenwerkingsverbanden en invloed uitoefenen op overheden en organisaties.  

 
Gerelateerd aan de keuzes in achterliggende beleidsperiode en gewenste nieuwe accenten, zal de 
verdeling van de beschikbare menskracht en financiële middelen over projecten, steunverlening en 
lobbywerk er in 2011 globaal als volgt uit zien:  
 
Verdeling middelen over de 5 werkgebieden Subsidies& Overige Begroting Begroting Begroting
(x € 1.000) bijdragen 2011 2011 2010

1. Infrastructuur diaconaat 410 15 425 17% 10%
2. Armoede, economie en sociale zekerheid 36 226 262 10% 15%
3. Zorg en welzijn 517 19 536 21% 15%
4. Multiculturele samenleving, vluchtelingen en migratie 223 234 457 18% 15%
5. Gerechtigheid, Vrede en Duurzaamheid 125 305 430 17% 20%
Ruimte voor nieuwe accenten
6. Missionair diaconaat 12 151 163 7% 10%
7. Jeugddiaconaat 177 7 184 7% 10%
8. Ouderenwerk 75 75 3% 5%
Totaal 1.500 1.032 2.532 100% 100%

 
Voor 2011 zijn de volgende operationele doelen gesteld:  
 
1. Infrastructuur Diaconaat en Ondersteuning van het plaatselijke diaconale werk en de 
diakenen van de Protestantse Kerk in Nederland 
• Uitbouw van het cursuswerk samen met het PCTE en de gemeenteadviseurs. Organiseren van 

toerustingsdagen. Stimuleren van startavonden met de TotaalBox Jeugddiaconaat in 
samenwerking met JOP.  Geven van actuele informatie via bladen, nieuwsbrieven en websites;  

• Uitgave van 4 diaconale specials. Bijvoorbeeld over nieuwe vormen van ouderenwerk, nieuwe 
vormen van duurzaamheid, werken aan integratie van vluchtelingen, werkloosheid en de kerk, 
armoede en schuldenproblematiek, (jeugd)zorg; 
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• Verdere uitbouwen van het projectmatig aanstellen van plaatselijke diaconale Kerk in Actie 
werkers. Doel: 2 Nieuwe medewerkers in 2011. Taken: Uitbouwen van diaconale dienstverlening 
aan diaconie en plaatselijke gemeente in project ondersteuning; Interim-inzet; coaching en 
begeleiding van (diaconaal) werkers; 

• In samenwerking met gemeenteadviseurs in elke classis een aantal diaconieën actief adviseren 
en begeleiden aan de hand van een diaconale wegwijzer met het doel lokaal diaconaal beleid te 
stimuleren, in het bijzonder in plattelandsgemeenten, en samenwerking tussen kleine diaconieën 
te bevorderen; 

• Uitbouwen extern kennisnetwerk als ‘diagora’ of marktplaats diaconaat:  
a. live in de vorm van kennisnetwerk op locatie;  
b. digitaal en/of andere media (Diakonia) als plek voor bij elkaar brengen van diaconale vraag – 
aanbod van ideeën, projecten, expertise, Bijbelse en andere betekenisgevende verhalen, 
werkvormen; doel: de diaconale expertise uitwisseling en ontmoetingsplek voor een breed publiek 
(vrijwilligers, professionals); 

• Verbreding van het relatiebeheer met betrekking tot steunverleningsprojecten. Uitbreiden van de 
bestaande contacten en vernieuwing van steunverleningsprojecten in de richting van gericht 
ondersteunen van nieuwe initiatieven die een aanvulling zijn op de bestaande diaconale structuur. 

 
2. Armoede, economie en sociale zekerheid 
• In het vervolg op de uitkomsten van het armoede-onderzoek 2010 het opzetten van 

beleidsbeïnvloedende activiteiten gericht op het lokaal en landelijk realiseren van de 
aanbevelingen uit het onderzoek. Daarbij hoort ook het verbreden van samenwerking met andere 
organisaties zoals de sociale alliantie en diaconale organisaties van andere kerken; 

• Versterken van de samenwerking met de Arme kant van Nederland; 
• Nieuwe initiatieven van landelijke en lokale aanpak van armoede initiëren; 
• Aandacht voor het thema schuldhulpverlening zal verder aandacht krijgen in materiaalontwikkeling 

en lobby. Het in 2010 gestarte project gericht op schuldhulpverlening Budget Buddy zal worden 
voortgezet en afgerond. In dit project wordt onder andere samengewerkt met de Evangelische 
Alliantie, de PCOB, het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad van de RK en SKIN. In 2010 is voor 
dit project subsidie beschikbaar gesteld door het ministerie van SZW. Deze netwerken zullen 
voornamelijk gericht zijn op preventie en nazorg op het terrein van armoede en 
schuldhulpverlening. In tenminste 25 plaatsen zijn professionele buddynetwerken opgezet die 
landelijk ondersteund worden middels trainingen, helpdesk en website. Onderdeel hiervan is het 
versterken van lokale diaconale samenwerkingsverbanden en/ of kwaliteitsimpuls aan lokaal 
diaconaat geven in samenwerking met Gemeenteadviseurs; 

• In samenwerking met Disk het materiaal voor vorming en gesprek 2011 ontwikkelen; 
• Speciale aandacht voor nieuwe sociale knelsituaties die door bezuinigingen die door nieuw 

overheidsbeleid kunnen ontstaan. Hierop zal middels onderzoek, thematische aandacht in 
Diaconia en lobby worden ingespeeld.  

 
3. Zorg en welzijn 
• Ontwikkelen van visie en beleid voor het thema 'kerk en ouderen'. De toenemende vergrijzing van 

het kader in de gemeenten maakt nieuwe, andere werkwijzen nodig. Voor herschikking van 
middelen en inzet van mensen is nieuwe visie nodig. Kerk in Actie zal zich inzetten voor de 
ontwikkeling van nieuw beleid. De in 2009 gestarte pilots worden voortgezet en afgerond. Aan de 
hand van evaluatie van de pilots zal nieuw beleid worden ontwikkeld; 

• Implementatie en promotie van de in juni 2010 gepresenteerde Diakonale activiteiten-monitor. 
Zichtbaar maken van WMO gerelateerde activiteiten van de lokale kerk/diaconie. Met de 
resultaten van de monitor zal gewerkt worden aan gerichte beleidsbeïnvloeding; 

• In 2010 is er een behoefteonderzoek gedaan onder mensen met een psychiatrische achtergrond. 
Ook andere doelgroepen van mensen met een beperking vragen onze aandacht. In 2011 zal een 
pilot worden uitgevoerd om ‘inclusieve gemeente’ te zijn; 

• In 2010 is het begin gemaakt met het opzetten van een brede samenwerking op het gebied van 
aandacht voor gedetineerden en ex-gedetineerden binnen en vanuit de plaatselijke kerken samen 
met Exodus en Kerken met Stip. Een pilot zal in 2011 worden uitgevoerd in Lelystad samen met 
de locale partner IDO-Lelystad; 

• Gezien de dreigende bezuinigingen is speciale aandacht gewenst voor knelsituaties op het gebied 
van zorg en welzijn nodig. Veel goede initiatieven van de afgelopen jaren dreigen te moeten 
stoppen onder druk van bezuinigingen. Daarnaast zal door bezuinigingen in de zorg op individueel 
niveau de pijn nog harder gevoeld worden. Hierop zal via onderzoek, thematische aandacht in 
Diakonia en lobby worden ingespeeld.  
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4. Multiculturele samenleving, vluchtelingen en migratie 
• Uitbouw van samenwerking met en ondersteuning van migrantenkerken in Nederland (door KIO 

met KIA input en  financiering); 
• Voortzetting en uitbouw van het project “Terugkeer met perspectief” samen met Inlia en andere 

partners; 
• Speciale aandacht zal er zijn voor de mogelijkheden om in preventieve zin mensenhandel in 

landen van herkomst aan de orde te stellen; 
• Samen met Stek in Den Haag zal een anti trafficking project worden uitgevoerd, dat onderdeel is 

van een gezamenlijk project met kerken in India, Bangladesh en Jamaica. De financiering van dit 
project loopt merendeels via de Counsel of World Mission; 

• Hoe de gemeente kan werken aan integratie van vluchtelingen, vooral kinderen en jongeren, die 
zich blijvend vestigen in de gemeente. (Diaconia special); 

• Indien de maatregelen van een nieuw kabinet dat nodig maken, belangenbehartiging, lobby en 
beleidsbeïnvloeding op het gebied van asielbeleid racisme en vreemdelingendetentie; 

• Daarnaast wordt middels eigen publiciteit en deelname in het landelijk antiracisme netwerk ART.1 
en het gericht inzetten van steunverlening geprobeerd het verharde maatschappelijke klimaat en 
intolerantie en racisme te bestrijden; 

• De specifieke problemen van migrantenvrouwen zullen worden geïnventariseerd en onder de 
aandacht worden gebracht; 

• Speciale aandacht zal er steeds zijn voor de positie van kinderen en jongeren van vluchtelingen 
en migranten. 

 
5. Gerechtigheid, Vrede en Duurzaamheid 
Langs verschillende communicatie- en werklijnen wordt aandacht gegeven aan duurzaamheid, klimaat 
en milieu. Onderlinge samenhang en bepaling van noodzakelijke prioriteiten is nodig. Kerk in Actie 
blijft streven naar een meer geïntegreerde benadering van de verschillende activiteiten op het terrein 
van gerechtigheid, duurzaamheid en vrede.   
Dit wordt uitgewerkt door:  
• Het project Werk aan de Wereld is in dat verband een belangrijk experiment; het kan lokale 

gemeenten behulpzaam zijn bij het kiezen van een eigen weg in het veelkleurig aanbod van 
activiteiten dat vaak als doolhof wordt ervaren. .Het project wordt in 2011 samen met Oikos 
voortgezet en verder uitgebouwd samen met de deelnemende gemeenten. Het doel is 10 tot 12 
geselecteerde gemeenten en de aan hen gelieerde gemeenteadviseurs te coachen in hun 
betrokkenheid op duurzaamheid. In het coachingstraject worden bestaande instrumenten en 
materialen geïmplementeerd en getoetst. Het coachingstraject wordt uitgevoerd door Oikos in 
overleg met Kerk in Actie en het programma Fair Economic Devolopment van ICCO&Kerk in 
Actie;  

• Actieve bijdrage wordt geleverd aan het Fair Climate programma met betrekking tot het realiseren 
van de doelstellingen in Nederland. De speerpunten daarbij zijn het stimuleren van 
klimaatneutrale kerken (100 tot 150 in 2011) en het realiseren van 3 tot 5 windmolens op 
kerkelijke grond in 2011; 

• In samenwerking met Disk wordt de aandacht voor duurzaamheid vooral uitgewerkt in de richting 
van de samenhang van economische, sociale en ecologische duurzaamheid. Het materiaal voor 
viering en gesprek dat in samenwerking met Disk wordt gemaakt, staat in 2011 in het teken van 
het thema ‘Crisis, kans op verandering’. De aanhoudende crisis brengt hoe dan ook 
veranderingen met zich mee. Doel van het materiaal is om kerkelijke gemeenten een handreiking 
te bieden met het oog op gesprek, bewustwording, oor en oog voor degenen die het meest door 
de crisis getroffen worden en het opzetten van vieringen; 

• Bredere aandacht voor duurzaamheid krijgt gestalte in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO). In samenwerking met de organisaties aangesloten bij het MVO Platform nemen Kerk in 
Actie en Disk in 2011 deel aan het debat met overheid en bedrijfsleven over de kwaliteit en 
ontwikkeling van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Met name het kabinetsbeleid 
en de inzet van de verschillende politieke partijen worden scherp gevolgd; 

• Om lokale kerken en gemeenten te stimuleren tot maatschappelijk verantwoordelijk werken wordt 
de website Duurzame kerk verder doorontwikkeld als vraagbaak; 

• Voor het onderdeel ‘vrede’ ligt de nadruk ook in 2011 weer op het ondersteunen van activiteiten in 
het kader van de Vredesweek; 

• In 2011 zal de tweejaarlijkse ontmoeting van vredesorganisaties, krijgsmachtpastoraat en 
moderamen van de Protestantse Kerk georganiseerd worden.  
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6. Aandachtsgebied Missionair diaconaat 
• Verdere implementatie van de Micha-cursus via verbreding van het aantal gemeenten dat 

deelneemt, scholing van cursusleiders, vernieuwing van het cursusmateriaal en het uitbreiden van 
achtergrond informatie. Het realiseren van een jongerenversie van de Micha-cursus; 

• Theologische reflectie op de diaconale opdracht van de gemeente in het licht van de 
beleidskeuzes van kerk in actie binnenlands diaconaat; 

• In 2010 is het onderzoek gepresenteerd van het Kaski in opdracht van Kerk in Actie aangaande 
de kerkelijke presentie in de krachtwijken: Zwakte als kracht. De aanbevelingen van dit onderzoek 
zullen in 2011 verder uitgewerkt worden in de vorm van 2 nieuwe plaatsen waar 
missionair/diaconale presentie gerealiseerd wordt. Hierin wordt samengewerkt met het 
programma Missionair Werk & Kerkgroei. 

 
7. Aandachtsgebied Jeugddiaconaat 
• In samenwerking met JOP en lokale kerken diaconaal jeugdwerk in een aantal achterstandwijken 

ontwikkelen om kinderen en jongeren in de buurt die te maken hebben met sociale uitsluiting te 
ondersteunen; 

• Preventieprogramma’s ontwikkelen voor jongeren vanuit de kerken, onder andere verslaving, 
schuldenproblematiek. In samenwerking met: JOP/ DISK/ Regenboog/ EA/Partners Project 
Budget Buddy’s; 

• Verder ontwikkelen van jeugddiaconaat in relatie tot jeugdhulpverlening. Doel is gezamenlijk te 
werken aan het tegengaan van uitsluiting en dus participatie van jongeren in de marge te 
bevorderen. In samenwerking met onder andere YFC the Mall, NEON, en de Rudolph Stichting. 

 
8. Aandachtsgebied ouderen 
Voortzetting van de uitvoering van het project “Grijs is meer dan een kleur”, gericht op innovatie van 
de diaconale aandacht voor ouderen. Aandachtpunt ligt op het werken, met toepassing van nieuwe 
ICT mogelijkheden, aan het verminderen en voorkomen van sociaal isolement.  
 
Communicatie en voorlichting Diaconaat  
Informatie geven aan diakenen en diaconale vrijwilligers over de voortgang van het diaconale werk 
van Kerk in Actie, zoals dat wordt uitgevoerd in Nederland. Het hoofddoel daarbij is het versterken van 
het draagvlak voor het werk van Kerk in Actie, het verwerven van aandacht en steun voor het werk 
van Kerk in Actie en het versterken van het missionair en diaconaal besef binnen de gemeenten. Met 
communicatie en voorlichting diakenen en diaconale vrijwilligers toerusten, zodat zij hun diaconale 
werk in hun wijken en buurten zo goed mogelijk gestalte kunnen geven. 
 
Voor 2011 gelden daarbij de volgende operationele doelen: 
• Diakonia: betrokkenheid van diakenen bewaren en versterken. Aandacht voor werelddiaconaat 

vergroten. In 2011 blijft het aantal abonnementen gelijk op het niveau van 8500. Omdat het aantal 
gemeenten afneemt in verband met fusies, betekent dat in feite een lichte groei. Daartoe worden 
groepen gemeenten die tot nu toe achterblijven actief benaderd met proefnummers en 
groepskortingmogelijkheden; 

• De Landelijke Diaconale Dag heeft in 2011 tenminste 1000 bezoekers. De diaconale 
ontmoetingsdagen worden getransformeerd naar een werkvorm binnen de inspiratiebeurzen. 
2011 is daarvoor een proefjaar. Gemiddeld verwacht Kerk in Actie 100 diakenen per regio;  

• De website van Kerk in Actie heeft een actieve gebruiksfunctie voor diakenen en diaconale 
vrijwilligers. De website is goed toegankelijk en actueel; 

• Het binnenlands diaconale werk blijft in de 40-dagen campagne geïncorporeerd; 
• Het overzicht van binnenlands diaconale projecten Kerk in Actie is geactualiseerd en wordt 

bijgehouden; 
• Samenwerking met het team fondswerving van C&F vindt plaats rond de twee collecten 

binnenlands diaconaat, zodat inhoud, timing en werkprocessen zo goed als mogelijk op elkaar 
worden afgestemd. Voor 2011 is er extra aandacht voor aanvullende audiovisuele 
gebruiksmogelijkheden; 

• Persbeleid/persvoorlichting. Relevante publiciteit wordt gegenereerd in nauwe samenwerking met 
de persdienst van de Protestantse Kerk. 

 
 
3.3  Zending en Werelddiaconaat algemeen 
 
1. Gezamenlijke buitenlandafdeling 
Sinds 2007 werkt Kerk in Actie met ICCO samen in een gezamenlijke buitenland afdeling (GBA), 
waarvan ook Zending als eigen verantwoordelijkheid van Kerk in Actie deel uitmaakt. Het bedrijfsplan 
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van de Alliantie was voor de periode 2007-2010 gericht op een verandering van de werkwijze met de 
partners: Programmatisch werken, Co-responsibility (mede-beleidsverantwoordelijkheid uit de 
samenleving in het Zuiden voor het beleid van de Alliantie) en Decentralisatie (gedeeltelijke 
verplaatsing van functies naar het Zuiden). Deze wijze van werken, ProCoDe genoemd, is inmiddels 
tot stand gekomen. Dit biedt meer mogelijkheden om de partners direct te betrekken bij het beleid en 
optimaal gebruik te maken van hun kennis en de onderlinge samenhang te versterken. Kerk in Actie 
heeft als het werk van de kerk een essentieel belang bij het laten zien van de eigen identiteit en het 
onderhouden van goede communicatie met kerken en gemeenten in ons land. Directe communicatie 
met partners en relatiebeheerders is voorwaarde voor goede voorlichting aan de gemeenten. Daarom 
zijn in de afdeling buitenland een team van 4 regio relatie beheerders actief die aan deze aspecten 
aandacht geven.  
 
In de ICCO Alliantie is mede ten behoeve van de aanvraag voor MFS-II voor de periode 2011 t/m 
2015 nieuw beleid ontwikkeld met input vanuit de gevormde regionale raden van advies. Dit impliceert 
dat de drie hoofdprogramma’s Toegang tot Basisvoorzieningen, Democratisering &Vredesopbouw en 
Duurzame en Rechtvaardige Economische Ontwikkeling, die leidend waren in de periode 2007 t/m 
2010 verdwijnen, evenals het programma Wereldwijd. Ze worden nu verder uitgewerkt en komen in 
het nieuwe buitenlandwerk terug als  zes programma’s voor de periode 2011 t/m 2015.  Omdat met de 
komst van de regiokantoren in de hele buitenlandafdeling en ICCO in het Engels gecommuniceerd 
wordt, hebben de nieuwe programma’s ook Engelse namen: 
• Conflict transformation & Democratization (CT&D); 
• Fair Economic Development (FED); 
• Fair Climate (FairCl);  
• Food & Nutrition ( F&Nutr); 
• Basic Health and Hiv&Aids (Health); 
• Basic Education ( Education). 

 
Kerk in Actie stimuleert en volgt middels het toewijzen van de middelen de nieuwe programmatische 
wijze van werken en zal gewogen aan de eigen beleidsmatige speerpunten de beschikbare middelen 
toewijzen. De middelen worden in de begroting 2011 zowel per  programma als per continent 
toegewezen. Voor de besteding binnen de regio en binnen de programma’s worden daaraan 
inhoudelijke criteria toegevoegd, gebaseerd op zowel de doelstellingen als de keuze voor partners. De 
begroting 2011 voor Kerk in Actie is gebaseerd op het lopende meerjarenbeleidsplan, de in de 
begrotingen 2009 en 2010 aangebrachte aanpassingen op basis van feedback uit het werkveld en 
een inschatting van de beschikbare middelen voor 2011. Het beleidsplan 2009-2012 van Kerk in Actie 
gaat uit van een bepaalde verdeling van de beschikbare middelen over verschillende programma’s  en 
doelstellingen.  Zending heeft een eigen begroting, gebaseerd op de inkomsten voor dit doel. Bij 
Werelddiaconaat en de daarmee verwante programma’s moesten herberekeningen gemaakt worden 
om de oude programma’s te splitsen in nieuwe. Bij alle programma’s zijn de geldstromen van ICCO en 
van Kerk in Actie strikt gescheiden. 
 
2. Partnerbeleid van Kerk in Actie 
Kerk in Actie werkt samen met partners in het werkgebied. Daarbij ligt de nadruk op kerken en 
organisaties die met kerken verbonden zijn als natuurlijke partners van Kerk in Actie. In veel landen 
zijn juist kerken  en hun organisaties van groot maatschappelijk belang. Zij hebben een netwerk dat tot 
in  de haarvaten van de samenleving reikt. Daarnaast wordt ook samengewerkt met andere 
organisaties die in beleid en doelstelling overeenkomen met het beleid en de doelen van Kerk in Actie. 
Bij de keuze van partners staat het belang van degenen die geholpen worden vooraan. Accountability 
en transparantie zijn verder belangrijke criteria. Tenslotte geldt steeds het principe “do no harm”, onze 
steun moet helpen problemen op te lossen en niet die vergroten.  
 
3. Regio/landenbeleid van Kerk in Actie 
In de samenwerking met ICCO zijn keuzes gemaakt voor bepaalde regio’s en landen. Daarbij wijkt de 
keuze die Kerk in Actie maakt soms af van de selectie die de ICCO Alliantie gemaakt heeft voor de 
aanvraag van overheidssubsidie. Dat is mogelijk omdat Kerk in Actie voor het werk niet afhankelijk is 
van overheidsfinanciering. Er is dus geen sprake van dat de overheid het beleid van Kerk in Actie zou 
beïnvloeden. Dat wordt vastgesteld door de synode. We stemmen overeen wanneer het gaat om de 
keuze voor de allerarmsten. In een aantal landen van de regio’s werkten zowel ICCO als Kerk in Actie 
al en is er sprake van toenemende samenwerking. Daarnaast zijn er echter ook landen, waar de 
zending wel werkt en contacten heeft, maar ICCO die niet heeft. Om zending en werelddiaconaat 
verbonden te houden en elkaar te laten ondersteunen is het dan van belang dat daar naast 
zendingsgeld ook diaconale gelden besteed worden. Soms is er sprake van langdurige intensieve 
samenwerking van de Protestantse Kerk met kerken in een bepaald land. Daar is belangrijk dat Kerk 
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in Actie indien mogelijk met deze partners samenwerkt. Gezien de waarde van Interactieve contacten 
voor gemeenten en partners in ons land en in de regio weegt ook mee in hoeverre een partner bereid 
en in staat is mee te werken met Interactief. De omvang van de beschikbare gelden en de noodzaak 
om de kosten beperkt te houden, maken het nodig keuzes te maken en in sommige gevallen het 
relatiebeheer voor een land af te bouwen wanneer daar slechts op beperkte schaal hulp wordt 
geboden. Door het aantal landen te beperken versterken we de slagkracht van het werk en kan 
efficiënter gewerkt worden. 
 
4. Hendrik Kraemer Instituut (HKI) 
In de begroting 2011 zijn de volgende bedragen gereserveerd voor het HKI. 
 
Hendrik Kraemer Instituut Begroting Begroting
(x € 1.000) 2011 2010

Personeelskosten 166 221
Overige indirecte kosten 103 142
Kosten activiteiten 100 152
Totaal lasten 369 515
Bijdragen dienstverlening 200 400
Financiering uit Zendingsgeld 169 115  
 
In de zomer van 2010 stelden zowel de rector dr. A. Verburg als de docent missiologie dr. G. Noort  
hun functie ter beschikking. Dr. Verburg werd predikant in de gemeente Oegstgeest en dr. Noort werd 
benoemd tot secretaris van de Nederlandse Zendingsraad. We zijn hen veel dank verschuldigd voor 
alles wat zij voor het HKI hebben betekend. Hierdoor kwam de bezinning over de toekomst van het 
HKI in 2010 in een stroomversnelling. 
De terugloop van de vraag naar langere cursussen en de keuze voor meer modulair onderwijs maken 
een nieuwe opzet van het HKI noodzakelijk. In die situatie zal het HKI niet langer zelf cursussen 
verzorgen, maar coördinerend optreden en cursussen door anderen laten geven. De functionaris van 
het Instituut krijgt een duidelijk coördinerende taak. Hij/zij zal in de regel niet zelf een cursus 
verzorgen, maar zorgt ervoor dat aan de vraag van Kerk in Actie en anderen op een goede wijze 
voldaan kan worden door het inhuren van deskundigen. Verder kan hij/zij nieuwe wegen zoeken om 
het HKI te laten functioneren. Dit biedt kansen voor nieuw beleid, geeft ruimte om bestaande 
mogelijkheden in te voegen en speelt in op de ontwikkelingen die in de afgelopen jaren steeds 
duidelijker zijn geworden. Het bestuur van de dienstenorganisatie zal in 2011 een aanvullende notitie 
vaststellen over de toekomst van het HKI. 
 
Het HKI zal zich binnen Kerk in Actie voornamelijk richten op: 
1. Ondersteuning van het programma Zending en het werk van Kerk in Actie; 
2. Activiteiten op het terrein van Migrantenkerken in Nederland en Multicultural Ministries; 
3. Coördinatie van trainingen op het gebied van interculturele communicatie, met name op 

identiteitsgerelateerde thema’s. 
 
Eind 2011 zal aan de hand van een evaluatie bekeken worden of de nieuwe koers voldoet aan de 
verwachtingen van afnemers, werkers en de organisatie.  
 
 
3.4  Zending 
 
De afdeling zending maakt organisatorisch deel uit van het gezamenlijke Internationaal programma 
van ICCO en Kerk in Actie, maar is de eigen verantwoordelijkheid van Kerk in Actie. Omdat het werk 
geheel gefinancierd wordt uit gelden die uit de kerk afkomstig zijn en de synode het beleid vaststelt, is 
er geen sprake van beleidsinvloed van buiten de kerk. In het komende jaar zal de afdeling zending 
verder werken aan het versterken van de contacten tussen partners in het Zuiden en gemeenten in 
ons land. Op deze manier krijgt de wederkerigheid meer en meer gestalte. De consultaties met 
groepen partners zullen worden voortgezet. Ook hier geldt dat uitwisseling van ervaringen leidt tot 
wederzijdse verrijking. In een aantal gevallen heeft het ook geleid tot onderlinge samenwerking tussen 
kerkelijke partners in een bepaalde regio. 
 
De hoofdlijnen van het werk zijn in 2011: 
1. Evangelie: bevorderen dat zoveel mogelijk mensen in aanraking komen met het bevrijdende en 

levensvernieuwende evangelie van Jezus Christus en dat zij worden uitgenodigd tot 
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discipelschap. Het toegankelijk maken van de Bijbel en de betekenis van het evangelie in de 
specifieke context zullen daarbij extra aandacht zal krijgen;  

2. Kerk: het versterken van geloofsgemeenschappen zodat zij in hun eigen omgeving de missionaire 
en diaconale opdracht goed kunnen vervullen. Het gaat om de opbouw van levendige en gastvrije 
gemeenschappen waar mensen bevrijding en verzoening kunnen ervaren;  

3. Bruggen bouwen: het stimuleren van samenwerking en ontmoeting tussen christelijke 
geloofsgemeenschappen en anderen (zowel tussen christenen onderling als met andere religies). 
Het is belangrijk dat kerken bijdragen aan het doorbreken van grenzen en muren en zoeken naar 
mogelijkheden voor gezamenlijke inzet voor vrede en verzoening.  

 
De kerncijfers vanaf de rekening 2007 tot en met de begroting 2011 van Kerk in Actie zien er als volgt 
uit: 
 
Zending Begroting Begroting Rekening Rekening Rekening
(x € 1.000) 2011 2010 2009 2008 2007

Baten eigen fondsenwerving  (vrijw. geldwerving) 7.703 8.587 7.793 9.100 7.666
Baten uit gezamenlijke acties/acties van derden 129 36
Subsidies, bijdragen en overige inkomsten 3.125 3.246 3.410 3.452 2.600
Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland 950 950 550 550 370

Totaal beschikbaar voor de doelstelling 11.778 12.783 11.882 13.102 10.672

Bestedingen aan doelstellingen 10.907 11.640 11.006 9.316 8.836
Werving baten  (kosten fondsenwerving) 870 1.143 896 814 1.234
Resultaat 0 0 -20 2.972 602
(mutatie in bestemmingsreserves en/of -fondsen)

Bestedingen aan doelstellingen Begroting Begroting
(x € 1.000) 2011 2011

Subsidies en bijdragen 7.909 72%
Overige bestedingen 2.554 23%
Kosten beheer en administratie 444 4%

Totaal 10.907 100%

Bestedingen 2011 Zending

73%

23%
4%

 
 
In 2011 worden deze hoofdlijnen van beleid uitgewerkt en zal de programmatische aanpak worden 
voortgezet en uitgebreid. Aan de 3 hoofdlijnen wordt in 7 programma onderdelen handen en voeten 
gegeven. 
 
 De volgende verdeling van middelen ten behoeve van subsidies en bijdragen is daarbij voorzien: 
 
Verdeling subsidies en bijdragen Begroting Begroting
(x € 1.000) 2011 2010

Programma onderdelen
1.Relatie protestantisme en orthodoxie Midden- en Oost-Europa 450 500
2. Zending in minderheidssituatie 900 900
3. Godsdienst en Vrede in West-Afrika 500 500
4. Bijbel en dagelijks leven 500 300
5. Bruggen bouwen in het Midden Oosten  * 450 900
6. Indonesia Partnership Programma 900 900
7.China-programma 450
Overige programma's
Latijns Amerika 750 700
Afrika-Midden Oosten 1.500 1.650
Azië (2010: inclusief China) 250 650
Europa 150 100
Wereldwijd 650 700
Impulsis 150 150
Overige aanvragen 309 730
Totaal 7.909 8.680
* wordt in uitvoering aangevuld met € 0,6 mln. uit werelddiaconaat.  
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De 7 programma’s geven de speerpunten van de afdeling zending aan. Het zijn thema’s en landen 
waar Kerk in Actie extra aandacht aan wil geven als het gaat om uitwisseling, uitzendingen en het 
ondersteunen van partners. Maar uiteraard is er meer dan alleen deze programma’s. Het missionaire 
werk van een groot aantal partners biedt te weinig geografische en/of thematisch verbinding voor de 
programmatische aanpak. Bovendien wil Kerk in Actie ruimte houden om te kunnen inspelen op 
nieuwe ontwikkelingen. Het streven van de afdeling zending is om toe te werken naar een 
programmatische besteding van ongeveer tweederde van de middelen (nu ongeveer 50%). 
 
1. Relatie tussen protestantisme en orthodoxie in Midden- en Oost-Europa  
Samenwerking en ontmoeting over grenzen van kerken heen. Met partners in verschillende landen 
wordt gewerkt aan vijf doelstellingen: 
• bruggen bouwen tussen protestante en orthodoxe kerken gericht op gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor de missionaire opdracht in eigen samenleving; 
• bevorderen van praktische samenwerking op lokaal niveau; 
• steun aan protestante kerken in minderheidspositie; 
• verbinden van (academische) theologie en initiatieven aan de basis van de kerken; 
• bevorderen van kennis over orthodoxie in Nederlandse Kerken; 
Geschatte besteding in 2011: € 450k (inclusief uitgezonden medewerkers in Cluj en in Lviv). 
Interactief is dit programma verbonden met classis Buitenpost en classis Franeker. 
 
2. Zending in minderheidssituatie (Bangladesh, Pakistan, Midden-Oosten) 
Doelstellingen: 
• steun aan kleine christelijke gemeenschappen in landen met moslim-meerderheid; 
• onderlinge bemoediging en leren (door uitwisseling tussen kerken in deze landen); 
• bevorderen van samenwerking van christelijke gemeenschappen op gezamenlijke onderwerpen 

als jongeren/zondagsschoolmateriaal/financiële zelfstandigheid/pastorale zorg voor migranten; 
• bevorderen van reflectie en discussie over missionaire opdracht in eigen context en rol van 

buitenlandse partners daarbij; 
• betrekken van kerkelijke gemeenten in Nederland bij deze problematiek.  
Geschatte bestedingen in 2011: € 900k (inclusief uitgezonden medewerker gezamenlijk met GZB in 
Libanon en een mogelijk tweede plek in Syrië). Interactief is dit programma verbonden met classis 
Flevoland, provincie Noord-Holland en enkele plaatselijke gemeenten. In 2011 zal vooral geïnvesteerd 
worden in versterken van betrokkenheid bij de situatie van christenen in Pakistan (in samenwerking 
met de Church of Pakistan). 
 
3. Godsdienst en Vrede in West-Afrika (Nigeria, Ghana, Kameroen) 
Doelstellingen:  
• steun aan minderheidskerken in het Noorden van genoemde landen; 
• versterking van programma’s in de regio gericht op gemeenschapsontwikkeling en ontmoeting; 
• training van religieuze voorgangers om hun gemeenschappen goed te kunnen leiden in gebieden 

waar spanningen tussen christenen en moslims zijn of dreigen; 
• opbouw van kennis over christen-moslims-relaties in deze regio (in samenwerking met andere 

instellingen in Nederland en in Afrika); 
• versterken van betrokkenheid in plaatselijke gemeenten. 
Geschatte besteding in 2011: € 500k (inclusief uitgezonden medewerkers in Noord-Ghana en Kenia). 
Interactief is dit programma verbonden met classis Den Haag, classis Katwijk en classis Zierikzee. In 
2011 zal extra aandacht gegeven worden aan het uitbreiden van relaties in Nigeria (regio rond Jos) en 
in het leggen van relaties met het werk dat vanuit de ICCO-alliantie-breed in deze regio wordt gedaan.  
 
4. Bijbel en dagelijks leven (Latijns-Amerika)  
Doelstellingen: 
• steun aan partners die actief Bijbelgebruik bevorderen en verbinding leggen tussen het evangelie 

en het dagelijks leven; 
• bevorderen van uitwisseling en reflectie ten aanzien van methoden van Bijbellezen die zich richten 

op verbinding van Bijbel met dagelijks leven; 
• bevorderen van betrokkenheid van Nederlandse gemeenten, groepen en theologische bezinning 

bij contextueel Bijbellezen. 
In 2011 zal voortgebouwd worden op de consultatie die in 2010 is gehouden. Een stuurgroep waarin 
enkele partners uit Latijns-Amerika en Afrika vertegenwoordigd zijn, zal de activiteiten coördineren. 
Geschatte besteding in 2011 € 500k. Interactief is er verbinding met het programma Intercultureel 
Bijbellezen waar een groot aantal Nederlandse gemeenten bij betrokken is en met verschillende 
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partners (onder andere classis Drachten, Nicaragua). Verder wordt er nauw samengewerkt met de 
Dom Helder Camara-leerstoel aan de Vrije Universiteit. 
 
5. Bruggen bouwen in het Midden Oosten (uitwerking van IP-nota)  
Doelstellingen: 
• steun aan bruggenbouw initiatieven in Israël-Palestina; 
• bevorderen van betrokkenheid en steun voor rechtvaardige vrede in Nederlandse kerken, met 

name bij jongeren; 
• bevorderen van reflectie op theologische vragen rondom het conflict in Israël-Palestina, met name 

in verband van IP-nota en PIEF-programma van WCC. 
Geschatte besteding in 2011 € 1,1 mln. (inclusief uitgezonden medewerker bij Sabeel, Oost-
Jeruzalem en inclusief € 600k werelddiaconaal geld). Interactief is dit programma verbonden met de 
classis Alkmaar, en veel gemeenten en groeperingen in Nederland. 
 
6. Indonesia Partnership Programma  
Doelstelling: bevorderen van ontmoeting en samenwerking van Indonesische kerken en Protestantse 
Kerk in Nederland op 4 terreinen (uitwerking van partnerkerkenconferentie in Makassar in 2007): 
• diaconale roeping van de kerk; 
• identiteit en pluralisme (met name relatie christenen-moslims); 
• relatie met pentecostale Kerken; 
• versterking van kerkelijke organisatie en kader. 
Geschatte besteding in 2011 is € 900k (inclusief uitgezonden medewerkers in Salatiga,  Yogyakarta 
en een mogelijke uitzending bij GKSBS in 2011). Het programma wordt begeleid door een 
gezamenlijk Indonesisch-Nederlands steering committee en ook voor de deelonderwerpen zijn 
gezamenlijke commissies verantwoordelijk. In het kader van het programma zullen ook enkele 
jongeren-uitzendingen worden gerealiseerd. In 2011 zal, in vervolg op consultatie in oktober 2010, de 
relatie met theologische opleiding in Indonesië ook meer op programmatische leest geschoeid 
worden. 
 
7.China-programma.  
Doelstelling: 
• steun aan missionaire initiatieven van de kerken in China, met bijzondere aandacht voor 

Bijbelgebruik; 
• vergroten van kennis van situatie van kerken in China en de betrokkenheid van plaatselijke 

gemeenten daarbij. 
Voor dit programma wordt nauw samengewerkt met de PThU. Verwachte besteding in 2011 € 450k 
(inclusief mogelijke uitgezonden medewerker in Hong Kong). 
 
 
3.5  Werelddiaconaat 
 
Het werelddiaconale werk vindt in het gezamenlijke Internationale programma van ICCO en Kerk in 
Actie plaats binnen een zestal hoofdprogramma’s. De Internationaal Programma Directeur stelt een 
werkplan op, waarin de gezamenlijke activiteiten worden beschreven. Dit jaar zal door Kerk in Actie 
evenals in het verleden nadruk gelegd worden op samenwerking met partners die: structureel 
bijdragen aan verbetering van de levenssituatie van de allerarmsten, die de rechten en de positie van 
kinderen centraal stellen (Kinderen in de Knel), die bijdragen aan het versneld realiseren van de 
Millennium Ontwikkelings Doelstellingen en die zich inzetten voor vredesopbouw en verzoening.  
In het geheel van het werk zal de protestants-christelijke identiteit van Kerk in Actie een leidende 
factor zijn. Daarom wordt bij de partnerkeuze ook gekeken naar de samenhang met landen waar 
zending actief is en naar mogelijkheden ter versterking van de betrokkenheid van kerkelijke partners. 
Daarnaast is voor Kerk in Actie een overweging bij de keuzes van partners het behouden van een 
relatie met landen waar sterke historische (kerkelijke en Nederlandse) banden mee zijn. 
 
Met name de kerkelijke binding is een sterk aandachtspunt, omdat dit een belangrijk kenmerk is van 
het werk van Kerk in Actie. Op deze manier kan ook verbinding gelegd worden met activiteiten van 
kerk en gemeenten in ons land. Interactief houdt zich bezig met het verbinden van gemeenten en 
classes met partners en programma’s in het Zuiden. Via de Micha-cursus van binnenlands diaconaat 
wordt aandacht gevraagd voor de Millennium doelen. Aandacht voor vredesopbouw en verzoening 
wordt onder andere in de vredesweek gestimuleerd.  
 
Vanouds ligt bij Kerk in Actie het zwaartepunt op directe armoedebestrijding. Tegelijk is er het besef 
dat landen en mensen zelf in staat moeten zijn om hun armoedeproblemen op te lossen. Er is echter 
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ook sprake van mondiale ongelijke economische en politieke verhoudingen. De rechten van vrouwen 
en kinderen worden in veel landen geschonden. De gevolgen van klimaatverandering treffen vooral de 
zwakken in de wereld. Verschillende partners van Kerk in Actie ervaren er nu al de schadelijke 
gevolgen van. Daarom zijn ook de andere programma’s voor Kerk in Actie van belang. Barmhartigheid 
en gerechtigheid gaan samen. 
 
Bij de verdeling van de financiën over de zes hoofdprogramma’s wil Kerk in Actie deze beleidsinzet 
realiseren; daarbij is uitgegaan van wat daarover in het beleidsplan 2010 -2012 is gezegd, wat in de 
afgelopen jaren praktische vertaling heeft gekregen in de uitvoering van het beleid.   
 
De kerncijfers vanaf de rekening 2007 tot en met de begroting 2011 van Kerk in Actie zien er als volgt 
uit: 
 
Werelddiaconaat Begroting Begroting Rekening Rekening Rekening
(x € 1.000) 2011 2010 2009 2008 2007

Baten eigen fondsenwerving  (vrijw. geldwerving) 15.774 16.191 15.752 15.660 15.351
Baten uit gezamenlijke acties/acties van derden 546 600 961 1.141 1.101
Subsidies, bijdragen en overige inkomsten 845 972 1.590 1.651 1.948
Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland 1.200 1.200 550 554 565

Totaal beschikbaar voor de doelstelling 18.365 18.963 18.853 19.006 18.965

Bestedingen aan doelstellingen 16.604 16.885 17.177 16.612 15.413
Werving baten  (kosten fondsenwerving) 1.763 2.078 2.364 2.059 1.635
Resultaat -2 0 -688 335 1.917
(mutatie in bestemmingsreserves en/of -fondsen)

Bestedingen aan doelstellingen Begroting Begroting
(x € 1.000) 2011 2011

Subsidies en bijdragen 12.694 77%
Overige bestedingen 3.545 21%
Kosten beheer en administratie 365 2%

Totaal 16.604 100%

Bestedingen 2011 Werelddiakonaat

77%

21%
2%

De volgende verdeling van middelen ten behoeve van subsidies en bijdragen is daarbij voorzien: 
 
Verdeling subsidies en bijdragen Begroting Begroting
(x € 1.000) 2011 2010

Hoofdprogramma's 8.100
Subtotaal 8.100
Overige programma's
Noodhulp 2.181
Impulsis 413
Europa 300
Midden-Oosten 620
Overige werelddiaconale bijdragen en activiteiten 1.080
Subtotaal 4.594
Totaal 12.694 13.085  
 
Hoofdprogramma’s 
In de komende periode zal in het werk de nadruk met name liggen op het werk in Afrika. Hoewel 
Afrika rijk is aan natuurlijke hulpbronnen en delfstoffen, blijft een groot deel van de bevolking 
verstoken van elementaire levensbehoeften. Ook in Azie is de tegenstelling tussen rijk en arm groot 
en groeien de tegenstellingen. Met de keuze voor de allerarmsten zijn dit argumenten om de verdeling 
van de gelden naar regio’s te doen zoals vermeld in het overzicht bij deze paragraaf.  
Het Werelddiaconaat in de gezamenlijke buitenlandafdeling wordt in zes hoofdprogramma’s 
uitgevoerd waarvoor de volgende hoofddoelstellingen zijn geformuleerd: 
 
1. Conflict transformatie en democratisering  
Dit programma wordt uitgevoerd in landen waar oorlogen en conflicten zijn (geweest) met name 
rondom land, natuurlijke bestaansbronnen en grondstoffen en door etnische en religieuze verschillen. 
In deze landen wordt gewerkt met partnerorganisaties en netwerken. 
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Het voornaamste doel van deze partners is het versterken en weerbaarder maken van 
maatschappelijke- en kerkelijke organisaties in hun rol om te werken aan vrede en verzoening en het 
versterken van de stem en invloed van gemarginaliseerde minderheden in het maatschappelijke en 
politieke proces. Zo krijgen de zwakken uit de samenleving een steun in de rug. In 2011 verlenen 
deze partners juridische bijstand, geven steun aan slachtoffers van seksueel geweld in 
oorlogssituaties, helpen vluchtelingen bij hun opvang en terugkeer, geven trainingen op het gebied 
van mensenrechten, stellen rapporten op met betrekking tot de mensenrechten situatie en proberen 
het beleid van hun nationale overheid in positieve zin te beïnvloeden.   
  
2. Duurzame en rechtvaardige economische ontwikkeling (Fair Economic Development) 
Dit programma werkt met ongeveer 500 verschillende partnerorganisaties, netwerken en bedrijven. 
Het programma richt zich op de versterking van de positie van kleine producenten, boeren en 
boerinnen, die door economische ontwikkeling uit de armoedespiraal kunnen komen. Omdat zij beter 
beloond worden, krijgen zij geld voor goede voeding, onderwijs en gezondheidszorg van hun 
kinderen. Dat werkt door in hun families en de gemeenschappen waarin zij leven. Door versterking 
van hun ondernemerschap, toegang tot microkrediet en toegang te creëren tot marktketens worden zij 
in staat gesteld eerlijke prijzen te krijgen voor hun producten. Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen wordt zo in praktijk gebracht.  
 
3. Fair Climate 
Dit programma wordt uitgevoerd in 18 landen en werkt met ongeveer 100 partnerorganisaties en 
netwerken. Uiteindelijk worden per jaar ongeveer 500.000 huishoudens bereikt die overstappen op 
een klimaatneutrale energievoorziening en leefstijl. Het programma richt zich op het tegengaan van 
klimaatverandering zonder de duurzame ontwikkeling van arme landen te beperken. Doel is om die 
landen te bereiken die sterk de negatieve invloed ondervinden van klimaatveranderingen. Zij hebben 
te maken met overstromingen, droogte, verhoging van de zeespiegel, misoogsten etc. Het  
voornaamste doel van dit programma is preventie en aanpassing, bijvoorbeeld door andere vormen 
van energiegebruik en landbouw. In ons eigen land wordt aan bewustwording gewerkt met als doel 
het omlaag brengen van energieverbruik (verminderen), het overstappen op ‘groene' en goedkopere 
energie (veranderen), en het compenseren van de eigen uitstoot van het broeikasgas CO2 
(vergoeden). 
 
4. Voedselzekerheid en voeding (Food & Nutrition) 
Dit programma heeft als doel om de voeding- en voedselzekerheid van gemeenschappen in 
agrarische gebieden te versterken. Dat gebeurt door verbetering van landgebruik en 
landbouwmethodes, het aanleggen van graanbanken om droge periodes te kunnen overbruggen en 
het voorlichting geven om voeding- en voedselpatronen te verbeteren. Het doel is om huishoudens 
duurzaam te verzekeren  van voedsel en gezonde voeding.  
 
5. Gezondheidszorg en Hiv-aids (Basic Health and Hiv&Aids) 
Het programma richt zich op het verbeteren van de kwaliteit en infrastructuur voor gezondheidszorg.  
Daarbij  staat het realiseren van toegang tot goede en betaalbare gezondheidszorg met name voor 
arme en kwetsbare mensen en mensen met HIV-aids centraal. Ook wordt aandacht besteed aan 
oorzaken zoals armoede, ongelijkheid en de marginalisering van bepaalde groepen van mensen. In 
talrijke landen is samenwerking met kerken en kerkelijke organisaties van groot belang om uitgestoten 
mensen weer een plaats in de maatschappij te geven. 
 
6. Onderwijs (Basic Education) 
Het programma richt zich op het verbeteren van de kwaliteit en infrastructuur voor onderwijs. 
Speerpunt is daarbij  toegang tot basisonderwijs en beroepsonderwijs voor alle kinderen en 
alfabetisering voor volwassenen, met name vrouwen. In 2011 zal dit leiden  meer kinderen op school 
en een hogere kwaliteit van onderwijs. Jongeren krijgen  op werk gerichte scholing, wat  hun 
inkomenspositie duurzaam verbetert. 
 
Voor 2011 wordt voor de realisering van deze programmadoelen het aandeel van Kerk in Actie als 
volgt begroot:  
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Subsidies en bijdragen hoofdprogramma's Begroting Begroting
(x € 1.000) 2011 2011

Hoofdprogramma
1. Conflict transformatie en democratisering 2.712 33%
2. Duurzame en rechtvaardige economische ontwikkeling 986 12%
3. Fair Climate 540 8%
4. Voedselzekerheid en voeding 1.315 16%
5. Gezondheidszorg en Hiv-aids 1.643 20%
6. Onderwijs 904 11%
Totaal 8.100 100%  
 
Bij de besteding van deze middelen wordt in 2011 uitgegaan van de volgende verdeling naar regio: 
 
Subsidies en bijdragen naar regio Begroting Begroting
(x € 1.000) 2011 2011

Regio's
Azië 2.835 35%
Afrika 3.483 43%
Amerika 1.782 22%
Totaal 8.100 100%  
 
Kinderen in de Knel 
Kinderen in de Knel is het kinderprogramma van Kerk in Actie. Lokale organisaties in het buitenland 
ontvangen steun zodat ze kunnen opkomen voor werkende kinderen en straatkinderen in verzet tegen 
kinderarbeid en uitbuiting. Seksueel uitgebuite kinderen, gehandicapten en kinderen die in 
gevangenissen of in oorlogssituaties leven of in samenlevingen met aids ontvangen hulp. De steun 
gaat naar projecten, waarbij kinderen in hun waarde worden gelaten. Kinderen in de knel is een eigen 
programma wat betreft fondsenwerving, maar is geen apart programma waarin uitvoerend werk 
gedaan wordt. Met het geoormerkte geld van Kinderen in de Knel worden projecten gefinancierd 
gericht op het verbeteren van de kansen en positie van kinderen binnen 5 van de 6 werelddiaconale 
programma’s. Daarom is hier aangegeven welk gedeelte van de bijdragen aan dit doel besteed moet 
worden. Vanouds ligt er een sterk accent op de aandacht voor kinderrechten en het tegengaan van 
kinderarbeid. Daarom wordt het grootste deel van de gelden besteed in het programma Conflict 
transformatie en democratisering, waar kinderrechten aandachtspunt zijn. Nieuw is de besteding 
binnen het programma Duurzame en rechtvaardige economische ontwikkeling, vooral gericht op het 
bestrijden en voorkomen van kinderarbeid en economische uitbuiting van kinderen. Dat heeft geleid 
tot een verschuiving van de verdeling van de middelen Kinderen in de Knel over de overige 
programma’s. 
 
In bovenstaande inbreng in de hoofdprogramma’s zijn de volgende bedragen voor Kinderen in de Knel 
begrepen: 
 
Kinderen in de Knel bijdrage in hoofdprogramma's Begroting Begroting
(x € 1.000) 2011 2011

Hoofdprogramma
1. Conflict transformatie en democratisering 1.904 } 64%
2. Duurzame en rechtvaardige economische ontwikkeling  * 200 }
3. Fair Climate 0 0%
4. Voedselzekerheid en voeding 394 12%
5. Gezondheidszorg en Hiv-aids 394 12%
6. Onderwijs 394 12%
Totaal 3.286 100%
* vastgestelde begroting in mindering op aandeel Conflict transformatie en democratisering.  
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Overige programma’s 
 
Overige werelddiakonale activiteiten en bijdragen    
Naast de bedragen die Kerk in Actie inbrengt in het gezamenlijke programma met ICCO wordt in dit 
onderdeel van de begroting het werelddiaconale werk vermeld waarvoor Kerk in Actie een eigen 
verantwoordelijkheid heeft. Het betreft hier onder andere het werk in het Midden-Oosten (€ 620k) en in 
Europa (€ 300k) en in landen waar alleen Kerk in Actie werkt (€ 250k). Verder zijn hier opgenomen 
kosten die voorheen in het programma Wereldwijd zaten. Een gedeelte hiervan wordt gefinancierd uit 
Kinderen in de Knel fondsen. Verder zijn in deze begrotingspost ondergebracht de contributies aan 
internationale oecumenische organen, bijdragen aan projecten van de Wereldraad van Kerken en de 
jaarlijkse bijdrage aan de GZB ( € 170k) voor diaconale projecten. 
 
Noodhulp 
Voor Noodhulp is € 2 mln. beschikbaar. De helft daarvan zal gebruikt worden voor directe hulp bij 
rampen. In het revolving fund noodhulp algemeen is een bedrag van € 1 mln. aanwezig om in geval 
van een grote ramp snel te kunnen reageren. De andere helft van het begrote bedrag zal worden 
gebruik voor Disaster Risk Management (DRM). Met DRM wordt getracht de risico’s van een ramp te 
verkleinen door het aanpassen van de leefomgeving in rampgebieden (tegengaan van ontbossing, 
herbebossing), voorlichting over wat te doen bij een ramp en hoe ernstige gevolgen te voorkomen, 
hulp bij het bouwen van schuilplaatsen of aardbeving bestendige gebouwen. De gelden voor DRM 
worden in de programma’s geïntegreerd besteed. Bovendien zal het werk in een tiental landen 
geconcentreerd zijn. Een werkgroep heeft daarvoor keuzen aangereikt: Ethiopië, Indonesië, Uganda, 
Afghanistan, Haiti, Myanmar, DR Congo, India, Nepal en Bangladesh. Deze landen hebben een 
verhoogd risico door een ramp getroffen te worden. 
 
Togetthere 
Togetthere wil (gedrags)verandering in het Noorden bewerkstelligen ten bate van rechtvaardiger 
mondiale verhoudingen door aan de slag te gaan met jongeren in de leeftijdsgroep van 16 – 32 jaar. 
De jongeren die deelnemen aan de programma’s van Togetthere zullen zoveel mogelijk in hun 
vervolgactiviteiten een indirecte doelgroep bij de thema’s van Kerk in Actie & ICCO betrekken. In het 
werken met jongeren hanteert Togetthere een aantal uitgangspunten. Aandacht voor de eigen 
leefwereld en eigenheid van jongeren en het zoveel mogelijk stimuleren van eigen initiatief door 
jongeren zijn van belang. Tenslotte zijn de programma’s van Togetthere erop gericht om bij jongeren 
en anderen een combinatie van persoonlijke, maatschappelijk, sociale en spirituele ontwikkeling te 
stimuleren; de zogenaamde vier levensdimensies. 
In de komende bedrijfsplanperiode zal Togetthere in samenwerking met een aantal Regionale 
Werkorganisaties programma’s ontwikkelen die aansluiten op de huidige uitzendprogramma’s 
(Volunteers, Young Professionals en Groups), maar waarbinnen ook nieuwe activiteiten ontwikkeld 
zullen worden. De thema’s klimaat, conflicttransformatie en democratisering en voedselzekerheid 
krijgen daarbij vooral aandacht. Met de regio West Afrika en Zuid Azië zijn plannen in ontwikkeling 
voor een jongeren karavaan rond klimaat en duurzaamheid. Met de regio Zuid Azie wordt gewerkt aan 
een programma rond jonge sterke vrouwen in Afghanistan en Nepal. Via de bestaande netwerken van 
plaatselijke kerken (Interactief), jeugdwerk (JOP), studentenorganisaties en jongerennetwerken van 
partnerorganisaties in Zuid en Noord wil Togetthere jongeren ervan doordringen dat voor de inzet voor 
een rechtvaardige wereld zowel in Zuid als Noord verandering noodzakelijk is. Onder andere via het 
Changemaker programma en het Volunteers Zuid-Noord programma kunnen jongeren met hun 
ervaringen in het Zuiden ook in het Noorden aan bewustwording en verandering werken. In een pilot 
binnen het Young Professional programma zal  het werk van partners en Regional Offices in het 
Noorden zichtbaar gemaakt worden. 
 Togetthere streeft  in 2011 naar een totaal van  75 - 100 nieuwe uitzendingen binnen de programma’s 
Young Professional (10-15), Volunteers (30-40) en Groepsreizen (35 – 50). Binnen diverse 
bewustwording en actieprogramma’s zoals Changemaker en de rond de verschillende thema’s zijn 
daarnaast nog eens 100 – 150 jongeren betrokken. 
 
Impulsis 
In het komende jaar zal het aantal gemeenten en organisaties dat deelneemt moeten stijgen. Als er 
sprake is van consolidatie zonder groei, zal de deelname van Kerk in Actie aan het programma bezien 
dienen te worden. De vaststelling van de subsidie MFS II zal invloed hebben op de bijdrage van ICCO 
en Edukans. Hierover wordt nader overlegd op het moment dat deze vaststelling duidelijk is. Voor 
Kerk in Actie blijft Impulsis van belang als loket met advies en cofinancieringsmogelijkheden voor 
gemeenten die goede eigen initiatieven en projecten hebben die voldoen aan de door Impulsis 
gestelde criteria. De communicatie over de mogelijkheden van Impulsis wordt nadrukkelijker 
opgepakt.   
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In de loop van het jaar 2011 zal bezien worden in hoeverre de begrotingsruimte inderdaad gebruikt 
wordt.  
 
 
3.6  Vrijwilligers 
 
De inzet van talloze plaatselijke vrijwilligers, ambtsdragers en taakdragers voor het werk van Kerk in 
Actie is van onschatbare waarde. Naast deze plaatselijke vrijwilligers zijn andere vrijwilligers binnen 
de dienstenorganisatie werkzaam voor Kerk in Actie. Ruim 15 vrijwilligers zetten zich in voor diverse 
werkzaamheden, zoals opmaak en verzendklaar maken Rondzendbrieven, standmedewerker op 
evenementen en beurzen, voorbereiding Landelijke Diaconale Dag en Diaconale Ontmoetingsdagen. 
Sommigen van hen zijn wekelijks actief, anderen zijn beschikbaar wanneer hun hulp nodig is. De inzet 
van al deze vrijwilligers helpt niet alleen de werkdruk te verlichten, maar is ook een essentiële bijdrage 
aan het werk van Kerk in Actie.  
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4. Toelichting op de baten 
 
 
4.1 Baten uit eigen fondsenwerving (1) 
 
Vrijwillige geldwerving Begroting Begroting Rekening 
(x € 1.000) 2011 2010 2009

Collecten, giften en schenkingen
Zending 7.648 8.532 7.532
Werelddiaconaat 9.234 9.137 9.069
Noodhulp 2.525 2.500 2.507
Kinderen in de Knel 3.300 3.818 3.267
FairClimate 510 531 499
Diaconaat 1.831 2.001 1.595

25.048 26.519 24.469
(waarvan via mailingacties) 2.500 2.500 2.886
Nalatenschappen
Zending 55 55 261
Werelddiaconaat 55 55 332
Noodhulp 100 100 11
Kinderen in de Knel 50 50 67
FairClimate
Diaconaat 250 45 408

510 305 1.079

Totaal 25.558 26.824 25.548

Collecten, giften en schenkingen 
Bij het begroten van deze opbrengsten voor 2011 is gekeken naar de realisatie in de afgelopen jaren 
en met name naar de rekening 2009. Ten opzichte hiervan is een kleine stijging begroot van ca. 2% 
zoals deze ook is opgenomen in de meerjarenbegroting. 
 
Nalatenschappen 
De gerealiseerde baten door nalatenschappen voor het Binnenlands diaconaat laten in de laatste 4 
jaar een duidelijk hoger niveau zien dan in 2010 werd begroot. Vandaar dat de begroting op dit punt 
(voorzichtig) is aangepast. Bij de overige (sub)programma’s is het beeld in de afgelopen jaren 
wisselvalliger. Hierdoor is er voor gekozen om de begroting hier te handhaven op het niveau van 
2010. 
 
Kerk in Actie algemeen 
Ten behoeve van het werk van Kerk in Actie wordt voor 2011 een bedrag begroot van ruim € 4,7 mln. 
Deze opbrengsten worden verkregen zonder specifieke doelbestemming binnen de programma’s van 
Kerk in Actie en worden onderstaand als volgt verdeeld. De werkelijke opbrengst in enig jaar wordt 
verdeeld in de verhouding van de begroting van het betreffende jaar. 
 
Verdeling algemene inkomsten Begroting Begroting Rekening 
(x € 1.000) 2011 2010 2009

Binnenlands diaconaat 594 400 441
Werelddiaconaat 2.209 2.450 2.699
Zending 1.947 1.925 2.121
Totaal verdeling algemene inkomsten 4.750 4.775 5.261
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Verdeelsleutel Begroting Begroting Rekening 
2011 2010 2009

Binnenlands diaconaat 12,50% 8,38% 8,38%
Werelddiaconaat 46,50% 51,31% 51,31%
Zending 41,00% 40,31% 40,31%
Totaal verdeelsleutel 100,00% 100,00% 100,00%

Het aandeel van het Binnenlands diaconaat is voor 2011 verhoogd naar 12,5%. Naast de nijpende 
financiële situatie waarin het binnenlands diaconaat zich bevindt, die deze extra impuls noodzakelijk 
maken (zoals ook reeds is geschreven in het jaarverslag 2009), is dit ook te rechtvaardigen vanuit de 
ontwikkeling dat binnen het Binnenlands diaconaat in toenemende mate in samenhang met het 
Werelddiaconaat wordt gewerkt. Te noemen daarbij zijn de werkzaamheden op het gebied van 
migratie en ontwikkeling en de samenwerking op het gebied van duurzaamheid (kerken werken aan 
de wereld) en Fairclimate.    
 
 
4.2 Baten uit gezamenlijke acties (2) 
 
Noodhulpacties via de SHO Begroting Begroting Rekening 
(x € 1.000) 2011 2010 2009

Haïti aardbeving pm
Pakistan overstroming pm
Totaal noodhulpacties via de SHO 0 0 0

 
4.3 Baten uit acties van derden (3) 
 
Acties van derden Begroting Begroting Rekening 
(x € 1.000) 2011 2010 2009

EO Metterdaad 546 600 1.090
Totaal acties van derden 546 600 1.090

Betreft een aandeel in de EO-actie ‘Nederland helpt’, die op projectbasis wordt toegekend. De 
samenwerkingsovereenkomst van EO Metterdaad, Kerk in Actie, EZA en Prisma geldt voor de periode 
van 1 januari 2009 tot 31 december 2011. 
 
 
4.4 Subsidies van overheden (4) 
 
Subsidies van overheden Begroting Begroting Rekening 
(x € 1.000) 2011 2010 2009

Ministerie Sociale zaken en werkgelegenheid
Totaal subsidies van overheden pm 0 0

 
4.5 Overige subsidies en bijdragen (5) 
 
Onderstaand zijn de overige subsidies en/of bijdragen van andere instellingen verantwoord, waarbij 
wordt opgemerkt dat alle subsidieverstrekkers optreden als medefinancier. 
 



11 oktober 2010  Begroting 2011 Kerk in Actie 28 

   

Overige subsidies en bijdragen Begroting Begroting Rekening 
(x € 1.000) 2011 2010 2009

St. de Zending 2.650 2.650 2.650
Bijdragen van fondsen en stichtingen 591 650 550
PSO 225
Projectbijdragen ICCO 5
Diversen 87
Totaal overige subsidies en bijdragen 3.241 3.300 3.517

 
4.6 Bijdragen voor dienstverlening (6) 
 
Bijdragen voor dienstverlening Begroting Begroting Rekening 
(x € 1.000) 2011 2010 2009

Diaconaal werk binnenland 85 25 55
Hendrik Kraemer Instituut (cursusgelden) 200 400 185
Diversen 17
Totaal bijdragen voor dienstverlening 285 425 257

 
4.7 Baten uit beleggingen (7) 
 
Baten uit beleggingen Begroting Begroting Rekening 
(x € 1.000) 2011 2010 2009

Rente banken 353
Rente deposito's 281
Rente obligaties 45
Dividend aandelen 15
Ongerealiseerd koersresultaat 5
Gerealiseerd koersresultaat 190
Totaal baten uit beleggingen 380 250 889

 
4.8 Overige baten 
 
a. Opbrengst publicaties (8) 
 
Opbrengst publicaties Begroting Begroting Rekening 
(x € 1.000) 2011 2010 2009

Kalender Medische Zending 150 155 146
Diakonia 75 100 77
Nieuwsbrief Kerk in Actie 15
Gebedsbrief 1
Overige publicaties (Vandaar) 45 26
Specifieke publicaties, brochures e.d. 35
Totaal opbrengst publicaties 225 300 300
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b. Diverse baten (9) 
 
Diverse baten Begroting Begroting Rekening 
(x € 1.000) 2011 2010 2009

Projectafrekeningen en noodhulp AKV 52
Opbrengst postzegelactie (2008 en 2009) 63
Vandaar, aandeel ICCO 45
Diversen 19
Totaal diverse baten 0 0 179

 
4.9 Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland 
 
Financiële bijdragen (10) 
 
Vanuit de operationele resultatenrekening van de Protestantse Kerk in Nederland wordt vanuit de 
quotuminkomsten een bijdrage aan Kerk in Actie verleend van € 500k.  
 
Financiële bijdragen Begroting Begroting Rekening 
(x € 1.000) 2011 2010 2009

Verplichte heffingen 500 350 500
Totaal financiële bijdragen 500 350 500

 
Bijdragen uit bestemmingsreserves (11) 
 
Vanuit de vermogensresultatenrekening van de Protestantse Kerk in Nederland wordt een bijdrage 
verleend uit kerkelijke bestemmingsreserves ten behoeve van de programma’s van Kerk in Actie. 
Deze reserves ontstaan door aan de Protestantse Kerk in Nederland vermaakte nalatenschappen met 
specifieke doelbestemmingen. Vanwege de hoge ontvangsten in 2008 konden de jaarlijkse 
‘gemiddelde’ bijdragen aan de Zending en het Werelddiaconaat vanaf 2010 aanzienlijk worden 
verhoogd. 
 
Deze bijdragen zijn als volgt: 
 
Bijdragen uit bestemmingsreserves Begroting Begroting Rekening 
(x € 1.000) 2011 2010 2009

Programma’s van Kerk in Actie
Werelddiaconaat 1.200 1.200 550
Zending 950 950 550

Totaal bijdragen uit bestemmingsreserves 2.150 2.150 1.100
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5. Toelichting op de lasten 
 
De totale uitgaven van de staat van baten en lasten worden onderstaand volgens de richtlijnen van 
het CBF als volgt weergegeven: 
 
Lasten doelstellingen
(x € 1.000) Zending Wereld- Binnenl. Totaal Comm./ Interactief Totaal

diaconaat diaconaat progr. voorl. 2011

Directe steunverlening

- Subsidies en bijdragen 7.909 12.694 1.500 22.103 0 0 22.103

- Afdrachten contributies e.d. 31 49 0 80 0 0 80

- Activiteiten incl. uitbesteed werk 119 131 100 350 125 12 487

- Inzet van/aan andere progr. lijnen 0 0 0 0 0 74 74

- Publiciteit en communicat ie 0 0 90 90 165 0 255

Personeelskosten 1.200 1.915 537 3.652 290 486 4.428

Huisvestingskosten 44 36 20 100 0 0 100

Kantoor en algemene kosten 54 45 27 126 20 33 179

Totaal lasten (voor doorbelasting) 9.357 14.870 2.274 26.501 600 605 27.706

Doorbelaste kosten beheer

& administatie naar doelstelling 444 365 202 1.011 151 249 1.411

9.801 15.235 2.476 27.512 751 854 29.117

Medefinanciering andere progr.lijnen 1.106 1.369 56 2.531 -751 -854 926

Totaal lasten doelstell ingen 10.907 16.604 2.532 30.043 0 0 30.043

Programma- en overige activiteiten Kerk in Actie

Lastenverdeling totaal Lasten Werving Kosten Begroting Begroting Rekening

(x € 1.000) doelstel- baten beheer& 2011 2010 2009

lingen adm.

Directe steunverlening

- Subsidies en bijdragen 22.103 22.103 23.286 23.017
- Afdrachten contributies e.d. 80 0 80 50 102
- Activiteiten incl.  uitbesteed werk 487 1.852 2.339 2.337 2.192
- Inzet van/aan andere progr. lijnen 74 0 74 0 172
- Publiciteit en communicatie 255 0 255 255 472
Personeelskosten 4.428 623 819 5.870 6.212 6.124
Huisvestingskosten 100 426 526 865 773
Kantoor en algemene kosten 179 39 355 573 914 1.221
Dotaties aan voorzieningen 30 30 30 184
Doorbelaste kosten B&A vanuit C&F 400 328 728 325 462
Eigen inkomsten -619 -619 -980 -1.136
Totaal lasten (voor doorbelasting) 28.106 2.842 1.011 31.959 33.294 33.583

Doorbelaste kosten kosten beheer

& administatie naar doelstelling 1.011 -1.011 0 0 0
29.117 2.842 0 31.959 33.294 33.583

Toerekening aan werving baten 0 0 0 0
Medefinanciering andere progr.lijnen 926 926 1.055 995
Totaal lasten doelstellingen 30.043 2.842 0 32.885 34.349 34.578
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5.1 Besteding  aan doelstellingen (12) 
 
De uitgaven van de programma’s van Kerk in Actie kunnen conform bovenstaand overzicht als volgt 
worden vermeld met de begrotingscijfers 2010 en de jaarrekeningcijfers 2009: 
 
Kerk in Actie Begroting Begroting Rekening
(x € 1.000) 2011 2010 2009

(Directe) Steunverlening
- Subsidies en bijdragen 22.103 23.286 23.017
- Afdrachten contributies en dergelijke 80 50 99
- Activiteiten inclusief uitbesteed werk 350 300 824
- Inzet van/aan andere programmalijnen 0 0 155
- Publicaties en communicatie 90 255 307
Personeelskosten 3.652 4.350 4.091
Huisvestingskosten 100 200 160
Kantoor- en algemene kosten 126 250 290
Aandeel in kosten beheer en administratie 1.011 1.620 1.493
Medefinanciering andere programmalijnen 2.531 1.055 995
Af: toerekening naar werving baten 0 -501 -315
Totaal Kerk in Actie 30.043 30.865 31.116

 
Zending Begroting Begroting Rekening
(x € 1.000) 2011 2010 2009

(Directe) Steunverlening
- Subsidies en bijdragen 7.909 8.680 8.187
- Afdrachten contributies en dergelijke 31 18 20
- Activiteiten inclusief uitbesteed werk 119 205 241
- Inzet van/aan andere programmalijnen 58
- Publicaties en communicatie 93 108
Personeelskosten 1.200 1.524 1.289
Huisvestingskosten 44 69 52
Kantoor- en algemene kosten 54 89 103
Aandeel in kosten beheer en administratie 444 568 485
Medefinanciering andere programmalijnen 1.106 577 578
Af: toerekening naar werving baten -183 -115
Totaal zending 10.907 11.640 11.006
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Werelddiaconaat Begroting Begroting Rekening
(x € 1.000) 2011 2010 2009

(Directe) Steunverlening
- Subsidies en bijdragen 12.694 13.085 13.220
- Afdrachten contributies en dergelijke 49 28 30
- Activiteiten inclusief uitbesteed werk 131 84 244
- Inzet van/aan andere programmalijnen 0 86
- Publicaties en communicatie 143 158
Personeelskosten 1.915 2.335 2.225
Huisvestingskosten 36 108 87
Kantoor- en algemene kosten 45 134 155
Aandeel in kosten beheer en administratie 365 866 765
Medefinanciering andere programmalijnen 1.369 382 374
Af: toerekening naar werving baten -280 -167
Totaal (incl. Noodhulp, Kinderen i/d Knel en FairClimate) 16.604 16.885 17.177

 
Binnenlands diaconaal werk Begroting Begroting Rekening
(x € 1.000) 2011 2010 2009

(Directe) Steunverlening
- Subsidies en bijdragen 1.500 1.521 1.610
- Afdrachten contributies en dergelijke 4 49
- Activiteiten inclusief uitbesteed werk 100 11 339
- Inzet van/aan andere programmalijnen 0 11
- Publicaties en communicatie 90 19 41
Personeelskosten 537 491 577
Huisvestingskosten 20 23 21
Kantoor- en algemene kosten 27 27 32
Aandeel in kosten beheer en administratie 202 186 243
Medefinanciering andere programmalijnen 56 96 43
Af: toerekening naar werving baten -38 -33
Totaal binnenlands diaconaal werk 2.532 2.340 2.933
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5.2 Werving baten (13) 
 
 
Fondsenwervingskosten 
 
Het verwerven van fondsen ten behoeve van Kerk in Actie wordt gedaan door de afdeling 
Communicatie & Fondsenwerving van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. 
De kosten fondsenwerving naar kostensoort zijn als volgt: 
 
Eigen fondsenwerving Begroting Begroting Rekening
(x € 1.000) 2011 2010 2009

(Directe) Steunverlening
- Subsidies en bijdragen 3
- Activiteiten inclusief uitbesteed werk 1.852 2.037 1.368
- Inzet van/aan andere programmalijnen 17
- Publicatiekosten 165
Personeelskosten 623 571 757
Kantoor- en algemene kosten 39 50 375
Aandeel in kosten beheer en administratie 328 325 462
Totaal eigen fondsenwerving 2.842 2.983 3.147

 
De fondsenwervingskosten zijn als volgt over de programma’s verdeeld: 
 
Eigen fondsenwerving naar programma Begroting Begroting Rekening
(x € 1.000) 2011 2010 2009

Zending 870 960 781
Werelddiakonaat 1.050 1.028 1.379
Noodhulp 284 281 266
Kinderen in de Knel 371 429 521
FairClimate 57 60 31
Binnenlands diaconaat 209 225 169
Totaal naar programma 2.842 2.983 3.147

Percentage fondsenwerving over opbrengst vrijwillige geldwerving 
De kosten fondsenwerving 2011, uitgedrukt in een percentage van de bruto opbrengst uit de eigen 
(vrijwillige) geldwerving ad € 25.558k, komen uit op 11,1%. Het percentage fondsenwerving uit de 
begroting 2010 en de jaarrekening 2009 bedroeg respectievelijk 11,1% en 12,3%.  
 
De kosten fondsenwerving zijn bepaald op basis van de geplande (begroting) of gerealiseerde 
(rekening) inzet van de medewerkers van het team fondsenwerving van de afdeling Communicatie en 
Fondsenwerving. Deze inzet (vertaald in aantal uren x uurtarief) wordt vermeerderd met de directe 
kosten per verwervende activiteit.  
 
Ten aanzien van de voorziene hoogte van deze kosten is gesteld dat deze zich kan bewegen tussen 
9% en 12,5% van de begrote bruto opbrengst. Hierbij wordt de 9% vertaald in kosten die benodigd zijn 
om de begrote bruto opbrengst uit vrijwillige geldwerving te realiseren. Het verschil (3,5%) kan worden 
ingezet om op basis van goedgekeurde (project)plannen nieuwe initiatieven op het gebied van 
fondsenwerving te ontplooien, met uiteraard als doelstelling de opbrengsten te vergroten.  
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Kosten publicaties Begroting Begroting Rekening
(x € 1.000) 2011 2010 2009

Directe publicatiekosten 255 153
Aandeel in kosten beheer en administratie 65 50
Uitvoeringskosten 181 112
Totaal kosten publicaties 0 501 315

Kosten publicaties naar programma Begroting Begroting Rekening
(x € 1.000) 2011 2010 2009

Zending 183 115
Werelddiakonaat 170 99
Noodhulp 40 25
Kinderen in de Knel 62 38
FairClimate 8 5
Binnenlands diaconaat 38 33
Totaal naar programma 0 501 315

 
5.3 Kosten beheer en administratie (14) 
 
Uitgangspunt 
In de geactualiseerde Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen is een afzonderlijke post 
toegevoegd voor kosten ‘beheer en administratie’ (B&A).  
Binnen de dienstenorganisatie wordt al geruime jaren een toerekeningsmethodiek gehanteerd, die 
uitgaat van een doorbelasting van de kosten van de ondersteunende stafafdelingen over de 
inhoudelijke programmalijnen. In de loop der tijd is de methodiek verfijnd en is de verdeling als volgt in 
de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening opgenomen: 
 
Grondslagen interne doorbelastingen 
De verdeling van de interne doorbelastingen naar de doelstellingen/activiteiten van de verschillende 
programmalijnen/werkonderdelen geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten: 

• De logistieke kosten betreffende de centrale reproductie, drukwerkbegeleiding en specifieke 
verzendingen door de postkamer worden doorbelast op basis van de werkelijk bestede uren 
van de medewerkers van het team logistiek maal het voorcalculatorisch bepaalde uurtarief. 
De werkelijke out-of-pocketkosten worden direct ten laste van de opdrachtgevende afdeling 
gebracht; 

• De kosten betrekking hebbend op brochureverkoop worden doorberekend op basis van de 
gerealiseerde opbrengst verkopen; 

• De kosten van de stafafdelingen Directie, Financiën & Control, Human Resource 
Management, Servicedesk van de afdeling Communicatie & Fondsenwerving en de (overige) 
kosten van de stafafdeling Facilitaire Zaken, waarin opgenomen zijn de huisvestingskosten 
inclusief de afschrijvingen van de materiële vaste activa, worden op voorcalculatorische basis 
aan de programmalijnen/werkonderdelen doorberekend op basis van het aantal bij de 
afdelingen behorende begrote formatieplaatsen.  

 
Het aandeel van Kerk in Actie in de kosten Beheer & Administratie voor de begroting 2011 is 
berekend op (afgerond) 14%. In de begroting 2010 en rekening 2009 was dit percentage 
respectievelijk 22% en 24%. Deze afwijking is te verklaren door de overheveling van de onderdelen 
Communicatie en Interactief naar de afdeling Communicatie en fondsenwerving. 
De specificatie naar stafafdelingen en kostensoort is als volgt: 
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Beheer & Administratie naar afdeling Begroting Begroting Rekening
(x € 1.000) 2011 2010 2009

Directie 58 88 92
Financiën & Control 258 390 444
Human Resource Management 122 185 192
Servicedesk 45 70 58
Facilitaire zaken 528 887 707
Totaal B&A naar afdeling 1.011 1.620 1.493

 
Beheer & Administratie naar kostensoort Begroting Begroting Rekening
(bedragen x € 1.000) 2011 2010 2009

Personeelskosten 819 1.291 1.276
Huisvestingskosten 426 665 613
Kantoor- en algemene kosten 355 614 556
Dotaties aan voorzieningen 30 30 184

1.630 2.600 2.629
Af: inkomsten van derden -619 -980 -1.136
Totaal B&A naar kostensoort 1.011 1.620 1.493

Percentage kosten beheer & administratie 3,1% 4,7% 4,3%

De kosten Beheer en administratie van de onderdelen Communicatie en Interactief binnen de afdeling 
Communicatie en fondsenwerving, zijn berekend op (afgerond) € 400k. Indien we deze post 
meerekenen komt het kostenpercentage uit op 4,3% (zie ook paragraaf 2.2 onder financiële ratio’s). 
 
 
5.4 Personeelskosten 
 
 
Personeelskosten Begroting Begroting Rekening
(x € 1.000) 2011 2010 2009

Bruto salarissen 1.900 3.005 2.808
Sociale lasten 261 406 335
Pensioenpremies 208 309 275
Reiskosten woon-werkverkeer 52 73 80
Ontvangen WAO-/Pensioen-/WW-uitkeringen -2
Totaal personeelskosten 2.421 3.793 3.496

Gemiddelde bezetting in fte's 35,58 58,15 53,72

Gemiddelde personeelskosten per fte   (x € 1) 68.057 65.228 65.078

Volgens het onderhandelingsakkoord 2007-2010 zijn de brutosalarissen in 2010 niet verhoogd, maar 
stijgt de eindejaarsuitkering voor 2010 van 5,4% naar 8,3%, een verhoging derhalve van 2,9%, 
hetgeen nagenoeg overeenkomt met de algemene salarisverhogingen in voorgaande jaren. Voor 
2011 en verder is er (ten tijde van het opstellen van deze begroting) nog geen nieuwe CAO 
afgesloten. In de begroting 2011 is rekening gehouden met een stijging van de bruto salarissen van 
maximaal 1%. 
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Overige personeelskosten Begroting Begroting Rekening
(x € 1.000) 2011 2010 2009

Externe deskundigheid/uitzendkrachten 100 16
Aandeel Internationaal programmadirecteur 30 50
Vergoeding inhuur personeel via ICCO 30 100
Reiskosten buitenland 75 } 288 { 170
Reiskosten binnenland 35 } { 56
Personeelswerving pm 15 11
Kinderopvang 10
Opleidingskosten 10 39
Jubilea/afscheid personeel 5 7
Diversen 91 105 135
Totaal overige personeelskosten 276 557 545

Personeelskosten directie Algemeen Adjunct- Begroting Begroting Rekening
(x € 1.000) directeur directeur *) 2011 2010 2009

Bruto salaris 120 48 168 166 160
Sociale lasten 8 4 12 11 9
Pensioenlasten 15 6 21 19 19

Totaal personeelskosten directie 143 58 201 196 188
*) De adjunct-directeur is vanaf 2008 voor 50% verbonden aan het expertisecentrum. 
 
Van bovengenoemde directiekosten komt circa 16% ten laste van Kerk in Actie via de interne 
doorberekeningssystematiek (kosten beheer en administratie). 


