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Geacht bestuur,
Ingevolge de ons verstrekte opdracht tot het verzorgen van de jaarrekening van de stichting,
brengen wij hiermede rapport uit inzake het jaar 2017.
1

Opdracht

Wij hebben de in het rapport opgenomen jaarrekening van Stichting Go and Tell te Zeewolde
samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheden voor juistheid
en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de
onderneming.
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen, in
hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van de financiële gegevens.
2

Algemeen

Het doel van de stichting is het verkondigen van het heil, dat wil zeggen: het evangelie van Jezus
Christus in de volle Bijbelse zin van het Woord van God, met alle haar ter beschikking staande
middelen, in alle delen van de wereld, doch met prioriteit voor die plaatsen waar het Evangelie nog
niet of zelden is gepredikt.
Hoogachtend,

D.G. Kroese
Kroese & van Catz

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER
(na resultaatbestemming)

ACTIVA
2017
€

2016
€

€

€

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

252.924

260.511

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

TOTAAL ACTIVA

-

-

24.811

271

349.223

236.969
374.034

237.240

626.958

497.751
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PASSIVA
2017
€

2016
€

€

€

EIGEN VERMOGEN
Overige reserves
Bestemmingsreserves Campagnes & Projecten

52.824

49.453

300.000

180.000

VREEMD VERMOGEN
Langlopende schulden
Kortlopende schulden en overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA

236.000

248.250

38.134

20.048
274.134

268.298

626.958

497.751
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INKOMSTEN EN UITGAVEN OVER:
2017
€
INKOMSTEN
Ontvangen voor doelstelling binnenland
Ontvangen voor doelstelling buitenland
Ontvangen uit eigen fondsenwerving
Overige inkomsten

€

120.551
170.391
670.480
3.744

Totaal inkomsten
UITGAVEN
Besteed aan doelstelling binnenland
Besteed aan doelstelling buitenland
Kosten eigen fondswerving
Kosten beheer management en administratie

2016
€

€

107.827
263.633
477.506
5.063
965.166

305.794
347.371
77.922
110.708

854.029

349.899
312.087
62.618
64.014

Totaal uitgaven

841.795

788.618

SALDO INKOMSTEN EN UITGAVEN

123.371

65.411

SALDOBESTEMMING
Toevoeging/onttrekking aan:
Overige reserves
Bestemmingsreserve Campagnes
Bestemmingsreserve Overige
Bestemmingsreserve Project Romeinen 10:14

3.371
20.000
100.000
-

1.333
50.000
100.000
-85.922
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GRONDSLAGEN, TOELICHTING EN OVERIGE GEGEVENS
Grondslagen van waardering en toelichting
Materiële vaste activa
De vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijs, verminderd met een lineaire afschrijving,
gebaseerd op de verwachte economische levensduur.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekeninghoudend
met oninbaarheid.
Kapitaal
Het kapitaal van de onderneming is het resultaat van de opnamen en stortingen vermeerderd met het
resultaat van het betreffende boekjaar.
Overige activa en passiva
Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN, TOELICHTING EN OVERIGE GEGEVENS
Grondslagen van resultaatbepaling en toelichting
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van
waardering. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn ontvangen. Verliezen worden
in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
De afschrijvingen worden lineair berekend op basis van de onder de grondslagen van waardering
vermelde levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt tijdsevenredig afgeschreven.

Overige gegevens
In 2017 waren gemiddeld 9,7 personen in dienst van de stichting.
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Jaarverslag 2017
Dankbaar is het woord dat bij mij opkomt als ik denk aan 2017. Het gaat stukken beter met de
economie en dat is ook terug te zien in onze cijfers. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen
hun gaven toevertrouwen aan Go and Tell.
In 2017 was ons geluidssysteem in volle operatie en is er ook een vrachtwagen bijgekomen. Binnen
recordtijd kwamen hier de financiën voor binnen, omdat velen van jullie daar zo ruimhartig aan
gaven. Dat kenmerkt ook de achterban van Go and Tell.
Like Jesus en Simply Jesus zijn opnieuw met zeker 20% gegroeid. De getuigenissen die bij ons
binnenkomen motiveren ons om ook hierin onze grenzen te verkennen, zodat we in de toekomst
steeds meer mensen kunnen bereiken.
We ervaren steeds meer de noodzaak om actief te zijn op Sociale Media. Daarom werken we
momenteel aan de uitbreiding van ons content team. Er is veel verschuiving op de verschillende
afdelingen. Steeds zijn we op zoek naar nieuw talent, zodat we met elkaar Gods Koninkrijk kunnen
bouwen. Bidden jullie mee voor wijsheid en voorziening daarin?
We hebben in het afgelopen jaar ook een aantal grote giften mogen ontvangen. Mensen die vol
vertrouwen een algemene gift overmaken en zeggen: zet dit bedrag maar in waar nodig. Deze giften
zijn waardevol, omdat we vaak kosten maken die niet direct met het zendingsveld te maken hebben,
maar wel nodig zijn om het werk daar te kunnen doen. God weet wat we nodig hebben en dat blijkt
ook nu weer.
Het nieuwe jaar is nu in volle gang en ik zie er nu al naar uit om verslag te kunnen doen van de mooie
dingen die in 2018 staan te gebeuren. Wat ik al kan zeggen is dat Go and Tell de mogelijkheden
onderzoekt voor een nieuwe huisvesting. We groeien letterlijk uit ons jasje en zien ernaar uit onze
tentpinnen te verplaatsen. Natuurlijk houden we onze achterban op de hoogte en zien uit naar
(opnieuw) prachtige getuigenissen!
Vanuit Zeewolde wil ik iedereen bedanken die zo trouw achter ons staat. God is onze bron. Hij werkt
samen met mensen die gehoorzaam willen zijn. Samen met ons team (en Paulus) wil ik tegen je
zeggen:
Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.
Filippenzen 4:19
Vanwege Zijn liefde,
David de Vos
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Toelichting op financiën van Stichting Go and Tell
In 2017 zijn de totale inkomsten van Go and Tell net als voorgaande jaren wederom gestegen tot
maar liefst €965.166. Dat is een stijging van 13% ten opzichte van het jaar 2016. Deze stijging van
inkomsten is ontstaan dankzij structurele inkomsten uit een groeiende partnerachterban en in het
bijzonder dankzij een aantal grote giften van Go and Tell partners. We zijn bijzonder onder de
indruk, blij en dankbaar voor deze jaarlijkse groei van inkomsten waarmee we nog meer mensen
hebben kunnen bereiken en in de toekomst nog zullen bereiken met het evangelie van Gods liefde
en genade. God is betrouwbaar en trouw in Zijn voorziening voor het werk van Go and Tell en daar
danken en eren we Hem voor!
In het afgelopen jaar zijn niet alle ontvangen gelden direct uitgegeven. We hebben €120.000
gereserveerd voor toekomstige buitenlandse campagnes en daaraan verbonden uitgaven.
Campagnes die overigens elk jaar groter en groter worden en daarmee ook meer geld kosten. Zo
zullen we in 2018 in ieder geval 2 grote campagnes organiseren in Liberia en Pakistan.
Stichting Go and Tell is organisatorisch en financieel gezond waardoor we ook in de toekomst
kunnen blijven doorwerken aan onze missie en opdracht. En onze organisatie groeit daarin mee. We
hechten veel waarde aan het zo goed en efficiënt mogelijk inzetten van de financiële middelen die
ons zijn toevertrouwd door onze vaste donateurs en achterban. Hieronder staan een aantal
indicatoren en percentages genoemd met een vergelijking ten opzichte van vorige jaren.
Directe doelstellingspercentage
Dit percentage geeft aan hoeveel procent van de totale uitgaven besteed zijn aan de directe
doelstellingen van Go and Tell in Nederland en in het buitenland. In 2017 is van elke uitgegeven
€ 100,00 maar liefst € 77,60 (77,6%) besteed aan de directe missie-doelstelling van Go and Tell in
binnen- en buitenland. Het overige is uitgegeven aan ondersteunende activiteiten en diensten als
nieuwe fondsenwerving, beheer- en administratiekosten. Deze activiteiten noemen we indirecte
doelstellingen, ze zijn onmisbaar en nodig om de directe missie-doelstellingen te kunnen realiseren.
Met het extra investeren in 2017 in de versterking van de organisatie gericht op groei in de
toekomst valt het directe doelstellingspercentage iets lager uit dan vorig jaar.
Kosten fondsenwerving
Dit percentage geeft aan hoeveel procent van de inkomsten (excl. overige inkomsten) zijn
uitgegeven aan fondswervingsacties. Het Centraal Bureau Fondsenweving (CBF) schrijft voor dat
dit maximaal 25% mag bedragen. Het percentage van 8,1% in 2017 betekent dat elke
€ 8,10 die we investeren in fondsenwerving uiteindelijk € 100,00 oplevert voor het werk van Go
and Tell. Ons doel is de kosten voor fondsenwerving maximaal 10% te laten bedragen van de
inkomsten.

Kosten management en administratie
Dit percentage geeft aan hoeveel procent van de totale uitgaven besteed zijn aan kosten voor
management en administratie om Go and Tell te besturen en alle inkomsten en uitgaven op een
goede manier te verwerken en financieel te verantwoorden. Het percentage is in 2017 gestegen
omdat er extra mensen zijn aangenomen om de organisatie van Go and Tell verder te versterken
gericht op groei in de nabije toekomst.
Omschrijving

2017

2016

2015

2014

2013

Doelstellingspercentage
CBF Fondsenwerving perc. (max. 25%)
Kostenpercentage management en
administratie

77,6%
8,1%
13,1%

83,9%
7,3%
8,1%

82,7%
7,2%
8,6%

77,8%
10,7%
11,3%

70,1%
9,3%
21,1%

