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Beste ondersteuner van het werk van Go and Tell,

Hartelijk dank voor het nemen van de moeite om onze jaarcijfers te bekijken!

We zijn er gepast trots op dat we keer op keer het vertrouwen van onze achterban krijgen om

zoveel middelen aan Gods koninkrijk te besteden.

Het jaar 2018 was voor ons een jaar van investeren. Er is heel wat wisseling geweest in ons

personeel. Dit, om de verantwoordelijkheid van het werk opnieuw op sterke schouders te

kunnen dragen. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in onze backoffice en onze

organisatiestructuur. Zo hebben we o.a. een nieuw CRM-systeem aangeschaft om aan de

nieuwe wetgeving, waaronder de A.V.G., te kunnen voldoen.

We zijn een groot avontuur aangegaan en besloten de Heilige Geest te volgen. We verhuisden

ons geluidsysteem van Burkina Faso naar Liberia voor een grote campagne. De gevolgen

waren groot: het woeste Afrika heeft meerdere malen naar ons uitgehaald. Wonderbaarlijk

genoeg, hebben we keer op keer Gods trouw en bewarende hand op alle spullen gezien. Wel

hebben we moeten investeren in het transport en alle uitdagingen er omheen. Des al niet te

min hebben we het jaar afgesloten met een geweldige campagne in Liberia.

Halverwege het jaar opende zich een nieuwe deur voor ons: Pakistan. Over de uitnodiging om

het evangelie te preken in een land waar veel vervolging is, hoefde ik niet lang na te denken.

Toen we onze achterban om hulp vroegen bleek aan de hoeveelheid giften dat ook zij ons

massaal steunden. Het was een groot wonder, waarbij meer dan 200.000 mensen werden

bereikt.

De impact in Nederland (ons eigen land) groeit ook met het jaar. Met onze partners in de

media, zoals Groot Nieuws Radio en Family 7, bereiken we steeds meer mensen met onze

unieke boodschap. Ook via Youtube en de social media reiken we uit naar tienduizenden

mensen!

In 2018 hebben we letterlijk meer moeten uitgeven dan dat er in is gekomen. Toch zien we

steeds weer dat God op tijd aanvult. Met dat vertrouwen gaan we 2019 in!

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons maken. We zien uit naar uw

ondersteuning in 2019 en bidden dat God u rijkelijk tegemoet zal komen met Zijn hemelse

zegeningen!

Vanwege Zijn liefde,
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In het jaar 2018 zijn de giften ten behoeve van de verschillende campagnes gestegen naar

¤289.276. Ten opzichte van het jaar 2017 is dit een stijging van 19%. Echter zijn de totale

inkomsten van Go and Tell gedaald met 14%. Deze daling komt voornamelijk door het

uitblijven van eenmalige veelal grote particuliere giften. Los van deze daling is er toch een

stijging te zien in het aantal structurele partners (2334 eind 2018). De overige baten zijn ten

opzichte van 2017 redelijk gelijk gebleven.

In 2018 is er, ten opzichte van 2017, 30% meer uitgegeven aan de verschillende

doelstellingen. Deze groei is duidelijk terug te zien in de kosten rondom de campagnes. De

campagnes in Liberia en in Pakistan hadden dan ook een groter bereik dan de voorgaande

campagnes. Alleen al in Pakistan werden er meer dan 200.000 mensen bereikt met het

Evangelie van Jezus. We zijn dankbaar dat de groei van afgelopen jaar door heeft mogen

zetten en bidden dan ook dat in het jaar 2019 er weer een mooie groei mag plaatsvinden.

Door de aanhoudende groei in omvang van de campagnes en evenementen is er in 2018 een

tekort ontstaan. We zien dan ook dat de groter wordende campagnes en evenementen dan 

ook meer kosten. We zijn dan ook heel dankbaar dat Go and Tell financieel gezond is, zodat 

we dit tekort hebben kunnen opvangen vanuit de reserves die in 2017 zijn gevormd. In totaal is 

er ¤168.925 onttrokken uit de reserves.

Stichting Go and Tell is organisatorisch en financieel nog steeds gezond waardoor we ook in

de toekomst kunnen blijven doorwerken aan onze missie en opdracht. 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 2018 is van elke

uitgegeven ¤100,00 maar liefst ¤77,21 (77,2%) besteed aan de directe missie-doelstelling

van Go and Tell in binnen- en buitenland. Dit is een stijging van bijna ¤9,00 ten opzichte van

2017. 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.

TOELICHTING OP FINANCIËN
VAN STICHTING GO AND TELL
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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 18,85% in 2018 betekent dat elke

¤18,85 die we investeren in fondsenwerving uiteindelijk ¤100,00 oplevert voor het werk van

Go and Tell.

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 2018

gedaald naar 9,3%. Deze daling komt voornamelijk voort uit het dalende aantal fte’s.

Omschrijving 2018 2017

Doelstellingspercentage 77,2% 68,5%

CBF Fondsenwerving perc.  

(max. 25%)

18,8% 20,0%

Kostenpercentage management  

en administratie

9,3% 11,6%


