
 

‘Als het even kan luister ik naar de programma’s van TWR 

in de Luo-taal. Om mijn gezin te onderhouden repareer ik 

radio’s in een plaatselijke werkplaats. Ik lijd aan epilepsie, dus 

ik was blij verrast met de uitzending die me vertelde hoe ik het 

beste om kan gaan met deze aandoening - Collins Obade 

(28) 
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1 Algemeen   
 
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van Stichting TWR voor Nederland & België.  
 
Stichting TWR voor Nederland & België is opgericht bij notariële akte d.d. 27 februari 1967. Zij is 
statutair gevestigd te Barneveld, alwaar het hoofdkantoor is gevestigd. 
 

Doelstelling  
De doelstelling en grondslag van Stichting TWR voor Nederland & België is als volgt in 
de statuten beschreven: 
 
1. de stichting stelt zich ten doel het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen door middel 

van radio, televisie en andere media; 
2.  zij tracht dit doel te bereiken door gebruik te maken van zodanige wettige en doeltreffende 

middelen als het bestuur nodig of wenselijk zal achten; 
3.  zij ziet het als haar taak om voorlichting te geven over en de achterban in Nederland en 

België bewust te maken van de nood van onbereikte volken en de mogelijkheden van media 
bij zendingswerk;  

4. om haar doel zo goed mogelijk te kunnen realiseren werkt de stichting samen met TWR 
International. 

 

Samenstelling bestuur en directie per  31-12-2019 
Bestuur 

 Dhr. L.A. Prins, Putten, voorzitter (bestuurslid sinds september 2009) 
 Dhr. S. van Westreenen, Kesteren, penningmeester (bestuurslid sinds mei 2011) 
 Dhr. J. van ’t Spijker, Hoogeveen, secretaris (bestuurslid sinds maart 2014) 
 Dhr. E. Renger, Veenendaal, lid (bestuurslid sinds november 2016) 
 Dhr. J.O.C. de Vriese, Heverlee-Leuven, België, lid (bestuurslid sinds maart 2017)  

 
Vertegenwoordiging TWR Europa: Mw. B. Kiebel, TWR Europa, Putten. 
 
Directeur 

 Dhr. H. Smits 
 

Contactgegevens 
Stichting TWR Nederland & België 
Stationsweg 6  3771 VH Barneveld 
Postbus 371 3770 AJ Barneveld 
Telefoon: 0342-478432 
Email:  info@twr.nl 
Websites: www.twr.nl en www.twr.be 
IBAN:   NL75 INGB 0000 7723 42 
 

Kamer van Koophandel 
De stichting is ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel Regio Oost 
onder nummer 41-188526. 
  

http://www.twr.nl/
http://www.twr.be/
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Activiteiten TWR Nederland &  België 
De activiteiten van TWR Nederland & België bestaan uit het ondersteunen van het wereldwijde 
evangelisatiewerk van TWR International. Deze ondersteuning vindt plaats in de vorm van gebed, 
financiën en technische ondersteuning. 
Daarnaast wordt het Evangelie van Jezus Christus verspreid in Nederland en België via verschillende 
media zoals radio, internet en mobiele telefoon. 

Belastingen 
Instelling van algemeen nut (ANBI)  

 
 
 
 
 

Sinds 7 augustus 1996 is TWR Nederland & België gerangschikt als instelling van algemeen nut. De 
stichting is aangemerkt als ANBI. Hierdoor is een gift voor de gever aftrekbaar voor de 
inkomstenbelasting. 
 
Vennootschapsbelasting 
Stichting TWR voor Nederland & België wordt niet als ondernemer aangemerkt voor 
de vennootschapsbelasting. 
 
Omzetbelasting 
Stichting TWR voor Nederland & België is over haar activiteiten geen omzetbelasting 
verschuldigd. 

Richtlijn fondsenwervende instellingen 
Het jaarverslag is ingericht volgens de richtlijn 650 inzake Fondsenwervende Instellingen. 

Lidmaatschappen 
MissieNederland  
 

 
 
 

Prisma (participant) 

Erkend Goed Doel 
Toezichthouder CBF heeft vastgesteld dat de Stichting TWR Nederland & België voldoet aan de voor 
haar organisatie geldende normen voor de erkenningsregeling voor goede doelen. 
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2 Voorwoord 
 
“En het Woord van God verbreidde zich en nam toe.” (Hand. 12:24) 
 
Het was een jaar met veel veranderingen voor TWR. Meest in het oog lopend, ook voor onze 
donateurs, was onze herprofilering. Door middel van onze naam, logo, huisstijl en communicatie 
maken we duidelijk dat we een gevarieerd pallet van media benutten. De nadruk ligt daarbij als 
vanouds op het horen van het Evangelie: “Laat het Evangelie overal horen!”. 
 
Deze herprofilering zien we vooral in het belang van onze media-activiteiten niet alleen voor 
Nederland en België, maar vooral ook wereldwijd. Wanneer we helder maken waar we voor staan, zal 
dat de betrokkenheid van onze achterban vergroten. En kunnen we op meer plaatsen en met een 
hogere intensiteit het Evangelie laten horen. 
 
Dat was bijvoorbeeld het geval in West-Afrika. We hadden een actie voor de bouw van een nieuwe 
zender, de Oasis-zender, die gericht is op Nigeria. Van ondernemers ontvingen we bijdragen voor de 
bouw van een FM-zendstation in een groot vluchtelingenkamp in Kenia. We droegen bij aan de 
ontwikkeling van een website voor jongeren in India. 
 
De ontwikkeling van infrastructuur is meer zichtbaar dan de talloze programma’s die gefinancierd 
zijn. Programma’s, die door de Heilige Geest hun effect hebben op de harten van mensen. Door 
talloze getuigenissen weten we daarvan. Hoewel het werk van de Heilige Geest naar zijn aard 
onzichtbaar is, is juist dat werk de reden van ons bestaan. Door middel van onze mailings en 
nieuwsbrieven informeren we onze achterban daarover.  
 
Voor onze organisatie is het belangrijk dat we tot nu onbereikte volken bereiken met het Evangelie. In 
verband daarmee proberen we ook programma’s in steeds nieuwe talen te financieren. Als 
wereldwijde TWR organisatie resulteert dat in een gestage uitbreiding van het aantal talen. In het 
voorjaar van 2020 bereikte ons het bericht dat we nu in meer dan 275 talen uitzenden. Dat is een 
belangrijke stap voorwaarts in vergelijking met de ruim 230 talen, waarvan we in achtereenvolgende 
jaarverslagen melding maakten 
 
We mochten in 2019 een mooi bedrag aan fondsen werven. De totale inkomsten voor het werk van 
TWR bedroegen € 2.717.768. Vooral bedrijven en stichtingen hebben bijgedragen aan een mooie 
stijging van inkomsten ten opzichte van voorgaande jaren.  
 
Een bijzondere ontwikkeling was ook de huur van het Poortgebouw, dat onderkomen gaat bieden 
aan het nieuwe belevingscentrum “Missie & Media”. De ontwikkeling daarvan is voor ons een groot 
project, dat doorloopt tot in 2020. Met verwondering mochten we op de valreep van het verslagjaar 
opmerken dat de benodigde middelen hiervoor (zowel in natura als financieel), geheel vanuit onze 
achterban beschikbaar zijn gesteld. Hiermee kunnen we de taak van bewustwording oppakken. We 
bidden dat we zo in binnen- en buitenland mensen kunnen betrekken bij de komst van het Koninkrijk 
in deze wereld. “Uw Koninkrijk kome!”. 
 
 
Barneveld, mei 2020, 
 
 
Het bestuur 
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3 Jaarverslag 2019  
 

3.1 Algemeen 
 
Relatie met TWR International 
TWR Nederland & België is een onafhankelijke partner van TWR International (www.twr.org). TWR 
International is in 1952 opgericht door Paul Freed en heeft als missie de wereld te bereiken met het 
Evangelie via de media. Inmiddels vinden uitzendingen plaats in meer dan 275 talen en worden meer 
dan 160 landen bereikt met de Bijbelse waarheid. 
 
TWR International is een wereldwijde zendingsorganisatie die radio-uitzendingen verzorgt vanaf 
zestien verreikende zendlocaties, dit betreffen middengolf- en kortegolfzenders. Daarnaast vinden er 
satellietuitzendingen plaats en wordt er gebruik gemaakt van meer dan 2000 lokale zendstations, 
veelal FM. Daarnaast worden de programma’s van TWR ook via internet en MP3-spelers beluisterd. 
Via www.twr360.org zijn veel programma’s van TWR wereldwijd beschikbaar via mobiele telefoon 
en internet.  
 
De organisatie heeft kantoren en studio’s in tientallen landen. TWR Nederland & België stemt 
jaarlijks haar beleid en financiële ondersteuning af met TWR International. Ter verhoging van de 
efficiëntie maakt TWR Nederland & België voor de projectrapportage en -controle zoveel mogelijk 
gebruik van de processen van TWR International.  
 
De doelstelling van TWR International ligt in het assisteren van de kerk bij het verwezenlijken van haar 
zendingsopdracht, juist daar waar het gebruik van media zoals radio, vanwege moeilijke 
omstandigheden is gewenst. “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de 
Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te 
nemen.” (Mat. 28:19).  

Bestuur 
TWR Nederland & België heeft een onbezoldigd bestuur. Het bestuur van TWR Nederland & België 
bepaalt het beleid van de stichting en geeft daaraan vorm en richting en heeft het toezicht op de 
uitvoering van haar besluiten. 
Een lid van het bestuur wordt benoemd voor maximaal vier jaar. Een aftredend lid is terstond 
herbenoembaar, maximaal voor nog eens twee perioden van vier jaar. Het bestuur benoemt de 
bestuursleden en let hierbij op persoonlijke geschiktheid van de kandidaten, op hun instemming met 
de grondslag en betrokkenheid bij de doelstellingen van de stichting. Nieuw te benoemen 
bestuursleden mogen niet bloedverwant of aanverwant binnen de derde graad van een zittend 
bestuurslid zijn. 

Bezoldiging directie  
Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van 
andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd.  
De laatste evaluatie was in 2019. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de 
beloning volgt TWR Nederland & België de Regeling beloning directeuren van 
goededoelenorganisaties (zie www.goededoelennederland.nl).  
 
De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De 
weging van de situatie bij TWR Nederland & België vond plaats door het bestuur. Dit leidde tot een 
zogenaamde BSD-score van 370 punten met een maximaal jaarinkomen van EUR 97.871 (1 FTE/12 
mnd). 
 

http://www.twr.org/
http://www.twr360.org/
http://www.goededoelennederland.nl/
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De voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevante werkelijke jaarinkomens van de directie 
bedroegen EUR 92.535 voor H. Smits 0,90 FTE/12 mnd. Deze beloning bleef binnen de geldende 
maxima.  
Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen, de 
pensioencompensatie en de overige beloningen op termijn bleven voor H. Smits binnen het in de 
regeling opgenomen maximum bedrag van EUR 187.000 per jaar. De belaste 
vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn 
stonden bovendien in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen. De hoogte en samenstelling van 
de bezoldiging worden in de jaarrekening toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten. 

Medewerkers 
TWR Nederland & België had op 31 december 2019 een vaste kantoorstaf van 14 personen (10,85 fte).  
Zij zijn verantwoordelijk voor het initiëren, bewaken en evalueren van projecten, het maken van 
radioprogramma’s voor Nederland en België, informatievoorziening aan de achterban, 
fondsenwerving en administratie. Daarnaast worden enkele kerntaken, zoals studio-opnames, 
technische ondersteuning van projecten, administratie, telemarketing en redactioneel werk door 
vrijwilligers uitgevoerd. Zij worden hierin aangestuurd door de vaste medewerkers. Ook zetten 
tientallen vrijwilligers zich van harte in voor het bezoekerscentrum. 

Communicatie 
TWR Nederland & België streeft naar een transparante communicatie met haar donateurs. De 
achterban van TWR is zeer toegewijd aan het wereldwijde evangelisatiewerk. Zij wordt op de hoogte 
gehouden van de voortgang van het internationale zendingswerk via het jaarlijks verschijnende TWR 
Magazine, en voorts via diverse nieuwsbrieven en mailingen.  
TWR Nederland & België hecht veel waarde aan een langetermijnrelatie met haar achterban. Het 
bezoekerscentrum en open dagen zijn een goede manier gebleken om de bestaande achterban 
nauwer bij het werk te betrekken. Ook zijn er veel persoonlijke contacten met donateurs. Grote giften 
met een specifieke bestemming worden verantwoord door middel van specifieke projectrapportages 
aan betrokkenen. 

Financiële reserves & beleggingsbeleid 
TWR Nederland & België voert het beleid om de binnengekomen donaties binnen redelijke termijn te 
besteden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Veelal zijn dit lopende contracten voor radio-
uitzendingen. Er worden geen onnodige reserves aangehouden en er zijn geen beleggingen.  
Voor onvoorziene omstandigheden is het beleid om een continuïteitsreserve aan te houden van  
€ 200.000. Per 31-12-2019 bedroeg de continuïteitsreserve € 200.000. 

Beleid met betrekking tot kosten en baten uit eigen fondsenwerving 
Het beleid blijft er sterk op gericht om de kosten voor fondsenwerving, beheer en administratie zo 
laag mogelijk te houden, zodat zoveel mogelijk van de giften besteed kan worden aan de 
doelstelling, namelijk het Evangelie wereldwijd verspreiden. Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers 
kunnen de kosten laag worden gehouden.  
De kosten van TWR Nederland & België vallen uiteen in “Kosten eigen fondsenwerving” en 
“Kosten van beheer en administratie”. De toerekening van kosten aan deze categorieën wordt 
door TWR op een conservatieve en consistente wijze gedaan, waardoor er over de jaren heen een 
goede vergelijking mogelijk is en deze kosten goed bewaakt kunnen worden. Daarom wordt er ook 
bewust voor gekozen om alle kosten die te maken hebben met voorlichting van de achterban te 
boeken onder kosten fondsenwerving. In 2019 zijn we gestart met de ontwikkeling van een nieuw 
initiatief ter vergroting van de bewustwording in Nederland. De kosten van deze activiteit vallen 
onder de nieuw gedefinieerde statutaire doelstelling `bewustwording’. 
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3.2 Personele veranderingen 
 
Voor het verslagjaar 2019 kan melding worden gemaakt van een aantal personele veranderingen. 

Vrijwilligers 
Vrijwilligers namen afscheid en er kwamen nieuwe vrijwilligers bij. De meeste vrijwilligers blijven lang. 
In 2019 waren er twee jubilarissen die 10 en één jubilaris die 15 jaar aan het werk van TWR verbonden 
waren. In totaal waren er ruim 60 vrijwilligers actief in Nederland & België.   

Personeel 
In 2019 zijn er drie vaste medewerkers in het personeelsbestand bijgeschreven. Per 1 april 2020 trad 
Sibold Buiten aan als manager fondsenwerving. Hij volgt daarmee Maarten Haagen op die eind 
februari 2019 is vertrokken vanwege een voltijdse aanstelling in zijn kerk. Wegens een nieuwe baan 
heeft Dick Veldman in september 2019 afscheid genomen van TWR. In november 2019 werd Joke 
Kreijkes aangenomen als project consultant en volgde daarmee Dick op.  
Op 1 december trad Bert Gijsbertse aan als coördinator van het Missie & Media belevingscentrum. Dit 
is een nieuwe functie binnen TWR.  

Directie 
De directie van TWR Nederland & België wordt gevoerd door Hubrecht Smits. 

Bestuur 
In 2019 nam mevrouw D. de Groot afscheid als bestuurslid Media. Deze functie is vacant.    
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3.3 Inkomsten 2019 
 
De inkomsten van TWR Nederland & België bedroegen in 2019 in totaal € 2.717.768 dit is 2,7% hoger 
dan in 2018. Als we kijken naar de herkomst van de giften dan is de verdeling als volgt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel: Verdeling inkomsten 2019 in vergelijking met 2018 
 
De bedragen in de tabel wijken iets af van de bedragen in de Jaarrekening omdat daarin ook de 
mutatie in de toezeggingen voor donaties is meegenomen. De categorieën die substantieel bijdragen 
aan het resultaat zijn over het algemeen gegroeid of gelijk gebleven, met uitzondering van de 
inkomsten vanuit Nalatenschappen en Kerken. Een positieve uitschieter is de post Bedrijven, die fors 
hoger is in 2019, terwijl die in het jaar ervoor juist weer wat lager was. Het is opvallend dat de 
aantallen giften over vrijwel de gehele linie wat achterblijven, de stijging is vooral veroorzaakt door de 
hogere bedragen per donatie. 
 
  

Inkomsten naar herkomst 2018 en 2019 Stijging Stijging 
2018 Aantal giften 2019 Aantal giften bedrag % aantal % 

Particulieren 1.619.501 €             50916 1.588.808 €            50145 -2% -2% 
Nalatenschappen 258.327 €                15 116.999 €              8 -55% -47% 
Bedrijven 235.301 €                839 468.254 €              878 99% 5% 
Stichtingen 321.719 €                273 403.419 €              238 22% -13% 
Kerken 181.389 €                635 166.527 €              569 -8% -10% 
Scholen 1.319 €                    40 2.345 €                  40 78% 0% 
Diversen 4.350 €                    42 4.146 €                  53 -5% 26% 
Verkoop 2.054 €                    50 2.376 €                  63 16% 26% 

Totaal 2.623.961 €             52810 2.752.873 €            51994 5% -2% 
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3.4 Bestedingen aan de doelstelling in 2019 
 
De inkomsten werden besteed aan het realiseren van de doelstelling, bewustwording en het 
verspreiden van het Evangelie wereldwijd. Dankzij de steun vanuit de achterban kon in 2019 € 
2.088.904 worden besteed aan de doelstelling van TWR. Dit is 4% minder dan in 2018. Er was een 
positief resultaat van 
€ 53.079. 
 
De ondersteuning bestond voornamelijk uit: 

 Productie en uitzending van (meestal wekelijkse) radioprogramma’s 

 Verspreiding van radio’s en MP3-spelers in afgelegen gebieden 

 Ondersteuning van 17 TWR-medewerkers wereldwijd 

 Bouw van nieuwe studio’s en zenders 

 

TWR Nederland & België heeft gekozen voor de doelgebieden Afrika, het Midden-Oosten, Europa en 
Azië. Nederland zelf (sinds 2010) en België (sinds 2014) zijn ook weer doelgebieden van TWR 
Nederland & België. In ruim 41 verschillenden landen worden projecten ondersteund vanuit TWR 
Nederland & België. De verdeling van de afdrachten over de verschillende regio’s is als volgt: 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur: Doelbesteding van TWR Nederland & België in 2019 naar regio 
 
  

Afrika 

25% 

Midden Oosten 

14% 

Azië (excl.C-Azië) 

34% 
Amerika  

1% 

Europa + Centraal-Azië  

26% 
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3.5 Overzicht van projecten die zijn ondersteund  in 2019 
 
Hieronder volgt een overzicht van de projecten die door TWR Nederland & België in 2019 financieel 
zijn ondersteund (exclusief personele ondersteuningen en uitzendingen in Nederland en België): 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Project financing Country (Project) Amount paid

2019 - 13002 Voice of God (Romani Balkan, Bulgaria) BULGARIJE 22.791,64

2019 - 35009 Administrative assistant TWR Asia SE Director INDONESIË 4.400,00

2019 - 10000 Tithe Project 10.000,00

2019 - 10001 Admin. Medewerker Media Services TWR-E NEDERLAND 7.572,50

2019 - 10002 Director Fin. Dept TWR-E NEDERLAND 44.664,46

2019 - 10004 Boekhouder TWR-Europa NEDERLAND 16.406,13

2019 - 10005 HR Recruiter TWR-Europa NEDERLAND

2019 - 11015 Het Evangelie via de Media in België BELGIË 13.896,40

2019 - 11018 Door de Bijbel (Vlaams, België) BELGIË 45.985,91

2019 - 11019 Op weg met de Bijbel NEDERLAND

2019 - 11020 Media Belevings Centrum NEDERLAND 61.116,31

2019 - 13007 Romanian A Child's Heart ROEMENIË 5.250,24

2019 - 13010 Family Life (Romani Balkan, Bulgaria) BULGARIJE 25.331,11

2019 - 13013 Lithuania Little Evening Star LITOUWEN 18.711,26

2019 - 13016 Fundraiser Lithuania LITOUWEN 8.000,00

2019 - 13017 Women of Hope (Romani Balkan, Bulgarije) BULGARIJE 16.521,33

2019 - 13019 Roma Discipleship Tools BULGARIJE 25.000,00

2019 - 15001 Siberian Outlets (Russian, Russia) RUSLAND 39.576,21

2019 - 15002 Silver Age (Russian, Russia) RUSLAND 7.964,17

2019 - 15005 Roma camp moves on (Russian, Ukraine) OEKRAÏNE 6.725,34

2019 - 15006 Tartu Transmissions Siberian programs (Siberian, Russia) RUSLAND 27.707,35

2019 - 15007 Auto TWR-Siberië RUSLAND 10.000,00

2019 - 16001 Joyful Encounter (Uzbek, Central Asia) OEZBEKISTAN 28.612,04

2019 - 16002 Wise Counsel (Uzbek, Central Asia) OEZBEKISTAN 27.437,82

2019 - 16003 House Church (Uzbek, Central Asia) OEZBEKISTAN 24.551,85

2019 - 16005 The Way of Righteousness (Tajiki, Central Asia) TADZJIKISTAN 11.382,27

2019 - 16007 Ondersteuning Directeur CAMENA NEDERLAND 4.185,00

2019 - 17001 Youth (Turkish, Turkey) TURKIJE 21.710,84

2019 - 17002 Kol HaYeshua (Hebrew, Israel) ISRAËL 300,00

2019 - 17005 Ala's Diary (Arabic, Middle East) JORDANIË 25.026,11

2019 - 17009 Broeder N.O. JORDANIË 14.417,70

2019 - 17011 Women of Hope (Farsi, Iran) IRAN 29.028,85

2019 - 17018 Hope for Syria (Arabic Lebanese-Syrian, Syria) SYRIË 42.047,69

2019 - 17021 The Way of Righteousness (Arabic, Middle East) SAOEDI-ARABIË 32.735,93

2019 - 17022 Youth in mind (Arabic, Middle East) SYRIË 42.432,41

2019 - 17023 Women of Hope (Arabic, Middle East) SAOEDI-ARABIË 27.936,21

2019 - 17024 Israel Aviv Ministry ISRAËL 7.649,69

2019 - 17025 Iran Conferences and Media IRAN 52.160,00

2019 - 20004 Jacky Robus ZUID-AFRIKA 9.269,25

2019 - 20010 Area Director East Africa KENIA 12.764,71

2019 - 20011 Area Director Southern Africa ZUID-AFRIKA 12.305,00

2019 - 21001 The Way of Righteousness (Tamasheq, Mali) MALI 20.758,53

2019 - 21002 The Way of Righteousness (Songhai, Mali) MALI 11.617,53

2019 - 21003 The Way of Righteousness (Hassaniya, Mauretania) MAURITANIË 3.472,45

2019 - 21010 The Way of Righteousness (Serere, Senegal) SENEGAL 9.264,88

2019 - 21013 2nd transmitter Benin BENIN 120.106,65

2019 - 21014 Danieten Ivoorkust IVOORKUST 16.323,70

2019 - 21016 The Prophets (Senufo, Ivory Coast) IVOORKUST 8.449,77

2019 - 21017 SD kaarten en audiospelers West-Afrika WESTELIJKE SAHARA 4.664,53

2019 - 21018 The Prophets (Fulfulde, West Africa) NIGERIA 2.807,00

2019 - 21019 The Prophet (Hassaniya, Mauretania) MAURITANIË

2019 - 22001 Ebola Prevention Program (Swahili, DRC) CONGO-KINSHASA 14.784,00

2019 - 23002 FM netwerk Sifa FM Kenya KENIA 5.000,00

2019 - 23004 Health programs (Swahili, Luo, Kenya) KENIA 19.529,88

2019 - 23010 Health programs (Amharic, Oromo, Ethiopia) ETHIOPIË 13.668,49

2019 - 23017 Women of Hope (Somali, East Africa) SOMALIË 17.226,29

2019 - 23021 The Way of Righteousness (Somali, Kenya) KENIA 13.345,89

2019 - 23022 Knowing God (Kalenjin, Kenya) KENIA 18.293,00
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Tabel: Overzicht van in 2019 ondersteunde projecten in Europa en Afrika (excl. personele 
ondersteuningen) 

2019 - 23023 The Way of Righteousness (Afar, Ethiopia) ETHIOPIË 4.686,56

2019 - 23024 The Way of Righteousness (Oromo, Ethiopia) ETHIOPIË 7.840,10

2019 - 23025 Kakuma Refugee Camp FM project KENIA 52.500,00

2019 - 24011 Lomwe Bible study programs (Lomwe, Mozambique) MOZAMBIQUE 9.641,42

2019 - 24012 Zulu Health ZUID-AFRIKA 1.592,76

2019 - 24013 Zimbabwe Health Overflowing Life ZIMBABWE 921,49

2019 - 24030 Zimbabwe Impilo Egcweleyo ZIMBABWE 1.209,12

2019 - 24031 Zimbabwe Hupenyu Hunofashukira ZIMBABWE 545,79

2019 - 24037 Champions Arise ZUID-AFRIKA 20.236,00

2019 - 24038 Champions Arise KZN ZUID-AFRIKA 11.695,00

2019 - 31004 Yi Ting Chai CHINA 20.289,89

2019 - 31007 Seminary on the Air (SOTA) (Mandarin, China) CHINA 12.961,07

2019 - 31012 Son Lift Project (div. languages, China) CHINA 53.459,16

2019 - 31015 China SOTA USB-sticks and SD-cards production and distribution CHINA 12.070,00

2019 - 32001 Radio Distributie Noord-Korea NOORD-KOREA

2019 - 32003 Bible Reading (Korean, North-Korea) NOORD-KOREA 16.142,50

2019 - 32004 Pray School (Korean, North Korea) NOORD-KOREA 5.556,79

2019 - 32008 Let's talk about something (Korean, North-Korea) NOORD-KOREA 3.580,71

2019 - 32009 Bible School basics (Korean, North-Korea) NOORD-KOREA 10.315,81

2019 - 32011 Truth in a test tube (Korean, North-Korea) NOORD-KOREA 2.465,05

2019 - 32012 Noord Korea With You (Korean, North Korea) NOORD-KOREA 138.118,13

2019 - 33002 Bal Samay (Hindi, India) INDIA 11.430,27

2019 - 33003 Mukti Ke Goat (Chattisgarhi, India) INDIA 25.643,81

2019 - 33004 Sanabyu Ataongaran (Sora, India) INDIA 16.273,53

2019 - 33009 Evangelistic program - Orality tract (Tharu, Nepal) NEPAL 5.189,50

2019 - 33010 Evangelistic program - Orality tract (Nepali, Nepal) NEPAL 9.260,91

2019 - 33019 Sri Lanka Radio homes SRI LANKA 9.517,48

2019 - 33020 The Way of Righteousness (Kashmiri, India) INDIA 22.824,34

2019 - 33021 Digital India INDIA 9.000,00

2019 - 33022 Nepal Limbu NEPAL 10.656,04

2019 - 33023 Bangladesh Radio Homes BANGLADESH 20.793,78

2019 - 33024 Audiostudio Odisha (Soura) INDIA 12.250,00

2019 - 34001 Thai Women of Hope THAILAND 3.961,51

2019 - 34004 Isaan Women of Hope THAILAND 1.995,24

2019 - 34006 Cambodja It's Yours CAMBODJA 3.588,43

2019 - 34007 Andrew Sundar SINGAPORE 4.000,00

2019 - 35001 Women of Hope (Indonesian, Indonesia) INDONESIË 16.919,11

2019 - 35006 Aceh Indonesia INDONESIË 5.946,83

2019 - 35007 Papua Indonesia Assessment INDONESIË

2019 - 35010 Disaster relief Sulawesi INDONESIË 10.750,00

2019 - 35011 Java Noodhulp INDONESIË 12.500,00

2019 - 35013 Disaster relief Molukken INDONESIË 13.415,00

2019 - 36002 Khyber Pashtu Evangelistic programs (Pashto Northern, Pakistan) PAKISTAN 36.785,88

2019 - 36004 Pakistan Media players PAKISTAN 16.500,00

2019 - 80001 Albanees ALBANIË 200,00

2019 - 80003 Bonaire BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA 147,80

2019 - 80004 Curt Detwiler VERENIGDE STATEN 500,00

2019 - 80005 ERF Duitsland DUITSLAND 1.250,00

2019 - 80006 Fam David Fry Austria OOSTENRIJK 660,00

2019 - 80007 Fam. Rothrock NEDERLAND 260,00

2019 - 80009 Harry & Eileen Bettig NEDERLAND 1.300,00

2019 - 80010 Indonesia Children's Club Utomo INDONESIË 18.200,00

2019 - 80011 Kaukasus RUSLAND 250,00

2019 - 80012 Koerdisch 390,00

2019 - 80014 Nepal Slums Grace Home en HIV NEPAL 26.185,00

2019 - 80015 Rick & Carol Hawkins NEDERLAND 300,00

2019 - 80016 Ted en Dawn Siemens OOSTENRIJK 1.200,00

2019 - 80020 Audiospelers Kyrgizië KIRGIZIË 7.500,00

2019 - 80022 Oeganda OEGANDA 100,00

2019 - 80023 Thailand support THAILAND 1.300,00

2019 - 80024 Evang NL Wild FM NEDERLAND 5.000,00

80021 Stichting Living Hope NEDERLAND 3.250,00
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Vrijwel alle radioprogramma’s worden lokaal, in de landen zelf, geproduceerd. Een uitzondering 
hierop zijn enkele landen waar het voor christenen te gevaarlijk is om opnames te maken in een 
eigen studio. In dat geval worden de programma’s gemaakt in een naburig land. Dit is bijvoorbeeld 
het geval in Somalië en Noord-Korea. 
De financiële ondersteuning door TWR Nederland & België is voornamelijk langdurig. In het 
radiowerk is continuïteit namelijk erg belangrijk om een luisterpubliek op te kunnen bouwen en te 
behouden.  
 
Ook is ondersteuning voor langere termijn nodig om de luisteraars goed te kunnen uitleggen wat het 
betekent om een volgeling van Jezus Christus te zijn in het dagelijkse leven. Van vrijwel alle 
ondersteunde programma’s is over 2019 een rapportage ontvangen van het verantwoordelijke 
TWR-kantoor. 
 
Periodiek worden programma’s geëvalueerd om te bezien of de beoogde doelstellingen ook 
daadwerkelijk worden behaald. Afhankelijk van de uitkomst wordt het programma al dan niet of in 
aangepaste vorm gecontinueerd. Ook in 2019 hebben we een aantal van deze evaluaties ontvangen. 
In de meeste gevallen werd de ondersteuning gecontinueerd. In een enkel geval werd de financiering 
alternatief aangewend, bijvoorbeeld door wijzigingen in de inhoud of distributie van het programma. 
 

  



Stichting TWR voor Nederland & België                                                    
 
  
                                           

 
 

14 
 
 
 
 
 

3.6 Getuigenissen 
 
Nepal 
‘Drie jaar geleden hoorde ik de blijde boodschap van het Evangelie. Zodra 
ik de waarheid ontdekte, ontving ik Jezus in mijn hart als mijn persoonlijke 
Verlosser. Ik kom uit de Limbu-bevolkingsgroep in Nepal. De meeste mensen 
hier spreken hun eigen dialect. Velen begrijpen het Nepalees niet goed. Op 
dit moment is het Sunaaing-inghangh programma van start gegaan. Dit 
programma past typisch bij de Limbu-gemeenschap en verkondigt de 
waarheid van het Evangelie. Voor ons is het een geweldige mogelijkheid het 
Evangelie in het leven van onze mensen te brengen. Als jonge christen heb ik 
de verantwoordelijkheid opgepakt om als pionier het programma te promoten 
in onze gemeenschap. Het programma is heel populair en heeft een enorme impact door het gebruik 
van radio en digitale media (Facebook). Ik wil TWR-Nepal bedanken voor deze bediening!’ 
Kamal (= schuilnaam) 
 

Syrië 
'Ik ben christen geworden! Ik woon bij mijn moeder, maar weet niet hoe ik 
met haar het nieuws over mijn bekering kan delen. Ze is een toegewijde 
moslima en heeft al zoveel pijn, omdat ze mijn 13-jarige zus verloor. Ik ben de 
enige die over is. Jullie programma moedigt me aan om uit te komen voor 
mijn geloof en trouw te blijven. Maar vanwege mijn moeder word ik 
verdrietig. Bid alstublieft voor mij, zodat ik het goede nieuws over Jezus met 
haar kan delen!'    
Moayyad (= schuilnaam) 

 
Turkije 
‘Ik werd thuis geslagen en ben toen ik veertien was weggelopen. Ik kon niet 
naar school en werd door iedereen afgewezen. Toen ging ik drugs gebruiken. 
Ik had een kleine radio op batterijen en begon naar jullie te luisteren. Nu voel 
ik me niet eenzaam meer, bedankt! Ik gebruik nog steeds drugs, zo is mijn 
leven. Ik wil wel naar een kerk gaan, maar ik ben bang dat de mensen daar 
me ook zullen afwijzen. Kunnen jullie helpen?’ 
Fatma (19) (= schuilnaam) 
 

Kenia 
‘Als het even kan luister ik naar de programma’s van TWR in de Luo-taal. 
Om mijn gezin te onderhouden repareer ik radio’s in een plaatselijke 
werkplaats. Ik lijd aan epilepsie, dus ik was blij verrast met de uitzending die 
me vertelde hoe ik het beste om kan gaan met deze aandoening.*  
Een dokter beantwoordde enkele vragen waar ik veel aan had. Ik ben blij dat 
jullie programma ook aandacht besteedt aan discriminatie. Net als ik, 
worstelen veel mensen daarmee. Dit soort aandoeningen wordt vaak gelinkt 
aan mythes en tovenarij. Het programma laat zien dat dit niet de waarheid is. 

Ik heb al veel mensen op het radioprogramma gewezen!’ 
Collins Obade (28) 
 
*  TWR-Kenia zendt wekelijks een programma uit over gezondheid, in de Luo-taal en ook in het 
Swahili. 
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3.7 Nieuw terrein 
 
Iran 
Iraanse christenen, vooral de ex-moslims onder hen, moeten in het geheim geloven en kunnen veel 
baat hebben bij kleine geluidsdragers waarop ze in een privésetting naar Bijbelstudies kunnen 
luisteren. Dankzij het uitgebreide netwerk dat een van de TWR-partners heeft in Iran, kon TWR-
Nederland vanaf de tweede helft van 2019 dit mogelijk te maken. Langs wegen die vertrouwelijk 
moeten blijven, vond ook veel persoonlijke bemoediging plaats. 
 
Arabisch grensoverschrijdend 
TWR-Nederland kon in 2019 voor het eerst steun geven aan een programma dat al jaren vrucht 
draagt in de Arabische wereld: ‘Hoop voor vrouwen’. De uitzendingen door en voor Arabische 
vrouwen zijn in het bijzonder bemoedigend voor hen die achtergesteld en verdrukt worden: als 
vrouw, als christen, of allebei. TWR-NL ondersteunde in het bijzonder de digitale bediening. In 2019 
reageerden vele tienduizenden vrouwen op de programma’s, vaak online. Velen gaven voor het 
eerst hun hart aan ‘Issa’: Jezus. De top drie van landen met de meeste reacties: 1. Algerije; 2. Irak; 
3. Libië. 
 
Democratische Republiek Congo (DRC) 
Op initiatief van TWR Nederland en dankzij financiële ondersteuning door een sponsor uit Nederland, 
kon een serie van 12 programma’s over Ebola worden geproduceerd in het Congolees Swahili, dat 
gesproken wordt in het gebied in Oost-Congo, waar een nieuwe Ebola-epidemie woedt sinds 
augustus 2018. De serie werd in december 2019 geproduceerd en werd per 24 januari 2020 
uitgezonden vanuit een FM-station in Oeganda, grenzend aan het getroffen gebied in Congo. 
Hetzelfde programma wordt ook uitgezonden via SW. 
 
Kenia  
Samen met TWR Canada, heeft TWR Nederland 
fondsen geworven voor het oprichten van een 
nieuwe FM-zender waarmee het 
vluchtelingenkamp Kakuma in Noordwest Kenia 
bereikt kan worden met het Evangelie. Met een 
zender van 1000 Watt en een mast van 30 meter 
(op een heuveltop) hoopt men in ideale 
omstandigheden een bereik tot ca. 100 km te 
realiseren. Behalve het vluchtelingenkamp en 
nabijgelegen nederzettingen, zal de zender 
daarmee ook een functie hebben voor een groter 
bereik in de regio. De officiële opening staat 
gepland voor juli 2020. 
 
Kenia huisvest bijna 500.000 vluchtelingen, met name in de twee grote vluchtelingenkampen in 
Dadaab en Kakuma. Het vluchtelingenkamp in Kakuma is in 1992 opgezet voor de opvang van 
vluchtelingen uit het toenmalige zuiden van Soedan. Kakuma betekent ‘nergens’ in het Swahili en 
ligt dan ook in een afgelegen gebied in het noordwesten van Kenia. Momenteel worden er ca. 
185.000 vluchtelingen opgevangen, het merendeel afkomstig uit Somalië en Zuid-Soedan. De 
levensomstandigheden zijn zwaar. Het hete klimaat, de droogte en het gebrek aan water en voedsel 
maken het leven niet gemakkelijk. Ook is de veiligheid niet gegarandeerd, regelmatig vinden er 
overvallen plaats in het vluchtelingenkamp. 
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TWR Kenya heeft een licentie voor zeven FM-frequenties, voor het noorden en noordoosten van 
Kenia en delen van het kustgebied. Door middel van het SIFA FM netwerk kan TWR Kenya het 
Evangelie uitzenden in Lamu, Garissa, Marsabit, Lodwar, Voi, Wajir en Mandera. Daarnaast maakt 
TWR Kenya gebruik van de FM-zenders van samenwerkende radiostations. Via SIFA FM kan TWR 
dagelijks bijna 3,5 miljoen luisteraars bereiken en ongeveer 60% van de Keniaanse Moslimbevolking. 
 
Nu heeft TWR Kenya dus de mogelijkheid om ook Kakuma te bereiken met FM-uitzendingen. Het is 
een gebied met kwetsbare mensen, die het Evangelie van Jezus Christus nodig hebben en daarnaast 
informatie over sociaaleconomische ontwikkeling, waarmee leefomstandigheden kunnen verbeteren. 
 
Benin  
In 2019 is hard gewerkt aan het realiseren van een tweede 
middengolfzender in Benin, waarmee met name Nigeria en het 
gebied waar Boko Haram actief is kan worden bereikt met het 
Evangelie. TWR Nederland heeft financieel bijgedragen aan dit 
project en via medewerker Dick Veldman ook in praktische zin.  
De nieuwe zender werd op 1 februari 2020 officieel in gebruik 
genomen. 
 
Rusland/Siberië 
Dankzij bijdragen van enkele sponsoren kon het team in Krasnojarsk in november een auto 
aanschaffen. De auto is meteen gebruikt om gebieden in Siberië te zoeken waar nog niet wordt 
uitgezonden. Dat resulteerde in een uitbreiding van lokale FM-zenders die bereid zijn de 
programma’s van TWR uit te zenden. 
 
China 
Voor het evangelistenprogramma SOTA werd het steeds 
moeilijker om via internet lessen aan te bieden. Daarom is begin 
2019 gestart met de verspreiden van USB-sticks en SD-kaarten. 
De bestanden worden met een dupliceermachine op de 
gegevensdrager gezet, waarna studenten via hun telefoon, laptop 
of een beamer de lesstof tot zich kunnen nemen. 
 
India 
Door meevallende resultaten kon eind van het jaar een eerste bijdrage geleverd worden aan een 
nieuwe studio in Odisha. De studio maakt het opnemen en uitzenden van programma’s in deze 
regio makkelijker. Van de acht talen die in de nieuwe studio opgenomen gaan worden, ondersteunt 
TWR NL/BE er twee. De realisatie van deze studio bespaart het team verre reizen en hoge 
productiekosten. De dichtstbijzijnde studio waar gebruik van gemaakt kan worden ligt namelijk zo’n 
1000 km verderop. De tijdwinst die de studio oplevert qua reistijd kan nu gestoken worden in 
uitbreiding van de programma’s. 
 
Indonesië 
De eilanden Sulawesi, Java en de Molukken zijn getroffen door zware aardbevingen, soms zelfs 
gevolgd door een tsunami. In 2019 is gestart met noodhulpprogramma’s op Sulawesi en Java en 
eind van het jaar zijn voorbereidingen getroffen voor het uitzenden van programma’s op de 
Molukken. Dankzij meevallende resultaten in december kon TWR een bijdrage geven aan deze 
programma’s. 
De noodhulpprogramma’s bestaan uit een serie van honderd afleveringen die via diverse zenders 
uitgezonden worden. Eerdere rampen hebben mogelijkheden geboden om reguliere uitzendingen te 
gaan aanbieden, zoals op Atjeh.  
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3.8 Reizen 
In het kader van fondsenwerving en project management maakten TWR-medewerkers in 2019 een 
aantal reizen: 

Kenia 
In april is met een aantal ondernemers een visiereis gemaakt 
naar Kenia. In Kenia heeft TWR een netwerk van FM-stations 
onder de naam SIFA FM. Naast het hoofdkantoor en de 
studio’s in Nairobi werden twee van zulke stations bezocht: 
Lamu en Voi. In Lamu is een bijzondere situatie, waarbij een 
zendstation op het vasteland via een zogenaamd STL link wordt 
aangestuurd door een studio op het eiland Lamu. Bijzonderheid 
tijdens deze reis was  dan ook dat behalve reizen per vliegtuig en 
auto ook een deel per boot moest worden afgelegd.  
 

Dit deel van Kenia wordt gedomineerd door moslims; het is heel bijzonder dat tot op de huidige dag 
van daaruit christelijke programma’s kunnen worden uitgezonden. Vooral de gesprekken met 
programmamakers en luisteraars zijn heel boeiend. Opvallend is de grote mate waarin zowel 
luisteraars als de kerk betrokken worden bij het werk van TWR. 
 

Israël  
Tijdens een reis naar Israël werden nieuwe kansen op samenwerking 
onderzocht en kon TWR Nederland in zee gaan met de organisatie Aviv 
Ministry. Deze organisatie van Messiasbelijdende Joden werkt sinds jaren 
onder het zogenaamde ‘uitschot’ van Israël: verslaafden en daklozen in 
Tel Aviv en elders. Er werd besloten om audiospelertjes samen te stellen, 
met opnames die Aviv Ministry speciaal ging maken voor de doelgroep.  
Het zijn persoonlijke getuigenissen van ex-verslaafden die dankzij Jezus 
Christus, met vallen en opstaan, een nieuw leven konden beginnen. Alles is 
in het Russisch, omdat de meeste daklozen Russisch als moedertaal 
hebben.  
 

De eerste audiospelers worden D.V. in het voorjaar van 2020 met beleid uitgedeeld aan bezoekers 
van inloophuis en opvanglocaties van Aviv Ministry. Ze werken op zonne-energie.   
 
Foto: Een verslaafde vrouw in Tel Aviv. Foto van Aviv Ministry 
 
Siberië, Ethiopië en Indonesië    

In 2019 is TWR gestart met de realisatie van het Missie & Media 
belevingscentrum. TWR wil graag de luisteraar en het getuigenis 
van zijn of haar leven dicht bij de TWR achterban brengen. Dat 
kan door het getuigenis te visualiseren in het belevingscentrum.   
Hiervoor is een cameraman op drie verschillende locaties in de 
wereld geweest: Siberië, Ethiopië en Indonesië.  
Hij heeft op deze verschillende continenten, met een diversiteit 
aan culturen, enkele luisteraars vastgelegd op camera.  
De luisteraars vertelden in zijn of haar eigen omgeving dat het niet 

vanzelfsprekend is dat er naar christelijke media geluisterd kan worden, maar dat juist deze media 
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een bijzondere houvast geeft in de soms roerige levens van de luisteraars.  
De getuigenissen uit deze drie landen zijn medio 2020 te zien, te horen en te lezen in het Missie & 
Media belevingscentrum.   
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3.9 Christelijke audio in Nederland 
 

Het is de missie van TWR om over de hele wereld het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen.           
“Laat het Evangelie overal horen”, is de slogan van TWR Nederland & België, daar horen 
Nederland en België dus gewoon bij.  
 
De internetzender - TWR.nl - biedt 24/7 Nederlandstalige programma‘s, zoals Bijbelstudies, 
bemoedigingen en overdenkingen, afgewisseld met christelijke Nederlandstalige muziek. Luisteren en 
terugluisteren naar het beschikbare materiaal kan via onze site, SoundCloud, iTunes of via een 
internetradio. Daarnaast heeft www.twr.nl een app ontwikkeld voor de smartphone en tablet. De app 
is gratis te downloaden in de bekende app stores.  
 
Op weg met de Bijbel  
In samenwerking met Groot Nieuws Radio is er een Bijbelstudieprogramma 
voor in de avond ontwikkeld. Er zijn verschillende sprekers te horen met 
een Bijbelstudie van ongeveer 15 minuten. Deze studies worden 
samengesteld en gepresenteerd door een medewerker van TWR. Het 
programma wordt door een breed publiek beluisterd. Dit is voor onze 
missie belangrijk: iedereen toegang geven tot een begrijpelijk Evangelie. 
 
De Bijbel Door  
‘De Bijbel Door’ is een Bijbelstudieprogramma dat in vijf jaar de gehele 
Bijbel diepgaand behandelt. Van Genesis tot en met Openbaring. De productie van de serie, 
bestaande uit 1291 afleveringen, is in 2010 gestart en in 2015 afgerond. In 2015 is besloten om het 
complete programma nogmaals bij Groot Nieuws Radio en op onze eigen stream uit te zenden. De 
serie heeft een eigen app waarop alle audio en scripts beschikbaar zijn.  
 
Terugluisteren  
Door de groeiende vraag naar luisteren op het moment dat mensen 
het zelf willen, is TWR gestart met de terugluisterfunctie. Er wordt 
hiervoor gebruik gemaakt van SoundCloud, iTunes en TWR360. Op 
deze platforms kunnen mensen luisteren naar een grote diversiteit 
aan columns, overdenkingen, meditaties en Bijbelstudies, maar ook 
een opvoedcursus en pastorale cursus. Al het beschikbare 
luistermateriaal is tevens via de TWR.nl-app te beluisteren.  
 
Love Europe  
Praktische en geestelijk hulp combineren? Dat is gelukt in de samenwerking met Agape 
internationaal. Er is een app ontwikkeld die door vluchtelingen wordt gebruikt om hun weg door 
Europa te vinden. Als ze onderweg of op locatie met traumaverwerking aan de slag gaan, dan 
kunnen ze in de app de audio raadplegen die door TWR wordt geleverd. In de app zijn de 
belangrijkste afleveringen beschikbaar gesteld in zes talen om mensen te helpen hun eerste stappen 
te zetten bij het opbouwen van een nieuw leven.  
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3.10 Christelijke audio in België 

Het horen van het Evangelie in je hartstaal, het Vlaams. Dat is 
voor TWR de mogelijkheid om het Evangelie te delen in 
België. Wij mogen dat doen door opnames en de distributie 
hiervan vanuit ons kantoor in Brugge. Wij zijn daarnaast ook 
dankbaar voor de interkerkelijke samenwerking met andere 
christelijke media in Vlaanderen.  

Door De Bijbel  
‘Door De Bijbel’ is een Bijbelstudieprogramma dat in vijf jaar de hele Bijbel diepgaand behandelt 
van Genesis tot en met Openbaring. Deze studies worden ingesproken, bewerkt en daarna 
uitgezonden via de internetzender TWR.be. Ondertussen is de helft van de serie opgenomen.  
 
Melk & Honing 
Hoe beleeft een christen geloven in Vlaanderen? Deze en andere vragen worden beantwoord in ons 
lifestyle programma ‘Melk & Honing’. Tijdens het diepteinterview wordt er in de keuken gewerkt 
aan een lekkernij om samen op te eten. Het is een interactie, tussen bezig zijn en spreken over de 
geestelijke zaken van het christelijke leven in Vlaanderen.  
 
TWR.be  
TWR.be is de internet homepage van het werk in België. De site kenmerkt zich 
door eenvoud en wil mensen vooral het Evangelie laten horen, via het 
internetstation van TWR.be en de terugluisterpagina. Op het internetstation is 
gospelmuziek te horen, afgewisseld met meditaties, overdenkingen en korte 
toespraken, zoveel als mogelijk in het Vlaams. Daarnaast wordt prominent het 
terugluisteren gepromoot zodat mensen op verschillende momenten van de dag 
de programma’s kunnen luisteren.  

TWR.be wil zich graag laten zien en als het mogelijk is laten horen op de diverse 
christelijke ontmoetingsdagen. Dit allemaal om de luisteraar te ontmoeten en 
meer bekendheid te creëren in Vlaanderen.  
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3.11 TWR in de media 
 
Klassieke media 
De Open Dag in april en de regioavonden in november waren, met name door de aanwezigheid van 
TWR-medewerkers uit respectievelijk Bulgarije en Zuid-Azië, niet alleen interessant voor onze 
achterban maar kregen ook volop aandacht in onder andere Reformatorisch Dagblad, Nederlands 
Dagblad, Friesch Dagblad, Uitdaging, diverse lokale kranten en op tal van nieuwssites. Een goede 
manier om het wereldwijde werk van TWR onder de aandacht van het Nederlandse publiek te 
brengen.  
 
Aan het begin van 2019 werd 
een persbericht over de 
strategische keuzes van TWR 
voor het nieuwe jaar door 
diverse media opgepikt. Voor de 
redactie van CIP.nl was het 
aanleiding om hierover nader 
door te praten met TWR-
directeur Hubrecht Smits: ‘Via 
massamedia heel dichtbij komen 
met het Evangelie’.  
Ook het blad Ideaz van 
MissieNederland liet Hubrecht 
Smits aan het woord over de mogelijkheid om via verschillende media maatwerk te bieden bij het 
verspreiden van het Evangelie. 
 
Bijzonder was de aandacht van EO Metterdaad voor het werk van TWR onder de Roma in Oost-
Europa. Een cameraploeg van dit televisieprogramma heeft gedurende een aantal dagen de TWR-
medewerkers Nachko en Marusya Zaikov gevolgd tijdens het maken van hun uitzendingen en het 
bezoeken van luisteraars. Het resultaat: twee indrukwekkende afleveringen die begin maart op NPO2 
zijn uitgezonden (later nog eens herhaald). Duidelijk kwam in beeld hoe het echtpaar Zaikov hart 
heeft om onder hun volksgenoten het Evangelie te laten klinken. Het Nederlandse publiek kon tijdens 
de Open Dag persoonlijk kennismaken met het tweetal en door middel van artikelen in onder andere 
het Reformatorisch Dagblad en EO Visie. 
 
Daarnaast kwam TWR in 2019 onder andere in het nieuws naar aanleiding van onze 
voorjaarscampagne over een nieuwe zender voor verscheurd Nigeria, de verschijning van het 
Jaarverslag 2018 en een persbericht over de plannen van TWR voor het belevingscentrum Missie & 
Media.  
 
Aan het eind van het jaar verschenen er in diverse kranten en bladen en op verschillende sites 
uitgebreide verhalen over het werk van TWR in Zuid-Azië: het centrale thema van de TWR-
regiodagen, waar TWR-medewerker Andrew Sundar de spreker was.  
Diverse interviews werden er gegeven bij onder andere Groot Nieuws Radio en EO Radio 5. Zo werd 
er op Groot Nieuws Radio maandelijks op vrijdagmorgen door een TWR-medewerker een bijdrage 
geleverd aan het programma Mens & Missie. 
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Internet / social media 
TWR zocht in 2019 ook regelmatig online de publiciteit. 
Zo verschenen op www.CIP.nl maandelijks artikelen over 
de projecten van TWR wereldwijd, en investeerde TWR 
structureel in online banners op CIP en incidenteel 
elders. Via Instagram en Facebook werden tal van 
(video)berichten gepost en gedeeld.  
De Facebook-pagina met de laatste TWR-'nieuwtjes', 
indrukwekkende getuigenissen en informatie over onze 
uitzendingen groeide iets in het aantal pagina-vind-ik-
leuks; van 2005 op 1 januari naar 2051 op 31 december. 
De grens van 2000 pagina-vind-ik-leuks is belangrijk 
omdat dat TWR de mogelijkheid biedt om via Facebook 
onze stream te laten klinken. 
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   3.12 Missie & Media belevingscentrum  
 

Via onze huidige fondswerf- en 
communicatieactiviteiten zijn we door 
diverse ontwikkelingen de komende 
jaren slechts deels in staat om de 
huidige en potentiele achterban van 
TWR bewust van te maken van ons 
werk en hen hierbij te betrekken.  
 
Om onze huidige maar ook onze 
potentiele achterban optimaal te 
kunnen betrekken in gebed, financiële 
ondersteuning en persoonlijke inzet, 
zullen er nieuwe wegen ingeslagen 
moeten worden die aansluiten bij de 
gekozen strategische richtingen. 
 
Om in te spelen op de ontwikkelingen en doelstellingen wil TWR in 2020 een belevingscentrum 
openen. Het media belevingscentrum moet groot en professioneel genoeg zijn om gezien te worden 
als een echte belevenis en uitstapje. De realisatie van dit centrum is in 2019 van start gegaan en wordt 
verder uitgewerkt in 2020 om de bezoekers een interactief programma aan te bieden.  
 
Het belevingscentrum bevindt zich naast het huidige kantoor van TWR, op Landgoed Schaffelaar in 
Barneveld. De sleutels van het zogenoemde Poortgebouw heeft TWR in juli 2019 overhandigd 
gekregen.  
 
Wat is er te ontdekken? 
Wie is de stem die het Evangelie laat horen? Waarom zendt TWR het Evangelie juist in dat land of 
gebied uit? Wat komt erbij kijken om een radioprogramma te maken? Hoe kan ik bijdragen aan de 
Bijbelse boodschap die TWR uitzendt?  Een belevingscentrum biedt de mogelijkheid antwoord te 
geven op deze en tal van andere vragen en de bezoekers van dichtbij kennis te laten maken met het 
werk van TWR. Daarbij gaat het om meer dan het aanreiken van informatie. Het gaat om het creëren 
van beleving en daarmee om het realiseren van een diepere betrokkenheid bij ons werk.  
In het belevingscentrum volgen de bezoekers een route door diverse kamers, die voor de juiste 
impact allemaal compleet doorlopen moeten worden.  
 
De blijvende impact 
1. Een breed publiek informeren over onbereikte volken  
2. Een problematiek die hen niet meer onverschillig laat  
3. Ze zich zullen realiseren welke rol media kunnen spelen  
4. Zich gaan beseffen wat het is om christen te zijn/worden in gesloten landen 
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3.13 Toekomst 

Strategisch plan 2017-2020 
Begin 2017 is het strategisch plan 2017-2020 vastgesteld. Het plan voorziet in een aantal strategische 
richtingen, met daaraan gekoppeld concrete doelstellingen en acties. Met elkaar vormen deze een 
kader, waarbinnen de activiteiten van TWR zich afspelen. We zijn nu in het voorlaatste jaar van het 
Strategisch Plan. Op een groot aantal fronten is daarom ook een stuk voortgang te zien. 
 
Missie, kernwaarden 
De missie van TWR is om de wereld het Evangelie van Jezus Christus te laten horen door de media, 
waaronder radio. De grondslag hiervoor blijft bij TWR onveranderd. Onze kernwaarden vatten we op 
deze manier samen: we zijn toegewijd aan Gods Woord; aan gebed en geloof; aan integriteit, 
excellentie, rekenschap geven, samenwerkingsverbanden, respect, de houding van een dienaar, en 
innovatie. 
 
Visie 
De visie van TWR is om christenen te verbinden met niet-christenen door radio, internet en andere 
media. Het doel is mensen Gods Woord te laten horen, opdat zij door de Heilige Geest gaan geloven 
en hun leven wordt vernieuwd. Daarnaast wil TWR een verbindende schakel vormen tussen 
christenen onderling, zodat zij onderwezen, getroost en bemoedigd worden.  
 
In Nederland en België zal TWR zelf audio produceren en delen. De visie is om op die manier vooral 
niet-christenen te bereiken.  
 
Christenen in Nederland en België wil TWR bewustmaken van het feit dat er miljoenen op deze aarde 
leven zonder Christus en dat radio en andere media goede middelen zijn om het Evangelie 
wereldwijd bekend te maken. Die bewustwording zal leiden tot betrokkenheid, gebed, persoonlijke 
inzet en financiële ondersteuning. 
 
Strategische richtingen 
1. Profilering 
We profileren ons voornamelijk met twee elementen uit onze missie die de kern vormen van wat we 
doen: (1) het Evangelie, redding door Jezus Christus alleen, Hand. 4:12; (2) het horen van deze 
boodschap door de massamedia, waaronder radio. 
Op die manier vermijden we dat TWR met radio vereenzelvigd wordt. De consequentie hiervan is dat 
we op termijn onze volledige naam niet meer zullen gebruiken maar het acroniem TWR.  

 In 2019 zijn een nieuw logo en een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Deze werden onder andere 
verwerkt in onze nieuwe website, die begin 2020 operationeel zal moeten gaan. Ook is 
gewerkt aan nieuwe teksten, waaruit helder wordt dat we een media organisatie zijn, met als 
doel het Evangelie overal te laten horen. In 2020 zal dit proces worden afgemaakt door een 
aantal  op te leveren zaken, die het nieuwe profiel van TWR compleet maken. 

 
2. Focus in projecten 
We willen onze projecten vooral focussen op landen, volken en doelgroepen waar onze inzet door 
horen via de massamedia meerwaarde heeft. We streven naar focus op een kleiner aantal landen; van 
nu nog ruim 40 landen naar maximaal 25 landen - waarbij veel uitzendingen ook in buurlanden 
worden beluisterd. Binnen die 25 landen kunnen we meerdere projecten ondersteunen en zo onze 
betrokkenheid bij en kennis van dat land vergroten. 

 Ook in 2019 is de lijst met focuslanden weer geüpdate. We hebben geïnventariseerd wat de 
stand van zaken is in deze landen met betrekking tot gesloten en onbereikte 
bevolkingsgroepen. In een aantal gevallen waren er goede redenen om ook financieringen 
buiten onze focuslanden te doen.  
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3. Toegankelijkheid van onze uitzendingen 
Om impact te maken zullen onze programma’s vindbaar moeten zijn en aantrekkelijk om naar te 
luisteren. Daarbij zoeken we aansluiting bij niet-christenen, zonder dat we de herkenbaarheid voor 
christenen verliezen. Gezien het feit dat het steeds moeilijker wordt om vindbaar te zijn in het 
gigantische aanbod zullen we de nodige middelen besteden aan promotie van ons product. Dit 
betreft in de eerste plaats onze eigen uitzendingen in Nederland en België, maar daarnaast ook in de 
projecten die we financieel ondersteunen. Zendingswerk en fondsenwerving zullen aan elkaar worden 
verbonden, onder andere door wederkerigheid te benadrukken en opnames uit onze focuslanden 
beschikbaar te maken aan migranten in Nederland. 

 Bij onze financieringen wereldwijd is de toegankelijkheid van de uitzendingen (zowel 
inhoudelijk als wat betreft distributie) steeds als een van de criteria benoemd en 
meegenomen. In Nederland en België is een belangrijke stap de ontwikkeling van een 
audiotheek, waarin op eenvoudige wijze te beluisteren audio on-demand kan worden 
geselecteerd. Deze zal in de loop van 2020 operationeel worden. Verder is er gewerkt aan 
een nieuw formaat van het bekende programma TTB: TTB light. Inhoudelijk hetzelfde, maar 
doordat het vooral korter is beter toegankelijk voor niet-christenen. 

 
4. Samenwerking projecten en fondsenwerving 
Om verschil te kunnen maken is het nodig dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn en 
steken we in op een groeiscenario, waardoor we ook kwaliteit kunnen blijven leveren. Samenwerking 
tussen projectmedewerkers en fondsenwervers is van groot belang, zodat we een mix van projecten 
ondersteunen waarmee we niet alleen meerwaarde hebben als organisatie naar de partner in het 
buitenland, maar die ook aantrekkelijk is voor grote en kleine donateurs. Ten behoeve van onze grote 
donateurs zullen we ons netwerk inzetten om ondersteuningen mogelijk te maken ook buiten de 25 
landen. We besteden speciale aandacht aan jongeren (o.a. via scholen), grote donateurs en kerken 
(m.n. de breedte van de achterban die we nog niet benut hebben) en bieden voor hen passende 
projecten aan.  

 Veel van de doelstellingen zijn in de afgelopen jaren reeds gerealiseerd. Een belangrijke 
mijlpaal is de start van de realisering van het belevingscentrum “Missie & Media”, waarin de 
beleving van de projecten centraal staat. Hiermee is bewustwording een onderdeel van de 
kernactiviteiten van TWR Nederland en België geworden. 

 
5. Samenwerking kerken 
Het doel van TWR Nederland is de kerk bij te staan in het uitvoeren van de opdracht van Jezus 
Christus om discipelen van alle volkeren te maken. In verband daarmee streven we naar 
samenwerking met kerken in Nederland & België, maar ook bij onze projecten in het buitenland. 
Deze samenwerking betreft fondsenwerving, de uitzendingen en follow-up. 

 Het aantal kerkleiderslunches is uitgebreid. Helaas heeft onze focus op kerken nog niet 
geresulteerd in een groei van de fondsenwerving vanuit kerken. Dat is weliswaar niet de 
doelstelling van deze focus op samenwerking met de kerken, maar wel een indicator om het 
succes daarvan te meten. 

Thema’s 
De programma’s die TWR Nederland & België ondersteunt, nu en in de toekomst, zijn in te delen 
onder de volgende thema’s:  

 Leiderschapsontwikkeling 
 Programma’s gericht op mondelinge culturen 
 Programma’s gericht op kinderen & jongeren 
 Programma’s gericht op vrouwen (Women of Hope) 
 Programma’s gericht op mannen (Champions Arise) 
 Gezondheid- en landbouwprogramma’s 
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 Programma’s voor onbereikte volkeren 
 
 
Leiderschapsontwikkeling 
Het geloof van nieuwe christenen versterken en het toerusten van nieuwe leiders zijn speerpunten van 
het werk van TWR. Dagelijkse programma’s voorzien in training en gestructureerd onderwijs voor 
voorgangers en lekenpredikers, die anders geen toegang tot zulk onderwijs zouden hebben. Hieronder 
valt een groot deel van de programma’s die ondersteund worden door TWR Nederland & België. 
 
Programma’s gericht op mondelinge culturen 
Mondelinge culturen vormen de grootste uitdaging voor de hedendaagse zending. Mensen uit de 
mondelinge culturen communiceren via verhalen, liederen en spreekwoorden. Vier miljard mensen, 
ongeveer tweederde van de wereldbevolking, zijn mensen uit de mondelinge cultuur en bijna 900 
miljoen van hen kunnen niet lezen en schrijven. Radio is het aangewezen middel om deze culturen 
effectief te bereiken met het Evangelie. TWR heeft speciaal voor deze groepen programma’s 
ontwikkeld. In navolging van Jezus die veel in gelijkenissen sprak, worden in deze programma’s 
verhalen verteld met een Bijbelse boodschap. De verhalen worden op verschillende manieren ten 
gehore gebracht, via liederen, hoorspelen en gedichten.  
 
Programma’s gericht op kinderen & jongeren 
Wereldwijd zijn er ongeveer drie miljard mensen jonger dan 25 jaar. Ruim 1,8 miljard van hen zijn 
onder de 15. Onderzoek toont aan dat als kinderen jong over Christus horen, dat de kans enorm 
vergroot dat ze hun hele leven blijven geloven. TWR Nederland & België wil de komende jaren de 
productie en uitzending van kinderprogramma’s wereldwijd verder stimuleren.  
 
Programma’s gericht op vrouwen (Women of Hope) 
Eerwraak, seksuele slavernij, armoede, oorlog en abortus zijn tragedies die vooral veel slachtoffers maken 
onder vrouwen. De programma’s van TWR bereiken miljoenen vrouwen wereldwijd met een boodschap 
van hoop. Als het Evangelie via vrouwenprogramma’s in gezinnen komt, biedt dat de mogelijkheid voor 
miljoenen om beter met de omstandigheden om te gaan. Women of Hope is wereldwijd een zeer 
gezegend en veelbeluisterd programma, gericht op vrouwen, nu al in 67 talen. TWR Nederland & België 
heeft deze programma’s in het verslagjaar ondersteund in Indonesië, Bulgarije, Iran, Somalië en de 
Arabisch sprekende wereld. 
 
Programma’s gericht op mannen  
De programma’s voor mannen zijn mede ingegeven door de vraag van een broeder in Mozambique. 
Hij wist van de wereldwijde bediening van TWR onder vrouwen, Women of Hope, en stelde de 
uitdagende vraag: “Waarom heeft TWR geen programma’s speciaal voor mannen, wij mannen hebben 
zo veel hulp nodig! 
We ondersteunen daarom discipelschapsprogramma’s die mannen toerusten om te zijn waarvoor God 
hen geroepen heeft. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gebed, kleine groepen en massamedia. 
 
Gezondheid- en landbouwprogramma’s 
Door de slechte gezondheidsomstandigheden waarin miljoenen mensen verkeren, is het voor hen 
vaak moeilijk om zich bezorgd te maken over hun geestelijke groei. TWR heeft radioprogramma’s 
ontwikkeld over basisgezondheid en sanitaire voorzieningen om de lijdende mensen te bereiken en 
werkers in de gezondheidszorg hulp te bieden met Gods boodschap van onvoorwaardelijke liefde en 
vergeving. Programma’s die hieronder vallen zijn de gezondheid- en Aidspreventieprogramma’s 
en programma’s op het gebied van landbouw.  
 
Programma’s voor onbereikte volkeren  
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TWR maakt deel uit van de actie NoChoice. Met bijna twintig andere organisaties proberen we de 
laatste 3 miljard wereldbewoners met het Evangelie te bereiken. Vaak zijn er zelfs nog geen 
geschreven Bijbels of Bijbelgedeeltes. Naast internet zijn radio en audiospelers bij uitstek effectieve 
middelen om deze moeilijk bereikbare mensen voor het eerst met Gods Woord in aanraking te 
brengen. Vaak zijn dit ook de gebieden waar christenen zwaar vervolgd worden en waar goede 
nazorg lastig, maar wel essentieel is. TWR Nederland & België zal zich de komende jaren nog meer 
gaan inzetten voor hen die het Evangelie van Jezus Christus nog niet hebben gehoord.  
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3.14 Financieel plan 2020 - 2022 
 
De inkomsten van TWR Nederland & België voor 2020 zijn begroot op € 2.668.000. Het gaat hier om 
een realistisch scenario, met een stukje structurele groei voor die sectoren waar we zelf invloed op 
kunnen uitoefenen (m.n. particulieren, bedrijven, kerken en stichtingen).  
 
In de fondsenwerving gaat het een en ander veranderen, waardoor het lastiger wordt om te groeien. 
De nieuwe generatie donateurs laat zich moeilijker binden aan een bepaalde organisatie. Wet- en 
regelgeving, vooral rond privacy, maakt het lastiger om aan de informatie te komen ten behoeve van 
de fondsenwerving. Door op deze ontwikkelingen goed in te spelen verwachten we een stukje groei 
te kunnen realiseren, om zodoende niet alleen de kostenstijging te kunnen compenseren, maar ook 
het werk uit te kunnen breiden. 
 
Hoewel we plannen maken om op een verantwoorde manier mensen en middelen in te zetten, 
beseffen we dat het niet deze plannen of onze activiteiten zijn die het Koninkrijk van God laten 
groeien. Het is uiteindelijk God Zelf, die voor het resultaat van ons werk in staat. In dat vertrouwen 
hebben we ook in 2019 weer ons werk gedaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafiek: Werkelijke en begrote inkomsten 1986 tot 2022 
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3.15 Risico’s 
 
Door de aard van de activiteiten zijn de risico’s voor TWR Nederland & België beperkt. De risico’s 
zijn niet veel anders dan die het vorig jaar werden benoemd: 

 Terugvallen van de inkomsten b.v. door recessie. TWR Nederland & België kent geen harde 
verplichtingen als het gaat om het bijdragen aan projecten internationaal. Wel zijn er de 
verplichtingen aan de werknemers in Nederland en België. Dit risico is te beheersen door het 
terugbrengen van de afdrachten internationaal. Daarnaast is er sprake van een 
continuïteitsreserve. 

 Onjuist gebruik van de middelen door onze partners internationaal. Ten behoeve hiervan 
hebben we een fraudeprotocol. Daarnaast beschermt de samenwerking in het internationale 
netwerk en het consequent uitvoeren van monitoring en evaluatie tegen een onjuist gebruik 
van de middelen. 

 Onmogelijkheid om bepaalde projecten uit te voeren door rampen, oorlogsgeweld, 
terrorisme en wat dies meer zij. Met dit risico wordt naar bevind van zaken omgegaan. In het 
ergste geval zullen projecten moeten worden stopgezet en fondsen alternatief worden 
aangewend. 

 TWR Nederland en België ondersteunt meerdere projecten waarvan de medewerkers gevaar 
lopen omdat ze evangeliseren in landen waar dat gevaarlijk kan zijn, en/of omdat de 
medewerkers vanuit een andere religie tot het christendom zijn toegetreden. Krachten die dit 
willen tegengaan stoppen niet bij de landsgrenzen. Daarom spannen we ons ervoor in om op 
de hoogte te blijven van de jongste ontwikkelingen, en om maatregelen te treffen die nodig 
zijn om ons contact met deze collega’s veilig te stellen en ze niet in gevaar te brengen. 

 Schade aan gebouwen, bedrijfsmiddelen etc. Dit is door verzekeringen afgedekt. Het risico 
van discontinuïteit door schade aan studioapparatuur en IT-systemen is te overzien omdat we 
geen directe uitzendingen verzorgen maar altijd opnamen voor geruime tijd gereed hebben 
liggen. 

 Schade door het lekken van data. TWR heeft een databeveiligingsbeleid en deze voldoet aan 
de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 Reputatieschade door bijvoorbeeld datalek, verkeerd gebruik van middelen, misdragingen 
van medewerkers. Naast het onderhouden van een Crisis Management-plan is het 
voorkomen van dit soort zaken (zie hierboven) van het grootste belang. Zo worden onze 
kernwaarden door alle medewerkers en vrijwilligers onderschreven. In 2019 is ten behoeve 
hiervan een veiligheidshandboek, gedragscode en klokkenluidersprotocol ontwikkeld.  

 
 
Bij de jaarlijks benoemde risico’s als `terugvallen van inkomsten door recessie’ en `rampen’ 
denken we dit jaar in het bijzonder ook aan de Coronacrisis. Deze was nog onbekend in het 
verslagjaar, maar is na afloop daarvan, bij het samenstellen van dit jaarverslag, volop in het nieuws. 
Op dit moment lijkt het erop dat de inkomsten op peil blijven en de activiteiten onverminderd door 
kunnen gaan. Het is uiteraard onzeker of dat zo blijft; wat er onder de bovengenoemde risico’s 
geschreven is geldt ook voor deze crisis.   
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4 Jaarrekening 2019 
 
 
4.1 Balans per 31 december 2019  
 

 
 
 

ACTIVA 31-12-2019 31-12-2018

€ € € €

Vaste activa

Immateriële vaste activa 12.238 5.269

Materiële vaste activa 17.326 19.201

Media Belevingscentrum 80.652 0

110.216 24.470

Vlottende activa

Overige vorderingen en overlopende activa 31.635 59.456

Liquide middelen 603.088 626.023

634.723 685.479

744.939 709.949
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PASSIVA 31-12-2019 31-12-2018

€ € € €

Reserves en Fondsen

Continuïteitsreserve 200.000 200.000

Bestemmingsreserve 29.564 24.470

Overige reserves 328.292 303.142

557.856 527.612

Bestemmingsfondsen 90.191 67.356

90.191 67.356

648.047 594.968

Langlopende schulden

Vooruit ontvangen giften 10.200 15.300         

10.200 15.300

Kortlopende schulden

Loonheffingen en pensioenpremies 16.307 19.180

Overige schulden en overlopende passiva 70.385 80.501

86.692 99.681

744.939 709.949
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4.2 Staat van baten en lasten over 2019  
 
 
  werkelijk werkelijk begroot

2019 2018 2019

€ € €

BATEN

Baten van particulieren 1.679.624    1.857.850    1.855.000   

Baten van bedrijven 465.853       243.646       250.000      

Baten van andere organisaties zonder

winststreven 572.291       545.692       450.000      

Som der baten 2.717.768    2.647.188    2.555.000   

LASTEN

Besteed aan doelstellingen

Zendingswerk via de media 2.088.904    2.169.033    1.995.000   

Werving Baten

Kosten eigen fondsenwerving 387.771       375.690       381.000      

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie 175.032       171.344       164.000      

Saldo voor financiële baten en lasten 2.651.707    2.716.067    2.540.000   

Saldo financiële baten en lasten 12.982        15.021         15.000        

Som der lasten 2.664.689    2.731.088    2.555.000   

RESULTAAT 53.079        -83.900        -                 
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 RESULTAATBESTEMMING

Continuïteitsreserve -                 -                 -                 

Bestemmingsreserve 5.094          4.005          -                 

Overige reserve 25.150        89.178         -                 

Bestemmingsfondsen 22.835        -177.083      -                 

53.079        -83.900        -                 

Voor het op te starten Belevingscentrum is in 2019 € 88.394,-- aan giften ontvangen.

Deze giften zijn zowel van particulieren als bedrijven.
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4.3 Grondslagen van de financiële vastlegging  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Algemeen

Grondslagen voor de balanswaardering

Immateriële en materiële vaste activa

De materiële en immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs 

verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen.

De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs. 

Bij de berekening wordt uitgegaan van onderstaande afschrijvingspercentages:

Immateriële vaste activa

Software 33%

Materiële vaste activa

Automatisering 33%

Audiovisuele apparatuur 15%

Kantoorinventaris  10 - 20%

Op investeringen in het boekjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven. 

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarden.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Reserves en fondsen

De continuïteitsreserve is gevormd om zeker te stellen dat ook in de toekomst aan verplichtingen kan 

worden voldaan. Wij hebben een bestemmingsreserve gevormd voor het financieren van de vaste activa. 

De jaarrekening 2019 is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen die in 2008 

door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd en is herzien in 2019.

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale 

waarde, tenzij anders vermeld.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele 

waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 
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Bestemmingsfondsen

Stichting Trans World Radio voor Nederland en België ontvangt van giftgevers bestemde giften.

De aan het einde van het jaar nog niet bestede bestemde giften zijn opgenomen in een bestemmingsfonds.

De bestemmingsfondsen zijn onderscheiden naar de te onderkennen doelstellingen.

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Alle opbrengsten worden voor het bruto bedrag onder de baten opgenomen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

Kosten die nodig zijn om baten te realiseren, worden in de staat van baten en lasten als last gepresenteerd. 

Baten uit eigen fondsenwerving

Baten waarvoor een speciale bestemming is aangewezen, worden als zodanig geregistreerd en 

voor verdere distributie afgedragen aan TWR Europa. Periodieke donaties worden 

verantwoord als baten op het moment van ontvangst, waarbij bij betaling van meerdere perioden in één 

keer, de baten tijdsevenredig worden toegerekend aan de komende perioden.  

Nalatenschappen

De baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden 

vastgesteld. 

Zendingswerk via de media

In de bestedingen voor Zendingswerk via de media zijn opgenomen de afdrachten aan TWR Europa

alsmede de kosten die betrekking hebben op directe projectuitgaven door TWR Nederland. 

Kosten eigen fondsenwerving

Dit zijn alle kosten die als doel hebben om mensen te bewegen om de doelstellingen

van TWR financieel te ondersteunen. 

Kosten beheer en administratie

De kosten voor beheer en administratie zijn de kosten die wij maken voor de administratie en de interne

beheersing voor zover deze niet worden toegerekend aan de doelstellingen of de fondsenwerving.
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Continuïteitsveronderstelling

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteits-

veronderstelling van de onderneming.

Door de uitbraak van het coronavirus in Nederland en de rest van de wereld zijn er verregaande

maatregelen getroffen door de Nederlandse overheid om de verspreiding van het virus over een langere

periode uit te spreiden.

Er is onzekerheid over wat de uiteindelijke economische impact van het coronavirus zal zijn.
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4.4 Toelichting op de balans per 31 december 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

De mutaties in de immateriële vaste activa zijn in het hierna volgende schema samengevat:

Software 2019 2018

€ €

Boekwaarde per 1 januari 5.269               4.174              

Bij: Investeringen 12.451             3.824              

Af: Afschrijvingen -5.482              -2.729             

Boekwaarde per 31 december 12.238             5.269              

Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het hierna volgende schema samengevat:

Bedrijfsmiddelen 2019 2018

€ €

Boekwaarde per 1 januari 19.201             16.291            

Bij: Investeringen 8.430               10.158            

Af: Afschrijvingen -10.305            -7.248             

Boekwaarde per 31 december 17.326             19.201            

Media Belevingscentrum

Software 2019 2018

€ €

Boekwaarde per 1 januari -                      -                     

Bij: Investeringen Mediabelevingscentrum 36.833             -                     

Boekwaarde per 31 december 36.833             -                     

Bedrijfsmiddelen

Boekwaarde per 1 januari -                      -                     

Bij: Investeringen Mediabelevingscentrum 43.819             -                     

Boekwaarde per 31 december 43.819             -                     

Totaal Media Belevingscentrum 80.652             -                     

De totale investeringsverplichting m.b.t. het realiseren van het Media Belevingscentrum bedraagt ca. € 215.000
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VLOTTENDE ACTIVA

Overige vorderingen en overlopende activa 31-12-2019 31-12-2018

€ €

Te ontvangen nalatenschappen - 40.206            

Vooruitbetaalde pensioenpremie Zwitserleven 3.549               3.141              

Waarborgsom huur België 1.000               1.000              

Waarborgsom huur Nederland 4.583               -                     

Vooruitbetaalde Univé verzekeringspremie 2.373               1.669              

Vooruitbetaalde Perspectief verzuimmanagement 1.455               1.347              

Te ontvangen schadeuitkering Univé - 1.414              

Te ontvangen EO Metterdaad - 1.739              

Vooruitbetaalde energiekosten De Schaffelaar / GLK 1.412               1.412              

Vooruitbetaalde huur De Schaffelaar / GLK 4.583               4.583              

Vooruitbetaalde huur Mediabelevingscentrum / KBB 2.771               -                     

Voorutbetaald onderhoudscontract Hefas 310                  606                 

Vooruitbetaalde OWM verzekeringspremie 273                  442                 

Vooruitbetaald Radio Wild FM 2.500               -

Diversen 6.826               1.897              

31.635             59.456            

Liquide middelen

ING bank spaarrekening 90.446             200.446          

Rabobank spaarrekening 203.148            203.315          

ING bank betaalrekening 307.571            211.239          

Postbank België betaalrekening 1.586               10.380            

Kasgeld 340                  359                 

Rabobank betaalrekening -3                    284                 

603.088            626.023          

De liquide middelen staan ter vrije besteding van de Stichting.
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 RESERVES EN FONDSEN

2019 2018

Continuïteitsreserve € €

Saldo per 1 januari 200.000            200.000          

Mutatie exploitatieresultaat -                      -                     

Saldo per 31 december 200.000            200.000          

De continuïteitsreserve bedraagt per 31-12-2019 € 200.000. Deze norm is door het bestuur vastgesteld. 

De hoogte van het normbedrag van € 200.000 is gebaseerd op operationele kosten voor een periode

van drie maanden.

Bestemmingsreserve (financiering activa) € €

Saldo per 1 januari 24.470             20.465            

Mutatie exploitatieresultaat 5.094               4.005              

Saldo per 31 december 29.564             24.470            

Overige reserves € €

Saldo per 1 januari 303.142            213.964          

Mutatie exploitatieresultaat 25.150             89.178            

Saldo per 31 december 328.292            303.142          
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2019 2018

Bestemmingsfondsen € €

Saldo per 1 januari 67.356             244.439          

Bij: Bestemde giften 1.188.684         1.038.679        

Af: bestedingen bestemde giften 1.165.849         1.215.762        

Saldo per 31 december 90.191             67.356            

Specificatie 

bestemmingsfondsen Stand Bij Af Stand

1-1-2019 Giften Bestedingen 31-12-2019

€ € € €

Health/Aids 18.527     13.767        32.246             48                  

Afrika 3.814       326.645      309.351            21.108            

China 8.689       57.789        61.325             5.153              

Azië 23.966     295.073      296.305            22.734            

Midden-Oosten 993          129.652      125.722            4.923              

Europa 10.947     251.164      247.875            14.236            

Nederland -              110.390      88.401             21.989            

België -              -                 -                      -                     

Amerika 420          538            958                  -                     

Wereldwijd -              3.666          3.666               -                     

67.356     1.188.684   1.165.849         90.191            
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LANGLOPENDE SCHULDEN

31-12-2019 31-12-2018

Langlopende schulden € €

Vooruit ontvangen giften 10.200             15.300            

10.200             15.300            

Dit bedrag betreft een lening van een donateur met de intentie

om dit bedrag in de komende 2 jaren kwijt te schelden.

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2019 31-12-2018

Loonheffingen & pensioenpremies € €

Nog af te dragen Loonheffingen 13.794             12.827            

Nog af te dragen loonheffingen België 2.513               3.300              

Nog te betalen pensioenpremies -                      3.053              

16.307             19.180            

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen personeelskosten 3.598               1.743              

Nog te betalen vrijwilligerskosten 885                  775                 

Nog te betalen ING , Rabobank en Bpost 2.187               4.271              

Nog te betalen facturen Acerta 265                  1.554              

Nog te betalen facturen D&DJ 15.104             39.850            

Nog te betalen facturen Spankracht 8.944               -

Vakantiegeldverplichting 21.133             16.834            

Nog te betalen facturen 7.976               5.177              

Nog te betalen accountantskosten 10.293             10.297            

70.385             80.501            
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Niet in de balans opgenomen regelingen

- Huurovereenkomst Nederland

  Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van de

  bedrijfsruimte Stationsweg 6, 3771 VH te Barneveld bedraagt per 1 januari 2019  € 57.000

  (50% van de huursom wordt doorberekend aan TWR Europa).

  De huurverplichting loopt tot 31 juli 2025. 

  Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van de

  bedrijfsruimte Stationsweg 2A, 3771 VH te Barneveld bedraagt per 1 januari 2019  € 27.500

  De huurverplichting loopt tot 31 mei 2022. 

- Huurovereenkomst België

  Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van de 

  bedrijfsruimte Moerkerkse Steenweg 121, 8310 te Sint-Kruis bedraagt per 1 januari 2019 € 6.264.

  Deze huurverplichting is ingegaan per 1 juni 2019 en loopt tot 14 januari 2026.

- Verplichtingen t.a.v. Productie- en uitzendkosten

  De voorwaardelijke verplichting uit hoofde van de met TWR-Europa overeengekomen ondersteuning  

  van radioprogramma's (productie- en uitzendkosten) bedraagt per 31-12-2019 in totaal $ 918.673

  Hiervan vervalt na 1 jaar $ 530.086 en na 5 jaar is de voorwaardelijke verplichting nihil.  Deze

  voorwaardelijke verplichting bestaat onder voorwaarde van liquiditeit bij TWR Nederland & België. 



Stichting TWR voor Nederland & België                                                    
 
  
                                           

 
 

44 
 
 
 
 
 

4.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019  
 
 
 
 
 
  

BATEN

werkelijk begroot werkelijk

2019 2019 2018

€ € €

Baten uit eigen fondsenwerving

Donaties en giften - onbestemd 1.412.085    -                  1.350.182

Donaties en giften - bestemd 1.188.684    -                  1.038.679

Opbrengst uit verkoop goederen en diensten -                  -                  -                  

Nalatenschappen 116.999       -                  258.327

2.717.768    2.555.000    2.647.188

Donaties en giften - bestemd

Health/Aids 13.767         -                  82.311         

Afrika 326.645       -                  151.404       

China 57.789         -                  144.961       

Azië 295.073       -                  257.345       

Midden-Oosten 129.652       -                  40.517         

Europa 251.164       -                  269.094       

Nederland 110.390       -                  16.459         

Amerika 538             -                  13.466         

Wereldwijd 3.666           -                  63.122         

1.188.684    -                  1.038.679    
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LASTEN

Werkelijk Begroot Werkelijk

2019 2019 2018

€ € €

Bestedingen aan de doelstelling

Zending via media 2.088.904 1.995.000    2.169.033

2.088.904 1.995.000    2.169.033

Kengetallen % % %

Totale bestedingen aan de doelstelling in % 78,4% 78,1% 79,4%

van de totale lasten

Totale bestedingen aan de doelstelling in % 

van de totale baten 76,9% 78,1% 81,9%

Werkelijk Begroot Werkelijk

2019 2019 2018

Zending via media € € €

Afdrachten aan TWR - International 

Health/Aids 51.359         -                  79.685         

Afrika 359.931       -                  242.535       

China 82.343         -                  102.062       

Azië 470.545       -                  520.697       

Midden-Oosten 240.273       -                  255.954       

Europa 400.970       -                  504.434       

Nederland -                  -                  -                  

België -                  -                  -                  

Amerika 9.085           -                  22.445         

Totaal afdrachten aan TWR - International 1.614.506    -                  1.727.812    
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Werkelijk Begroot Werkelijk

2019 2019 2018

Aankopen en verwervingen € € €

Health/Aids -                  -                  -

Afrika 7.961           -                  11.271         

China -                  -                  30.968         

Azië 8.720           -                  10.745         

Midden-Oosten 1.105           -                  172             

Europa 3.646           -                  742             

Nederland 18.911         -                  21.372         

België 14.926         -                  17.525         

Amerika -                  -                  64               

Totaal aankopen en verwervingen 55.269         -                  92.859         

Overige Bestedingen

Zendingswerk via de media -                  -                  2.940           

Verrekeningen TWR International 45.042         -                  45.492         

Representatiekosten 859             -                  2.064           

TWR producten 333             -                  1.309           

Totaal overige bestedingen 46.234         -                  51.805         

Totaal eigen bestedingen 1.716.009    1.650.000    1.872.476    

Uitvoeringskosten 372.895       345.000       296.557       

Totaal besteed 2.088.904    1.995.000    2.169.033    

Stichting TWR Nederland en België maakt deel uit van het internationale verband van TWR Europa.

 Door TWR Nederland is in 2019 € 1.614.506 overgemaakt aan andere internationale TWR organisaties 

waarvan € 1.548.425 aan TWR Europa. TWR Europa heeft geen fondsenwervingskosten voor haar 

rekening genomen welke ten gunste komen van TWR Nederland. 

Van de totale bestedingen ad € 2.088.904 (2018: € 2.169.033) is € 1.188.684 (2018: € 1.038.679) 

afkomstig uit het bestemmingsfonds. Het restant is afkomstig uit de onbestemde giften.



Stichting TWR voor Nederland & België                                                    
 
  
                                           

 
 

47 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Werkelijk Begroot Werkelijk

2019 2019 2018

Kosten eigen fondsenwerving € € €

Publiciteit en communicatie

Periodiek TWR Nieuws 97.120         -                  97.296         

Advertentiekosten 9.433           -                  10.286         

Bijsluiters -                  -                  58.434         

Evenementen en stands 9.877           -                  7.028           

Telemarketing 3.108           -                  -                  

Online marketing (social media etc.) 4.571           -                  5.666           

Website 29.761         -                  3.714           

Overige kosten fondsenwerving 20.818         -                  2.153           

Totaal eigen bestedingen 174.688       180.000       184.577       

Uitvoeringskosten 213.083       201.000       191.113       

Totaal besteed 387.771       381.000       375.690       

Kosten van beheer en administratie

Uitvoeringskosten 175.032       164.000       171.344       

175.032       164.000       171.344       

Saldo financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten 12.982         15.000         15.021         

Werkelijk Begroot Werkelijk

2019 2019 2018

Kengetallen % % %

Totale bestedingen eigen fondsenwerving 

als % van de totale baten uit eigen fondsenwerving. 14,3% 14,9% 14,2%

Kosten van beheer en administratie

als % van de totale baten uit eigen fondsenwerving. 6,4% 6,4% 6,5%

Totale bestedingen eigen fondsenwerving + kosten  

van beheer en administratie 

als % van de totale baten uit eigen fondsenwerving. 20,7% 21,3% 20,7%
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4.6 Toelichting op de uitvoeringskosten over 2019  
 

 
 
  

werkelijk begroot werkelijk

2019 2019 2018

€ € €

Personeelskosten

Lonen en salarissen 459.428       -                  395.365      

Sociale lasten & pensioenlasten 103.013       -                  97.518        

Overige personeelskosten 38.094         -                  34.446        

600.535       544.000       527.329      

Bezoldigingen en financiële relaties bestuurders en algemeen directeur

Tevens zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders en directie.

De totale salariskosten, inclusief pensioenpremie, vakantiegeld en sociale lasten van de algemeen 

directeur bedroegen in 2019 € 92.535 (bruto maandsalaris is € 5.691 o.b.v. een 36-urige werkweek).

Lonen en salarissen

Salarissen 410.405       - 359.849      

Salarissen België 49.023         - 37.247        

Transitievergoeding -                  -                  -                

Mutatie vakantiegeldverplichting - - -                

459.428       -                  397.096      

Af: uitkering ziekteverzuimverzekering -                  -                  1.731         

459.428       -                  395.365      

Bij de stichting waren in 2019 gemiddeld 12 betaalde werknemers (8,63 fte; 2018 8,29 fte) in dienst.

In de Belgische vestiging waren in 2019 gemiddeld 3 betaalde werknemers (1,28 fte; 2018 0,81 fte) in 

dienst.

Sociale lasten & pensioenlasten

Premies sociale verzekeringen 80.008         -                  66.660        

Premies sociale verzekeringen België 2.953           -                  5.494         

Sociale verzekeringen België 2018 -5.473          -                  -                

Pensioenpremies 25.525         -                  16.067        

Pensioenpremies voorgaande jaren -                  - 9.297         

103.013       -                  97.518        

Aan bestuurders zijn behalve reiskostenvergoedingen geen bezoldigingen met 

inbegrip van pensioenlasten toegekend.
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werkelijk begroot werkelijk

2019 2019 2018

€ € €

Overige personeelskosten

Cursuskosten 6.420           -                  9.258         

Werkkostenregeling (WKR) 4.778           -                  4.275         

Kosten bestuur 1.268           -                  1.220         

Ziekteverzuimverzekering+Arbodienst 1.347           -                  79              

Kosten vrijwilligers 13.804         -                  16.010        

Kantinekosten 3.162           -                  2.717         

Ongevallenverzekering 1.023           -                  513            

Aansprakelijkheidsverzekering 1.420           -                  374            

Vergoeding stage 680             - -

Overige kosten 4.192           -                  -

38.094         -                  34.446        

Reis- en verblijfkosten

Reis- en verblijfkosten personeel 21.823         -                  14.361        

Autokosten 1.543           -                  1.392         

23.366         22.500         15.753        

Afschrijvingen

Bedrijfsmiddelen 15.787         21.000         9.977         

Huisvestingskosten

Huur Schaffelaar 55.000         -                  55.000        

Huur Belevingscentrum 16.624         - -

Energie 19.554         -                  20.405        

Schoonmaakkosten 12.391         -                  11.765        

Afrekening energie voorgaande jaren -                  -                  1.219         

Onderhoudskosten - gebouw en inventaris 2.199           -                  1.735         

Belastingen en heffingen 941             -                  860            

Doorbelaste huisvestingskosten TWR Europe 50% -45.042        -                  -45.492       

61.667         60.500         45.492        
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werkelijk begroot werkelijk

2019 2019 2018

€ € €

Kantoorkosten

Automatisering 17.673         -                  15.505        

Kantoorbenodigdheden 2.574           -                  6.343         

Porti 5.398           -                  5.500         

Telefoonkosten 1.731           -                  3.597         

Contributies en abonnementen 4.071           -                  3.259         

31.447         36.000         34.204        

Algemene kosten

Kosten Register Accountant - vorig jaar 9.500           -                  9.500         

Accountants- en advieskosten 2.279           -                  2.842         

Bijdrage Missie Nederland, CBF, KvK 7.641           -                  7.728         

Kosten personeel vacatures 7.056           -                  2.173         

Pensioenadvies 220             -                  3.038         

Notariskosten 627             -                  25              

Zwitserlevenpoliskosten 886             -                  953            

28.209         25.000         26.259        

  

Totaal 761.011       709.000       659.014      

Financiële baten en lasten

Financiële baten

Rente bankrekeningen -                  - 396            

Financiële lasten

Bank- en rentekosten 12.982         - 15.417        

Saldo -12.982        -16.000        -15.021       

Verdeling uitvoeringskosten

Voor de verdeling van de uitvoeringskosten verwijzen wij u naar de pagina 

Verdeling uitvoeringskosten eigen organisatie.
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Kosten Kosten Kosten Beheer werkelijk begroot werkelijk

Lasten Projecten Fondsenwerving en Administratie 2019 2019 2018

€ € € € € €

Directe bestedingen

Afdrachten 1.614.506 -                       -                       1.614.506 1.650.000 1.727.812

Aankopen en verwervingen 55.269 -                       -                       55.269 92.859

Overige bestedingen 46.234 -                       -                       46.234 51.805

Publiciteit en communicatie -                174.688 -                       174.688 180.000 184.577

Totaal eigen bestedingen 1.716.009 174.688 -                       1.890.697 1.830.000 2.057.053

Uitvoeringskosten

Personeelskosten 294.262 168.150 138.123 600.535 544.000 527.329

Reis- en verblijfkosten 11.449 6.542 5.374 23.365 22.500 15.753

Afschrijvingen 7.736 4.420 3.631 15.787 21.000 9.977

Huisvestingskosten 30.217 17.267 14.183 61.667 60.500 45.492

Kantoorkosten 15.409 8.805 7.233 31.447 36.000 34.204

Algemene kosten 13.822 7.899 6.488 28.209 25.000 26.259

Totaal uitvoeringskosten 372.895 213.083 175.032 761.010 709.000 659.014

Financiële baten en lasten 6.361 3.635 2.986 12.982 16.000 15.021

Totaal Lasten 2.095.265 391.406 178.018 2.664.689 2.555.000 2.731.088

Verdelingspercentage 49% 28% 23% 100% 100% 100%

De grondslag voor de verdeling van de uitvoeringskosten is de urenbesteding van de medewerkers, 

waarbij taken worden onderverdeeld in de categorieën Projecten, Fondsenwerving en Beheer & Administatie.

4.7 Verdeling uitvoeringskosten eigen organisatie 2019  
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4.7 Overige toelichting 
 
 

  

Gebeurtenissen na balansdatum

Nederland en de rest van de wereld is geconfronteerd met het coronavirus. Niemand kan overzien

welke impact dit zal hebben en welke maatregelen er verder nog genomen gaan worden om de 

verspreiding van het virus over een langere periode uit te spreiden. Ten aanzien van de impact 

van het coronavirus en de huidige situatie van Stichting Trans World Radio voor Nederland en België

wordt verwezen naar de continuïteitsveronderstelling welke is opgenomen onder de grondslagen van 

waardering en resultaatbepaling.

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening voorgaand boekjaar

Het bestuur van Stichting Trans World Radio voor Nederland en België heeft de jaarrekening 2018

vastgesteld in de vergadering van 16 april 2019.

Resultaatbestemming 2019

Het overschot in boekjaar 2019 ad € 35.602 is als volgt in de jaarrekening verwerkt:

Mutatie Reserves en fondsen 2019

Continuïteitsreserve -                  

Bestemmingsreserve 5.094           

Overige reserve 25.150         

Bestemmingsfondsen 22.835         

53.079         
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5. Overige gegevens  
 
 
 
 

 
 
 
 

Controleverklaring

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
Aan: het bestuur van Stichting Trans World Radio voor Nederland en België, te Barneveld 
 
 
A. Verklaring over de in het financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019  
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening  2019 van Stichting Trans World Radio voor Nederland en België  
te Barneveld gecontroleerd.   
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Trans World Radio voor Nederland en België 
per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland 
geldende RJ-Richtlijn 640 ‘Organisaties zonder winststreven’  en RJ 650 ‘Fondsenwervende 
instellingen’.  
 
De jaarrekening bestaat uit:   
1. de enkelvoudige balans per 31 december 2019;  
2. de enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2019; en  
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 
   
De basis voor ons oordeel  
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Trans World Radio voor Nederland en België zoals vereist in de 
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere 
voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).   
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel.  
 
Paragraaf betreffende overige aanlegenheden 
Wij vestigen de aandacht op de verantwoording besteed aan afdracht en support in 2019 € 2.088.904 
(2018: € 2.169.033). De feitelijke besteding aan de doelstelling is niet in onze controle van uw stichting 
betrokken. 
 
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit: 

- het bestuursverslag 
- de overige gegevens. 

 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:   

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  
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- alle informatie bevat die op grond van RJ-Richtlijn 640 ‘Organisaties zonder winststreven’ en 
RJ 650 ‘Fondsenwervende instellingen’ vereist is.   

  
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in RJ-Richtlijn 640 ‘Organisaties zonder 
winststreven’ en RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende instellingen’ en de Nederlandse Standaard 720. 
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 
jaarrekening. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met RJ-Richtlijn 640 ‘Organisaties zonder 
winststreven’ en RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende instellingen’. 
 
 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening: 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. In dit 
kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur nood- 
zakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fouten of fraude.  
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevings-
stelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, 
tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te 
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 
 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 
de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de stichting. 
  
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controle-
standaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 
andere uit:   
- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing;  

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de entiteit;  

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover 
in de jaarrekening staan;   

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de 
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten 
wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan 
handhaven;  

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

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

 
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing.  
 
Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid 
hebben nageleefd.  
 
 
Barneveld, 27 mei 2020        
Schuiteman & Partners Registeraccountants B.V.    
 
 
 
W. van Reenen RA 
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