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WONDEREN MOGEN
NOOIT WENNEN
‘Sta even stil en heb oog voor Gods wonderen,’ staat
in Job 37. Een wijze raad, waar ik aan het begin van
dit jaarverslag graag gehoor aan geef. 2016 was een
bewogen jaar. Voor je het weet verlies je de wonderen
van God uit het oog. Toch waren ze er. Volop. Ik ben
een mens in verwondering. Ook over 2016.
In landen waar de meerderheid van de bevolking moslim
is, mochten we ook dit jaar gratis onze programma’s
uitzenden op de meest vooraanstaande kanalen. Op
onze programma’s in West-Afrika kwamen meer dan
125.000 reacties binnen.

4

Soms betrap ik mezelf erop dat we het bijna vanzelfsprekend gaan vinden, dat er steeds weer deuren
voor ons opengaan. Dat zoveel mensen reageren op
onze programma’s. Of dat onze programma’s zelfs
een mensenleven ten goede keren. Het is goed om,
net als Job, even stil te staan en te beseffen: dit zijn
wonderen van God. Hieraan mogen we nooit wennen.
Eerlijk gezegd wees niets op een wonder, aan het
begin van dit jaar. Er was minder geld dan ooit. Eén
van onze donoren stopte met bijdragen, waardoor
wij 20% aan inkomsten verloren. Onze partners
moesten bezuinigen en met één van hen beëindigden we zelfs de samenwerking. De wereld stond
in brand, het moslimfundamentalisme kreeg naar
mijn mening teveel media aandacht. De wonderen
leken de wereld uit.

VOORWOORD

Maar niets bleek minder waar. Juist wanneer wij met
lege handen staan, kan God ze vullen. Hij ging zijn
weg met 3xM, op een bijzondere manier.
In 2016 realiseerden onze partners ruim 45.000
minuten gratis zendtijd met een waarde van bijna
€ 245.000 en werkten vrijwilligers 3.735 uren met een
waarde van € 136.000, dat is in totaal 37% van onze
inkomsten. Wat is het wonderlijk dat er in landen met
een meerderheid aan moslims zoveel gratis zendtijd
gegeven wordt. Én wat is het mooi om te zien dat
mensen in Nederland achter onze doelstelling staan
en zich daar vrijwillig voor inzetten in een tijd dat
vrijwilligerswerk terugloopt.
In Bangladesh startten we met uitzenden in 2014.
Al in 2016 konden we de 100e uitzending vieren!
Juist dit jaar werd in Bangladesh veel geweld tegen
christenen gemeld. Maar in hetzelfde land bleven
kerkleiders met elkaar in gesprek over christelijke
televisie. Samen met hen benaderden we televisiestations. We zagen dat christelijke leiders die elkaar
nooit eerder hadden ontmoet, met elkaar om de tafel
gingen. Opnieuw ontdekten we dat God ons gebruikt
om de woorden van Jezus waar te maken: ‘Laat hen
allen een zijn, opdat de wereld zal geloven…’ Dat
gebed is onze missie.

eindelijk openingen ontstonden om meer invloedrijke
kerkleiders te spreken. Een van hen was verbaasd dat
wij in onze programma’s het evangelie koppelden
aan sociale onderwerpen. Voor hem een heel nieuw
gezichtspunt, maar samen hebben we een doel: we
willen Jezus verkondigen.
Een wonder is het dat ook in 2016, ondanks alle
dreiging van geweld, al onze medewerkers hun werk
konden blijven doen. Iedereen kwam elke avond weer
veilig thuis. In Centraal-Azië worden nazorgmedewerkers wel eens via de telefoon bedreigd met de
dood. Soms vinden zij de moed om te antwoorden:
‘Kan ik je ergens ontmoeten om verder te praten?’
Wij zijn God dankbaar voor zijn bescherming.
Verwonderd zijn we over Gods weg met 3xM in 2016
en vol vertrouwen op een God die wonderen doet,
gaan wij 2017 in.

Martien Timmer
CEO/directeur

Hetzelfde gebeurde in het kerkelijk zeer verdeelde
Japan, waar na vier bezoeken en talloze kopjes thee,

VOORWOORD

IK BID NIET ALLEEN
VOOR HEN,

MAAR VOOR ALLEN
DIE DOOR HUN
VERKONDIGING
IN MIJ GELOVEN
JOHANNES 17:20
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GOEDE WEG
“Uw programma laat ons zien
waar we fouten maken en wat de
goede weg is. Daarom hoop ik dat
er nog meer worden uitgezonden.’’

Kijker, Bangladesh

1
DOELSTELLING
EN STRATEGIE

14
77

1.1 | DIT IS 3XM
Naam
3xM is de afkorting van More Message in the Media. Maar
deze naam maakt ook duidelijk wat ons verlangen is. Bij
3xM willen we meer programma’s maken, die meer van
Jezus laten zien, zodat meer mensen tot geloof komen.

1
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Doelstelling
Het verkondigen van het Woord van God via de moderne
media.
Missie & Visie
De wereldbevolking groeit nog steeds. Dat betekent ook
dat steeds meer mensen nooit gehoord hebben over
Jezus Christus en zijn liefde en genade niet kennen.
Dat motiveert ons tot krachtig, nieuw beleid voor de
komende jaren.
De missie van 3xM is en blijft het verkondigen van het
Woord van God via televisie, sociale media en internet.
Dit doel willen wij bereiken door via onze buitenlandse
partners aansprekende programma’s te maken en uit te
zenden in landen binnen het 10/40 Window. In dit gebied
wonen de meeste niet-christenen ter wereld en liggen
dus de grootste kansen voor het evangelie. We werken
het liefst in landen waar het evangelie niet of nauwelijks
aanwezig is op televisie, In West-Afrika mogen we zelfs
gratis uitzenden, een enorme kans die we volop benutten.
De woorden van Paulus in Romeinen 15:20 zijn onze
inspiratiebron: “Maar ik heb er een eer in gesteld het niet
op plaatsen te verkondigen waar Christus al bekend was.
Ik wilde niet op het fundament van een ander bouwen.” Uit
ons onderzoek blijkt dat vooral in landen in West-Afrika
en Azië geen christelijke programma’s op televisie te zien
zijn. Dat geldt bijvoorbeeld niet voor het Midden Oosten,

waar het christelijke geluid wel in de media aanwezig is.
In de landen waar 3XM uitzendt, zijn levens ontwricht
door grote sociale problemen. De liefde van Jezus kan
het leven van mensen compleet veranderen. Miljoenen
mensen hebben het evangelie van Jezus Christus nog
niet gehoord, wij willen dat ze gered worden. Het werk
van 3xM reikt verder dan het hier en nu: het heeft
eeuwigheidswaarde!

1.2 | STRATEGIE
Stand van zaken meerjarenbeleidsplan eind 2016
1. we zijn in 2 nieuwe Aziatische landen gestart met
uitzendingen, te weten Bangladesh en Pakistan. In
drie andere landen hebben we onderzoek gedaan.

10/40 window
Figuur 1
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Daaruit blijkt dat het vormgeven van partnerrelaties
in het Verre Oosten langer gaat duren dan in het
beleidsplan is aangenomen. We hebben gekozen voor
heel moeilijk bereikbare landen en dat blijkt complexer
dan elders in de wereld. We zijn dus te positief geweest.
In ons nieuw meerjarenplan gaan we daarom uit van
uitbreiding naar een geringer aantal landen.
2. In 2016 is in negen landen uitgezonden. Deze liggen
deels in het 10.40 Window. Het doel van elf landen
in het 10/40 Window is niet gelukt, deels doordat de
programma’s meer moeten voldoen aan de moderne
tijd en deels doordat de invloed van islam in de regio
toeneemt.
3. 100% van onze steun aan partners wordt binnen het
10/40 Window besteed. Dit doel hebben we gerealiseerd door ons werkterrein van Oost Europa naar

Azië te verleggen.
4. H
 et onderzoek van prof. dr. Jan van der Stoep (CHE)
naar de toepassing van social media geeft aan dat
het goed is bij het medium televisie te blijven, omdat
met social media geen gelijkwaardige impact bereikt
kan worden. Wel is het goed om social media te gaan
gebruiken om de aansluiting bij de jongeren niet te
missen in de toekomst. In 2017 geven we dit al vorm
in Bangladesh.
5. Naast Nederland en de USA richten we ons voor
fondsenwerving nu ook op Noorwegen, Canada en
Singapore. De eerste giften uit Singapore zijn binnengekomen. Voor de uitvoer van wervingsactiviteiten in
bovengenoemde landen werken we vanaf 2016 met
een team van vrijwilligers.
Strategie 2017 - 2021
In 2016 is een nieuw strategieplan vastgesteld. In het
plan Zes Punten Strategie 2017-2021 staat het volgende:
1. W
 e blijven uitzendingen verzorgen in tien tot twaalf
landen in West-Afrika. Ook willen we ons werk continueren in Bangladesh, Pakistan en Centraal-Azië.
2. In twee landen in Azië gaan we nieuwe partnerrelaties
aan en willen we nieuwe uitzendingen gaan maken.
Afhankelijk van openingen en mogelijkheden richten
we ons op ‘Nieuw-Azië’, Japan en Zuidoost-Azië.
3. We blijven ons concentreren op televisie, omdat
dit medium de grootste impact heeft. In een aantal
landen zijn ook de sociale media sterk in opkomst.
Ter versterking van het bereik van de televisieprogramma’s en om nazorg meer op de kaart te zetten,
willen we aanwezig zijn op sociale media. We vragen
van al onze partners om een strategisch ‘social media’
plan te ontwikkelen en uit te voeren. Ook willen we
sociale media meer inzetten voor communicatie en

fondsenwerving.
4. D
 e nazorg van kijkersreacties vinden we heel erg
belangrijk, we zoeken steeds naar de verbinding met
lokale kerken die mensen verder kunnen helpen in
geloofsgroei en discipleship.
5. Om dit alles te bereiken moeten de inkomsten van
3xM worden vergroot. Van jaarlijks 1,1 miljoen in 2016
via 1,6 miljoen in 2021 tot 3,0 miljoen vanaf 2026.
• De inkomsten uit fondsenwerving laten de afgelopen
jaren een daling zien. Om het tij te keren, maar zeker
ook om te kunnen groeien, zullen we flink moeten
investeren. De kosten gaan in dit geval zeker voor
de baten uit. Hiervoor zullen we onder andere geld
moeten lenen van investeerders.
• Onze fondsenwerving richt zich niet alleen op
Nederland, maar in toenemende mate ook op USA,
Canada, Azië en Scandinavië.

6. V
 anuit het oogpunt van bedrijfsvoering besteden
wij de komende jaren bijzondere aandacht aan de
kwaliteit, flexibiliteit en verduurzaming van de 3xM
kantoororganisatie.
Groei
We verwachten meer groei en wij willen graag de door
God gegeven talenten van het 3xM team blijven benutten.
Hoewel we ambitieus zijn, plannen we realistisch en met
wijsheid. We hebben een goeddoordacht vijfjarenplan
ontwikkeld. Met Gods genade en de hulp van onze
partners wereldwijd, geloven we dat we de gestelde
doelen kunnen bereiken:
•
•

Ons werk consolideren in 13 landen in West-Afrika,
Pakistan, Centraal-Azië en Bangladesh.
Nieuwe programma’s ontwikkelen in Japan, het
Aziatisch schiereiland en Nieuw Azië.

De tabel hieronder geeft een overzicht van de benodigde
financiën voor nieuwe projecten in 2017-2022.

Nieuw werk in:

Aantal programma’s

Kosten per programa (€):

Jaarbudget (€):

Japan

50

9,524

476,200

Aziatisch schiereiland

50

4,762

238,100

Nieuw Azië

50

4,462

238,100

West- en Centraal Afrika

40

11,905

476,200

Centraal-Azië

40

4,762

190,480

2

47,620

95,240

Uitbreiding van ons werk in:

Bangladesh
Totaal:

1,714,360
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1.3 | PARTNERS
In het beleidsplan 2017-2021 is over de verhouding met
de partners het volgende opgenomen:
3xM heeft als financier van diverse programma’s een
bijzondere verantwoordelijkheid. Ervaringen elders
opgedaan zijn uitgangspunt voor een open gesprek
met de partners.
	3xM stelt zich ten doel haar kennis en vaardigheden
omtrent het produceren van christelijke televisieprogramma’s zo snel mogelijk over te dragen aan lokale
partnerorganisaties om hen in staat te stellen zelfstandig
de programma’s binnen de doelstelling van 3xM en de
eigen cultuur van de partner te realiseren.
	3xM zoekt samen met haar partnerorganisaties naar een
zo concreet mogelijke invulling van de gezamenlijke
doelstellingen, onder andere door richtinggevende
meerjarenplannen en -begrotingen en elk jaar samen
een actieplan en begroting vast te stellen.
	De partner van 3xM is een zelfstandige rechtspersoon,
die zelf verantwoordelijk is voor het maken van keuzes
en het beheer van de middelen. Het is de verantwoordelijkheid van de partner om de eigen fondsenwerving
vorm te geven. 3xM kan daarbij assisteren op verzoek
van de partner.
	Beëindiging van het partnerschap zal plaatsvinden
volgens 3xM-beleid.
	3xM stimuleert de partners onderling om kennis te
delen over programma’s.
n

1
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n

n

n

n

n

1.4 | OMGANG MET
BELANGHEBBENDEN

kijkers van de programma’s, de christelijke achterban in
Nederland en daarbuiten, christelijke media en de fiscus.
In het beleidsplan zijn de volgende afspraken opgenomen:
	Beleidsmatige keuzes worden via het magazine ‘In
Beeld’ bekend gemaakt;
 Als er op het werkveld, beleidsmatig of financieel
nieuwswaardige ontwikkelingen zijn, sturen we een
persbericht;
	Door bestuurszetels bij voorkeur in te vullen op basis
van een kerkelijke verdeling wordt aan breed protestants-christelijk Nederland een stem gegeven in de
besluitvorming bij 3xM;
	Grote donoren krijgen desgewenst een uitgebreide
rapportage en worden tussendoor op de hoogte gesteld
van relevante ontwikkelingen;
	Partners worden nauw betrokken bij beleidsmatige
keuzes die hen betreffen;
	Reacties van kijkers zijn meestal positief, maar er zijn
ook dreigementen. Bij werkbezoeken interviewen we
altijd een aantal kijkers om reacties uit de eerste hand
te horen;
	Dienstreizigers praten na een werkbezoek het thuisfront
bij. Via onze website, Twitter en Facebook informeert
3xM alle belanghebbenden;
	In ons ‘protocol fondsenwerving, voorlichting en communicatie’ is de manier van communiceren vastgelegd.
n

n

n

n

n

n

n

n

Klachtenbehandeling
Voor de afhandeling van klachten geldt het 3xM klachtenprotocol. Elke klacht wordt en binnen 14 dagen behandeld.
In 2016 werden 12 klachten ontvangen (2015: 10). Dit
betrof met name de frequentie van ontvangen post.

Belanghebbenden zijn: (potentiële) donateurs, partners,
bestuur, comité van aanbeveling, vrijwilligers, medewerkers,
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1.5 | KERNCOMPETENTIES
EN SWOT-ANALYSE
Kerntaak van 3xM is christenen ter plaatse helpen en
daartoe bij elkaar brengen om zelfstandig christelijke
televisie te maken in landen waar de meerderheid geen
christen is.
Impact hebben
3xM wil impact hebben. In hoofdstuk 3 wordt de impact
van ons werk uitvoerig beschreven.
Televisie een zeer goed middel in moeilijk te bereiken
gebieden
3xM wil het Woord van God verkondigen op plaatsen en
manieren die voor anderen niet bereikbaar of mogelijk
zijn. Juist in het 10/40 Window is daaraan grote behoefte.
Waar andere communicatiemiddelen uitvallen of minder
geschikt zijn, breken tv-uitzendingen in de lokale taal
door vele barrières heen. Dat doen we in verbondenheid
met christenen in Nederland, USA, Singapore, Noorwegen,
Canada en in de projectlanden.
Samen de schouders eronder zetten
3xM streeft naar een flexibele inzet van arbeidskrachten.
Door de gevolgen van de economische crisis staat de
fondsenwerving onder druk. Dat vraagt om een flexibele
inzet van medewerkers en vrijwilligers. Maar ook om
flexibiliteit in de projectuitvoering.
Veiligheid op orde hebben
3xM wil dienstreizigers veiligheid bieden. De beleidsdocumenten rond ‘Veiligheid Buitenlandse Reizen’ en
‘Crisismanagement’ worden regelmatig geactualiseerd.

SWOT-analyse Figuur 2• Bron: 3xM

STRENGTHS (Sterkten van 3xM)

WEAKNESSES (Zwakheden van 3xM)

n

n

n
n
n
n

n
n
n
n
n

n
n
n

n

n
n
n

Christelijke TV in de lokale taal
Onderlinge samenwerking tussen lokale christenen als voorwaarde
	Bijdrage aan eenheid onder christenen in het buitenland
	Gezonde relaties met Partnerorganisaties
	Goed ontwikkeld monitoring & evaluation systeem rond partners
en projecten
	Objectief impact onderzoek rond de projecten
Hoog ambitieniveau
Goede naam onder eigen achterban
	Vertrouwen op God dat bij Hem niets onmogelijk is
	Trouwe gevers vanuit diverse kerkelijke achtergronden in Nederland
en daarbuiten
	Enthousiaste fondsenwerving met oog voor vernieuwing
Goede organisatie- en overlegstructuur met korte lijnen
	Open cultuur, collegialiteit en constructieve onderlinge samenwerking
	Medewerkers en vrijwilligers voelen zich betrokken bij ontwikkelingen
	Goede en moderne werkomstandigheden
Capabele en trouwe vrijwilligers
Prachtig eigen pand op een goede locatie

OPPORTUNITIES (Kansen voor 3xM)
n

n

n

n

n

n

n

n
n
n
n

n
n

 ublieke tv-stations hebben vaak in hun statuten staan dat zij
P
voor de hele bevolking uitzendingen moeten verzorgen
	Voor activiteiten in het 10/40-window is veel belangstelling
vanuit diverse donerende organisaties in Europa en de USA
	In Afrikaanse landen kan worden aangesloten bij het gemeenschapsdenken
	In Aziatische landen is zendtijd voor allerlei religies bij wet
geregeld
	Partnerorganisaties hebben steeds meer mogelijkheden tot
uitwisseling van kennis
	Toename van het christelijk(zendings) bewustzijn in Nederland
en wegvallen van zuilen
Kansen voor netwerken, afstemming en alliantievorming met
like-minded organisaties
	Goedkope en breed inzetbare digitale communicatie
Meer fitte, capabele oudere vrijwilligers beschikbaar
	De oudere gevers worden financieel steeds draagkrachtiger
	De internationale politieke ontwikkeling brengt ons gebied onder
de aandacht
	Groeiende kerk in Azië geeft kansen voor lokale fondsenwerving
	Crowdfunding is ‘in’

n
n
n

	Geringe naamsbekendheid
	Partnerorganisaties zijn financieel volledig afhankelijk van 3xM
	Nog te weinig getuigenissen van kijkers
	Klein gespecialiseerd team, waardoor vervanging lastig te
regelen is

n

	Kwetsbaarheid in continuïteit door de vele parttimers en
vrijwilligers

n
n

	Interne communicatie tussen afdelingen niet altijd optimaal
	De directeur heeft naast strategische ook operationele taken
in de fondsenwerving

n

	Het hoge ambitieniveau is niet altijd in lijn met omvang

n

	Website 3xM heeft een zakelijke, koude uitstraling in externe

n

	Doelstelling 3xM wordt niet duidelijk in naam en logo

organisatie

communicatie

TREATHS (Bedreigingen voor 3xM)
n

	Christelijke uitzendingen liggen gevoelig in de landen waar

n

	Veiligheidsrisico’s voor zowel Partnerorganisaties als

3xM werkt

n
n

n
n

n

n

n
n

n
n

n

3xM
dienstreizigers
	Uitgaande bedragen naar ‘ verdachte’ bestemmingslanden
	De Partnerorganisaties hebben de neiging macht te concentreren rond één persoon
	Nazorg via nieuwe media is lastiger en slechter beheersbaar
	Het medium televisie wordt niet door iedereen uit onze
achterban gezien als een goed, effectief en modern middel om
het evangelie te brengen.
	Veel christenen zijn niet op zoek naar eenheid en samenwerking onder christenen
	Christenen zijn meer geïnteresseerd in diaconaat dichtbij dan
in zending ver weg
	Veel aandacht voor andere problematieken (oa vluchtelingen)
	Door de economische crisis hebben veel donateurs minder te
besteden
	Christenen steunen in toenemende mate ook seculiere doelen
	De politiek spreekt over het stoppen van de aftrekbaarheid van
giften
	Afname van het aantal christenen in de westerse wereld
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DANK
“Dankzij uw programma’s zijn al onze
familieleden, mijn vader, moeder en
ikzelf dichterbij elkaar gekomen en
hebben we elkaar vergeven. Ik heb
besloten om terug te keren naar God
en mijn leven te wijden aan Hem,
aan zijn Woord en aan de kerk. Heel
hartelijk dank!”

Honorine, Tsjaad

2
PARTNERS EN
PROJECTEN

14
1313

2.1 | PARTNERS
3xM wil christelijke televisieprogramma’s maken met een
grote impact. Daarvoor zoeken wij buitenlandse partners
die dat verlangen delen maar daarvoor de kennis, de
apparatuur en de financiën missen. De programma-formats
van 3xM zijn door de jaren heen beproefd en daarom
willen we dat een partner zich daaraan committeert.

2
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Wij spreken van een partner als het gaat om een buitenlandse organisatie waaraan we ons verbinden voor
meerdere jaren. Elke partner heeft een eigen onafhankelijk
bestuur dat verantwoordelijk is voor het produceren en
uitzenden van programma’s, voor het personeel dat in
dienst is en het realiseren van de doelen die we samen
overeenkomen. Onze werkwijze is dat wij lokale kerken bij
elkaar brengen zodat we een groot draagvlak creëren. Wij
streven ernaar dat vertegenwoordigers van verschillende
lokale kerkgenootschappen plaatsnemen in het bestuur
van onze partnerorganisaties. Een partner functioneert
zelfstandig als het gaat om management, nazorg, beheer
van apparatuur, administratie en boekhouding. Een partner
moet aan de volgende criteria voldoen:
Kerncriteria
1. Verkondiging van het evangelie van Jezus Christus
als doelstelling
2. Complementair product/werk of markt/werkgebied
3. Een goede reputatie
4. Levert een eigen bijdrage (mankracht, financiën, kennis
en producten)
5. Heeft een duidelijke meerwaarde
Overige criteria
1. Betrokkenheid van christenen uit verschillende kerken
2. Een bewezen product/dienst
3. Werkt samen met andere organisaties

Berekening gratis zendtijd 3xM partners 2016
Figuur 3 • Bron: 3xM

Besparing

Aantal min.
zendtijd

Besparing
prijs per minuut

West Afrika

232,117

45,050

5.15

Bangladesh

11,620

1080

10.76

243,737

46,130

5.28

Partner

Totaal

In 2016 realiseerden onze partners ruim 45.000 minuten
gratis zendtijd.

2.2 | KWALITEITSBEWAKING
In alle landen waar 3xM uitzendt, kiest zij voor sociaalmaatschappelijke programma’s die een breed publiek
aanspreken. Bij het zoeken naar een nieuwe partner worden
de criteria voor tv-programma’s direct meegenomen. Per
partner worden doelstellingen geformuleerd waarover
wordt gerapporteerd om de kwaliteit zo goed mogelijk
te kunnen bewaken.
Criteria tv-programma’s
1.	Belang van een persoonlijke relatie met Jezus Christus
(open landen)
2.	Drama’s en verhalen gebaseerd op de Bijbel en
bijbelse waarden (gesloten landen)
3.	Keuze voor sociaal-maatschappelijke onderwerpen
in overeenstemming met bijbelse waarden
4. Gemaakt volgens de regels van het medium televisie
5. Technisch van hoogstaande kwaliteit
6.	Een bekend tv-station is bereid het programma uit
te zenden
7. Er is voor kijkers de mogelijkheid te reageren
8.	Het programma draagt bij aan de eenheid van christenen
9.	Het programma draagt bij aan de opbouw van de
samenleving
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10. 	Het programma draagt bij aan de geestelijke verandering van mensen waardoor zij zich bewegen in de
richting van christelijk geloof
Inhoudelijk moet een tv-format aan de volgende eisen
voldoen:
1. 	Het programma gaat over een van de grote problemen
die in het land spelen
2. Het programma moet drama bevatten
3. 	In het programma komt een ervaringsdeskundige aan
het woord
Storytelling
3xM kiest ervoor haar programma’s uit te zenden in het
land zelf, dus via nationale en/of regionale zenders. In de
meer open landen kan het evangelie explicieter verkondigd
worden dan in gesloten landen. Het blijkt dat drama
een goede manier is om de boodschap te verpakken. De
verhalen gaan over lokale sociale misstanden, waarbij
christelijke normen en waarden aan de orde komen. Dr.
Quinton J. Schultze stelt in zijn boek Communicating for
Life dat televisie in de huidige tijd de plaats ingenomen
heeft van de verhalenverteller bij het kampvuur in het
verleden.
Doelen 2017
	S amenwerking met onze partners in West-Afrika,
Bangladesh, Centraal-Azië en Pakistan continueren
	Het onderzoeken van mogelijkheden in Japan, ‘Nieuw
Azië’ en het Aziatisch Schiereiland voortzetten
	Social media pilot uitvoeren bij een van onze partners.
Zie pagina 9.
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Totaal projecten realisatie doelen partners 2016
Figuur 4 • Bron: 3xM

2016

2015

2014

94

82

92

Centraal Azië

71

115

78

Pakistan

95

64

152

136

86

79

105

76

90

96

West Afrika

Bangladesh
Indonesië
Totaal

99

2.3 | WEST-AFRIKA
Televisieprogramma’s met een prikkelende boodschap
2016 was een productief jaar. De nieuwe familieserie
Heartbeat (Battement de Coeur; Hartslag), waarvan
de productie in 2015 is gestart, is gereedgekomen in
2016. Deze serie bestaat uit 15 afleveringen en gaat
over familierelaties. Onderwerpen die in deze serie aan
de orde komen zijn: fysieke en seksuele mishandeling
binnen het huwelijk, huiselijk geweld, kinderhandel, de
invloed van social media op relaties etc. Door te kiezen
voor deze prikkelende onderwerpen, zijn de eerste TV
uitzendingen in Ivoorkust al van start gegaan. Zo kunnen
miljoenen bereikt worden!
Daarnaast zijn 12 afleveringen bewerkt van de serie Miel
Mortel (Dodelijke Honing) over HIV/Aids. Deze serie heeft
de titel Stinging Bee (Abeille Piquante oftewel Stekende
Bij) gekregen, met een knipoog naar de titel Dodelijke
Honing. De programma’s zijn iets ingekort tot 15 minuten
en nog aantrekkelijker gemaakt voor de kijkers.
Programma’s in lokale taal
Onze partner in West-Afrika heeft deelgenomen aan een
training over dubbing (nasynchroniseren van films). Het

WEST-AFRIKA 2016
Ontwikkelingen West-Afrika 2016 Figuur 5 • Bron: 3xM
Activiteit
Planning
			
2016
Aantal tv-programma’s
geproduceerd
100%
Aantal tv-stations
100%
Uitzending via internet
100%
Aantal landen
100%
Aantal trainingen
100%
Nazorg beschikbaar
100%
Totaal

Werkelijk
2016

Werkelijk
2015

100%
100%
100%
100%
33%
100%

83%
100%
100%
85%
0%
100%

94%

83%

100%

geleerde werd direct in praktijk gebracht: voor het eerst
is Miel Mortel nagesynchroniseerd. Het programma is
daardoor nu ook beschikbaar in het Bambara, een Mandétaal
die door meer dan 15 miljoen mensen gesproken wordt,
voornamelijk in Mali, Burkina Faso, Ivoorkust en Gambia.
De Malinese nationale televisie heeft interesse getoond
voor de serie. We streven ernaar om in 2017 meer
afleveringen van Miel Mortel te gaan nasynchroniseren
in het Bambara, mits voldoende financiële middelen
beschikbaar zijn.
Uitzendingen op nationale en regionale zenders
Het is niet overal even gemakkelijk om via de nationale
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televisie uit te zenden. In sommige landen, waar politieke
invloed van de Islam steeds sterker wordt, kon het
afgelopen jaar niet worden uitgezonden. Anderzijds
vinden we in andere landen juist meer ingang, vooral
omdat we een aantrekkelijk aanbod hebben: kwalitatief
goede dramaprogramma’s tegen gratis zendtijd.
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In 2016 zijn in negen landen programma’s uitgezonden
via nationale zenders, één land minder dan in 2015.
Uitzendingen vonden plaats in Niger, Tsjaad, Guinee,
Burkina Faso, Centraal-Afrikaanse Republiek, Kameroen,
Togo, Benin, DRC. Verder is op vijf regionale zenders en
enkele satellietkanalen uitgezonden.
Uitzenden via internet
Het internet wordt steeds meer gebruikt, vooral in de
stad en ook door jongeren op hun mobiele telefoons.
In een aantal landen in West-Afrika is internet ’s nachts
zelfs gratis beschikbaar. Op het platteland is internet
maar in beperkte mate beschikbaar. Daarom blijft 3xM
zich vooral richten op televisie. Toch loont het de moeite
te onderzoeken in welke mate en op welke manier we
kunnen inzetten op internet en social media. Als vervolg
op een onderzoek dat de CHE in 2015 uitgevoerd heeft,
gaan we in 2017 met één partner aan een strategisch
plan werken om internet en sociaal media in te zetten
om programma’s vóór en na de uitzending nog meer
onder de aandacht te brengen.
Nazorg
De nazorg in deze regio is goed georganiseerd. In ieder
land waar wordt uitgezonden is nazorg aanwezig. De
meeste reacties komen telefonisch binnen via contactpersonen, maar er wordt ook steeds meer gereageerd via
internet. In augustus 2016 heeft een nazorgconferentie
plaatsgevonden in Ivoorkust, waaraan de nazorgers uit

de projectlanden in West-Afrika hebben deelgenomen.
Tijdens de conferentie zijn ervaringen uitgewisseld en
zijn de nazorgers bemoedigd en getraind.
RE ACTIE S
TV-programma’s
Het totaal aantal kijkersreacties in West-Afrika is in 2016
toegenomen in vergelijking met 2015. Het aantal reacties
op Facebook en DieuTV is het sterkst gegroeid met maar
liefst 33%. Het aantal kijkersreacties op tv-uitzendingen
is echter gedaald. De redenen daarvan zijn zeer divers:
van technische storingen in Guinee en ziekte van de
contactpersoon in Togo tot verkiezingen, waardoor er in
sommige landen minder zendtijd respectievelijk nazorg en
registratie beschikbaar was. In een aantal landen kon niet
worden uitgezonden, zoals Senegal, Gabon en Ivoorkust.
In totaal reageerden in 2016 ruim 125.000 kijkers op
onze programma’s. Al deze reacties komen binnen via
de reguliere tv-uitzendingen, social media en internet.
Filmvertoningen
Programma’s zijn in 2016 in Benin, Burkina Faso,
Centraal-Afrikaanse Republiek en Ivoorkust ook op andere
manieren ingezet om kijkers te bereiken. Zo worden onze
series bijvoorbeeld ook gebruikt in wachtkamers van
medische centra, op middelbare scholen, in kazernes,
tijdens jeugdbijeenkomsten van kerken, op jeugdkampen
en zelfs in moskeeën. Met name op de programma’s
die gaan over aids wordt vanuit de wachtkamers veel
gereageerd.
Second Chance
In februari 2016 zond Canal+ in 48 verschillende landen
vijf maal Second Chance uit, een 2 uur durende film
over het onderwerp ‘verzoening’. Helaas had Canal+ het
nazorgnummer uit de aftiteling verwijderd, zodat we geen
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zicht hebben op de impact van deze uitzendingen. Gezien
tijdstip en grote populariteit van de zender kunnen we er
echter van uitgaan dat het programma zeer goed bekeken
is. Wel zijn er later mooie verhalen binnengekomen van
mensen die zich verzoend hebben met familieleden met
wie ze een slechte relatie hadden. Na afloop van twee
vertoningen van de film Second Chance in Burkina Faso,
waarbij beide keren meer dan 500 jongeren aanwezig
waren, kwamen 184 van hen tot geloof en 201 keerden
zich opnieuw tot Jezus
Plannen 2017
Bestaande programma’s blijven we uitzenden in West-Afrika.
De nieuwe series Heartbeat en Stinging Bee worden
aangeboden aan de nationale en regionale televisiestations in 12 landen. Inmiddels is de serie Heartbeat
in januari 2017 al uitgezonden in Ivoorkust. Het plan is
om acht nieuwe afleveringen Heartbeat te maken, tien
afleveringen Stinging Bee en meer korte clipjes voor
social media.

2.4 | AZIË
Centraal-Azië
Dramaprogramma’s
In Centraal-Azië heeft de partner van 3xM in 2016 een
koerswijziging ingezet om te komen tot een nieuw
programmaformat met veel en dynamisch drama. Hierdoor
heeft het project de eerste helft van 2016 aanzienlijke
vertraging opgelopen. Ondanks deze tegenslag is het
gelukt om zes programma’s te produceren over kwetsbare
kinderen. Twee van deze programma’s, over kinderen
met Downsyndroom, zijn uitgezonden op de nationale
televisie. In de tweede helft van het jaar is onze partner
begonnen met de productie van nog eens zes nieuwe

CENTRAAL-AZIË 2016
Ontwikkelingen Centraal-Azië 2016 Figuur 6 • Bron: 3xM
Activiteit
Planning
			
2016
Geproduceerde
tv-programma’s
100%
Uitzending via tv-stations 100%
Uitzending via internet
100%
Aantal gedistribueerde DVD’s 100%
Gerealiseerde trainingen 100%
Nazorg beschikbaar
100%
Totaal

100%

Werkelijk
2016

Werkelijk
2015

100%
50%
100%
3%
0%
100%

217%
50%
100%
125%
33%
100%

71%

115%

programma’s over maatschappelijke problemen zoals
alcohol, prostitutie, drugs en kidnapping/mishandeling
van vrouwen.
Distributie van dvd’s
In 2016 zijn slechts 200 dvd’s verspreid, dat is flink
minder dan voorgaande jaren. De oorzaak ligt in de eerder
genoemde vertraging gedurende de eerste helft van
2016. Tijdens de tweede helft van het jaar lag de nadruk
op het produceren van nieuwe programma’s. Bovendien
waren er nog dvd’s beschikbaar uit het voorgaande jaar.

Kijkersreacties
In 2016 kwamen er minder reacties binnen, om de
eenvoudige reden dat er ook minder programma’s uitgezonden werden en via dvd’s zijn verspreid. Het aantal
reacties op de uitzendingen via beide websites is echter
toegenomen. Wij worden ieder jaar opnieuw bemoedigd
door de impact die de programma’s hebben.
Een voorbeeld: een vrouw, die in 2015 na het zien van
een van onze programma’s haar leven aan Jezus gaf, liet
het programma op dvd aan haar buren zien. Alleen al
door haar getuigenis zijn tien andere dorpsgenoten tot
geloof gekomen.
De programma’s over kinderen met syndroom van Down
hebben veel maatschappelijke impact. Mensen zijn met
andere ogen gaan kijken naar mensen met een beperking.
Eén van de kinderen met een beperking uit het programma
kreeg een baan aangeboden als barista in een restaurant.
Ook plaatselijke kranten hebben naar aanleiding van de
tv-programma’s aandacht besteed aan het onderwerp.
Internet
Beduidend meer bereik in Centraal-Azië werd gegenereerd
via internet. De twee websites die onze partner in de lucht
heeft, trokken samen meer dan 123.000 bezoekers, die
gemiddeld 4 minuten keken. De websites worden ook
bekeken vanuit het buitenland, bijvoorbeeld door mensen
uit Centraal-Azië die in Rusland wonen en werken.
Blik op 2017
Het gebruik van internet in Centraal-Azië neemt snel
toe. Bovendien wordt uitzenden via het internet steeds
goedkoper. Dat biedt perspectief voor de toekomst.
Maar er zijn ook uitdagingen van financiële aard. Om
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toegang te kunnen krijgen tot de nationale televisie, is het
nodig dat de kwaliteit en het format van de programma’s
voldoet aan hoge eisen, dat bekende acteurs worden
ingehuurd en de hoeveelheid programma’s omhoog gaat.
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Pakistan
Al jarenlang vinden onze filmvoorstellingen in Pakistan
een vruchtbare bodem en dat was in 2016 niet anders.
Veel mensen op het platteland zijn analfabeet en het
vertonen van christelijke films is een goede manier om
mensen te bereiken met het evangelie. Er werden 124
dorpen bezocht en 98 vertoningen gegeven. In totaal
hebben bijna 12.000 mensen die vertoningen bijgewoond.
Na afloop van de filmvertoning kunnen de dorpelingen
terecht bij de nazorgteams die daarvoor zijn getraind.
Geschat wordt dat 800 mensen zich (opnieuw) hebben
bekeerd in 2016. Ook in Pakistan zijn internet en de
sociale media sterk in opkomst. Voor onderzoek naar de
mogelijkheden stellen we in 2017 extra geld beschikbaar.
Naast een aantal aangekochte en in het Urdu vertaalde
films heeft onze partner zelf een aantal films gemaakt.
In 2015 is één film geproduceerd en in 2016 twee. De
films duren ongeveer 20 minuten, zijn gebaseerd op gelijkenissen uit de Bijbel en vertaald naar de hedendaagse
Pakistaanse maatschappij. Tijdens de voorstellingen in
de dorpen worden ook deze films vertoond. Tot grote
vreugde van de dorpsbewoners. De films zijn zeer geliefd
bij de bevolking, omdat ze een verhaal vertellen vanuit
hun eigen cultuur en situatie.

PAKISTAN 2016
Ontwikkelingen Pakistan 2016 Figuur 7 • Bron: 3xM
Activiteit
Planning Werkelijk Werkelijk
			
2016
2016
2015
Geproduceerde
tv-programma’s
100%
100%
50%
Gekochte programma’s
100%		
75%
Vertoning in dorpen
100%
98%
84%
Gerealiseerde trainingen 100%
67%
Nazorg beschikbaar
100%
100%
100%
Totaal

100%

95%

64%

Plannen voor 2017
Door het beperkte budget zullen we in Pakistan in 2017
geen nieuwe programma’s kunnen produceren, maar de
films gaan vertonen die eerder zijn aangekocht, als ook
die in 2015 en 2016 zijn gemaakt. Een aantal voorstellingen zullen zich specifiek op kinderen richten. Daarnaast
worden meer vrouwen getraind en betrokken bij nazorg
en er zal sterker worden ingezet op social media.

In 2016 zijn twee trainingen gegeven aan vrouwen. Deze
vrouwen spelen een belangrijke rol in de toerusting van
hun mededorpsgenoten.
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expliciete christelijke boodschap uit te zenden omdat dit
past bij de uitleg van het christelijke feest.

BANGLADESH 2016
Ontwikkelingen Bangladesh 2016 Figuur 8 • Bron: 3xM
Activiteit
Planning
			
2016
Geproduceerde
tv-programma’s
100%
Uitzending via tv-stations 100%
Uitzending via internet
100%
Gerealiseerde trainingen 100%
Nazorg beschikbaar
100%
Totaal

Werkelijk
2016

100%

Werkelijk
2015

208%
100%
100%
100%
100%

92%
100%
100%
0%
100%

136%

86%

Bangladesh
Succesvolle wekelijkse dramaserie
Met een minimaal budget heeft onze partner in Bangladesh
in 2016 een maximaal resultaat neergezet. Het aanvankelijke plan was om 26 programma’s te produceren, maar
dankzij goede onderhandelingen over lagere prijzen met
de externe producers en het tv-station konden er toch
52 programma’s worden gemaakt! Deze zijn wekelijks op
prime time uitgezonden op het best bekeken dramakanaal
in het land. Een unieke mogelijkheid.
Rond Pasen was er een extra uitzending en met Kerst
een extra lange aflevering. Christelijke feestdagen zijn
unieke kansen om extra lange programma’s met een meer
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De programma’s zijn van hoge kwaliteit en gaan altijd
over onderwerpen die mensen raken. Voorbeelden zijn:
zuurgooien, uitbuiting, seksueel misbruik, vrouwenmishandeling en corruptie. Zowel producenten als acteurs
hechtten zoveel belang aan deze thema’s dat ze voor
minder geld en soms zelfs vrijwillig gratis hebben
meegewerkt aan deze programma’s.
De programma’s werden uitgezonden door NTV, die
ook bereid was om minder uitzendgeld te vragen. De
programma’s worden tevens uitgezonden via internet.
In november 2016 was na twee jaar uitzenden de 100ste
uitzending een feit! Een geweldige mijlpaal waarin we
Gods zegen mogen ervaren, dat dit mogelijk is in een
zo moeilijk land.
Reacties
Slechts 1 procent van de bevolking in Bangladesh is
christen, maar onze christelijke programma’s worden zeer
goed bekeken. Het televisiekanaal NTV schat het aantal
kijkers naar onze dramaserie over geheel 2016 op ruim
43 miljoen. Toch is het aantal reacties beperkt. Een van
de oorzaken is wellicht angst om herkend te worden als
christen of belangstellend naar het christelijk geloof te zijn
in een maatschappij waar het moslim-fundamentalisme
in opkomst is. Ook kan vanwege de veiligheid alleen via
e-mail worden gereageerd en niet via de telefoon. Onze
partner heeft per november 2016 en medewerker in
dienst genomen die zich gaat bezig houden met zowel
de nazorg als de sociale media. Deze contactpersoon
zal ook beter in kaart brengen hoeveel reacties er per
medium binnenkomen. Onze partner heeft daarnaast de
start gemaakt met een nieuwe website.
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Tegelijk horen we bemoedigende reacties. Een vrouw
zag het programma over uitbuiting van kinderen en
stuurt haar eigen aangenomen kind nu naar school.
Ze heeft besloten het kind niet meer als huisslaaf te
gebruiken en niet meer onaardig tegen het kind te zijn.
Een parlementariër liet naar aanleiding van een van onze
programma’s weten dat corruptie een probleem is dat ze
binnen overheid zelf moeten aanpakken.
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Plannen 2017
Er zullen opnieuw 52 wekelijkse programma’s worden
gemaakt die we gaan uitzenden op NTV en internet. Een
speciale musical zal worden uitgezonden rond Pasen.
Ook zal met Kerst weer een speciale uitzending worden
geproduceerd. Verder komt er meer aandacht voor nazorg,
inzet van social media en verdere opbouw van de website.
Nieuwe landen
Het onderzoek naar de mogelijkheden in China en Japan
vorderde in 2016 maar langzaam. In Japan kon Martien
Timmer tijdens een vierde bezoek eindelijk contacten
leggen met enkele kerkelijk leiders. Dat is een zeer
bemoedigende ontwikkeling. In China verlopen de
contacten erg moeizaam. De Chinese overheid hanteert
een streng beleid als het gaat om contacten met buitenlandse religieuze organisaties. Organisaties met een
brede blik op de zendingswereld adviseerden ons om
te gaan focussen op andere landen. Daarom hebben we
in 2016 besloten om het onderzoek in China voorlopig
te bevriezen, tenzij we een gekwalificeerde vrijwilliger
vinden om het onderzoek uit te voeren.
In 2017 zal het onderzoek in Azië actiever worden
voortgezet. Er zijn plannen om in ‘Nieuw-Azië’ (om
veiligheidsredenen niet nader te noemen land) en in
één of twee landen op het Zuid-Aziatische schiereiland
de mogelijkheden te onderzoeken.

Aantal geproduceerde programma’s in 2016
Figuur 9 • Bron: 3xM

Land/gebied

Totaal
Aantal
Gepland Gerealiseerd
aantal minuten per geproduceerde
aantal
minuten
programma’s programma’s programma

West Afrika
Ivoorkust

21

21

20

414

Azië
Centraal-Azië
Pakistan
Bangladesh

12
2
52

12
2
52

16
23
20

190
45
1080

Totaal

88

89
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Ivoorkust: 8 Heart Beat (26 minuten), 12 Stinging
Bee (15 minuten), 1 dubbing in Bambara taal (26
minuten).
Pakistan: tevens zijn in 2014 en 2015 aangkochte
programma’s in dorpen vertoond.
Bangladesh: minder programma’s dan gepland door
islamitische feestdagen.

Kosten per project in 2016
Project

Figuur 10 • Bron: 3xM

Financiële
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2016
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Kosten
2016

Kosten
2015

Projecten Afrika
West-Afrika

145.384

35.722

959

14.215

11.548

2.061

174.167

496

174.663

176.254

88.327

262.990

341.594

-

68.178

-

-

6.909

-68.101

-61.192

224

-60.968

76.283

57.737

-3.231

113.590

Projecten Azië
Pakistan
Centraal-Azië
Indonesië
Bangladesh
Overige Azie

50.000

-

-

-

7.366

-

57.366

538

57.904

61.833

57.737

115.641

149.149

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

166.288

92.148

8.146

-

688

8.354

-

101.190
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101.394

96.783

57.737

159.131

141.985

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.000

-

-

2.386

-

-

-

-

1.795

-

1.795

-

1.795

2.600

12.775

14.570

14.566

2.998

-

-

-

-

-

2.998

-

2.998

4.000

-

2.998

4.005

Totaal projecten Azië

145.146

76.324

-

688

24.424

-68.101

102.157

966

103.123

266.499

185.988

289.111

591.967

Totaal

290.530

112.046

959

14.903

35.972

-66.040

276.324

1.462

277.786

442.754

274.315

552.101

933.561

Japan
Lidmaatschap,
contributies en div.

*H
 et deel van de financiële steun dat uit bestaande toezeggingen is gefinancierd is in deze kolom vermeld. De betreffende kosten zijn van de bestaande verplichtingen op de balans afgeboekt. Om de totale financiele steun inzichtelijk te maken, is deze kolom
toegevoegd, de betreffende cijfers worden niet opgenomen in de totaaltelling. Bij het project Pakistan is er geen sprake van een uitbetaling van een bestaande toezegging, maar een vrijval. Zie hieronder toegelicht.

In 2016 is een bedrag van € 5.000 ontvangen van EO Metterdaad
voor het financieren van de productie en uitzending van televisieprogramma’s in Bangladesh. Dit ontvangen bedrag is gerubiceerd
onder baten van stichtingen en verenigingen. De besteding van
deze donatie is opgenomen onder de post ‘financiële steun’ voor
Bangladesh.
Tevens is in 2016 een bedrag van € 25.000 ontvangen van
Utrecht Mission/DVN voor het financieren van de productie
en uitzending van televisieprogramma’s in West-Afrika. Dit
ontvangen bedrag is gerubiceerd onder baten van kerkelijke

organisaties. De besteding van deze donatie is opgenomen onder
de post ‘financiële steun’ voor West-Afrika.
De kosten voor het project in Pakistan zijn lager dan begroot. Dit
heeft de volgende oorzaken:
- De partner had per 1 januari 2016 een bedrag van circa
€ 41.000, dat afkomstig is van 3xM, nog niet besteed. De
partner dient dit bedrag eerst te besteden, alvorens 3xM weer
bedragen voor de exploitatiekosten zal overboeken. Het bedrag
op de balans van de partner per 31 december 2016 bedraagt
circa € 17.000.

PARTNERS

- Er stond een toezegging voor dit project op de balans van
€ 138.944. Dit is ontvangen van een donateur uit de USA. Met
toestemming van de betreffende donateur mag er van deze
toezegging € 68.178 worden gebruikt voor het project in NieuwAzië. Daarom valt dit bedrag in de toezeggingen vrij, ten gunste
van de projectkosten. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het
bestemmingsfonds Nieuw-Azië.
De activiteiten van de partnerorganisatie zijn niet onderbroken.
Wanneer bovenstaande zaken buiten beschouwing worden
gelaten, bedragen de totale projectkosten voor het project
Pakistan ca. € 30.710 (exclusief uitvoeringskosten).
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WAARDE
“Nu zie ik pas de waarde van het
christelijke geloof. U hebt een
boodschap van hoop en toekomst
voor mensen. Het is een wonder
om te zien hoe God een hart kan
veranderen en redding brengt.”

Gulmira, Centraal-Azië

3
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3.1 | IMPACT

3
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De programma’s van 3xM hebben veel impact. Kijkers
vertellen hoe hun leven is veranderd. Het zijn verhalen
over herstel en bevrijding, over geloof en hoop. Vanaf
2009 zijn er verschillende onafhankelijke onderzoeken
uitgevoerd naar de impact van onze programma’s in
Ivoorkust, Bulgarije, Centraal-Azië en Indonesië. Vanaf
2012 kwamen ruim 1.3 miljoen reacties binnen van
kijkers!
Uit impactonderzoeken blijkt dat programma’s die
actuele onderwerpen in de samenleving in Bijbels
perspectief plaatsen goed bekeken worden en grote
impact hebben op kijkers. Het Woord van God wordt
heel praktisch gekoppeld aan het leven van alledag en
landt in de harten van mensen.
Ook blijkt dat drama goed werkt. Doordat de kijkers
meegenomen worden in het verhaal gaan zij zich
identificeren met de hoofdpersoon. Deze manier
van storytelling (gelijkenissen) paste Jezus ook toe
in zijn onderwijs. Onze partners registreren zo veel
en zo goed mogelijk de reacties van de kijkers, maar
uiteraard alleen van die kijkers die naar aanleiding van
de uitzending de telefoon pakken of op een andere
manier reageren. Het verbeteren van de registratie en
de nazorg is een voortdurend aandachtspunt. Wat de
vele duizenden kijkers die niet telefonisch of anderszins
reageren, zijn gaan denken, geloven en doen, horen we
terug uit onafhankelijk impactonderzoek. Natuurlijk
weten we niet alles wat gebeurt, maar we geloven dat
Gods Woord nooit vruchteloos terugkeert.

3.2 | AANTAL REACTIES EN
NAZORG
In West-Afrika genereerden onze programma’s meer
dan 125.000 reacties via de telefoon na een televisie
uitzending of na een voorstelling in bijvoorbeeld
wachtkamers van klinieken, scholen, kerken, kazernes
en zelfs moskeeën. Hieruit blijkt dat onze programma’s
leiden tot levensveranderende keuzes. Verspreid over
dit jaarverslag zijn diverse getuigenissen te lezen. Via
Facebook en de website DieuTV kwamen nog eens
ruim 88.000 reacties binnen. In elk land waar wordt
uitgezonden is iemand beschikbaar voor nazorg en
wordt het telefoonnummer vertoond aan het einde
van het programma. Deze nazorgers zijn zeer toegewijd en betrokken bij hun werk. Het trainen van de
nazorgmedewerkers, het verbeteren van de registratie
van de reacties en het vergroten van de betrokkenheid
van de kerken is een voortdurend punt van aandacht.
Dat geldt trouwens niet alleen voor West-Afrika, maar
voor alle landen waar wij uitzenden.
In Pakistan, waar films vertoond worden in dorpen,
rapporteert onze partner dat er gemiddeld zeven bekeringen per vertoning zijn. Een deel van deze mensen is
geboren als christen, maar heeft nog geen persoonlijke
relatie met Jezus. In andere Aziatische projectlanden
kan uit veiligheidsoverwegingen niet altijd een telefoonnummer of emailadres worden getoond, maar waar
dat wel gebeurt, wordt gereageerd. Voor alle projecten
geldt dat het aantal reacties via social media en internet aanzienlijk is gestegen in 2016.

3.3 | IMPACTONDERZOEK
Minimaal eens per drie jaar laat 3xM een onafhankelijk
onderzoek uitvoeren bij één van onze partners, zodat
we in beeld krijgen wat de uitwerking is van de programma’s in het leven van de kijker en in de maatschappij. Sinds 2005 is dergelijk onderzoek uitgevoerd in
Mali, Ivoorkust, Togo, Centraal Azië, Bulgarije en vorig
jaar in Indonesië. Een aantal (samenvattingen) van deze
onderzoeken vindt u op onze website.

Kijkersreacties in Ivoorkust Figuur 11 •
Bron: Onafhankelijk impactonderzoek Media Research USA,
populatie 10,8 miljoen mensen in het zuiden van Ivoorkust
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HIV test

Beslissing om hiv-test te doen (3671)

Gedragsverandering

Beslissing om gedrag te veranderen:
trouw en onthouding (1788)

Bekering

Beslissing voor het aannemen van Jezus
of leven opnieuw aan God toewijden (1585)

Diversen

O.a. verzoek om verdere nazorg op het gebied
van geloof, familieproblemen, hiv/aids en vraag
naar literatuur (3200)

100% = 10244
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LAAT IEDEREEN ZIEN
DAT JE EEN STERKE
VROUW BENT
“Ik was 12 jaar toen iemand zwavelzuur over mij heen
gooide. De dader was mijn oom, die boos was dat
mijn vader mij niet wilde uithuwelijken. Het gebeurde
middenin de nacht, terwijl ik lag te slapen. Ik heb nog
geluk gehad. Het was winter en daarom sliep ik onder
een laken. Anders was mijn hele lichaam verbrand
geweest. Mijn schoonzusje probeerde mij te helpen
door me in een deken te wikkelen. Ik wilde graag water
op mijn gezicht, maar mijn familie dacht dat water nog
meer pijn zou veroorzaken. Uiteindelijk kwam ik terecht
in de kliniek van de Acid Survivors Foundation (ASF).
Ik ben daar zes maanden geweest en heb 14 operaties
gehad. Tegen vrouwen die hetzelfde meemaken als
ik wil ik zeggen: alles wat je overkomt in het leven
moet je dapper onder ogen zien. De mensen zullen
over je roddelen, maar laat die harde woorden niet bij
je binnenkomen. Laat iedereen zien dat je een sterke
vrouw bent!”

3
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Ayesha, Bangladesh
Wekelijks zenden we in samenwerking met partnerorganisatie Joyodhoni Trust dramaseries uit via een van
de bekendste nationale dramazenders in Bangladesh.
Maatschappelijke misstanden zoals zuurgooien komen
aan bod, met als belangrijkste boodschap: voor God
is elk slachtoffer waardevol en voor elke dader is er
vergeving.

IMPACT

3.4 | INVLOED OP DE
SAMENLEVING
Op basis van eigen observaties en gesprekken met partners concludeert 3xM over haar impact het volgende:
	Door de programma’s komen mensen tot geloof.
	Door de programma’s worden politici bereikt en wordt
invloed uitgeoefend op de wetgeving.
	De christelijke minderheid krijgt een stem.
	De programma’s verminderen vooroordelen over het
christelijk geloof.
	De programma’s dragen bij aan het bevorderen van
vrije meningsuiting.
	Christelijke televisie geeft een platform aan kerken
en degenen die daar leiding geven.
	Sociaal maatschappelijke onderwerpen worden vanuit
een christelijk perspectief belicht, iets wat vaak ontbreekt in de landen waar 3xM werkt.
	Christelijk-sociale programma’s trekken een breder
publiek dan direct verkondigende programma’s.
	Gemiddeld duurt het drie tot vijf jaar om mensen
bewust te maken van het christelijk geloof.
	Soms zijn er maar een paar televisiekanalen te ontvangen. Dat geeft een hoge kijkdichtheid en vergroot
de invloed van christelijke televisie.
	De invloed van programma’s op de samenleving is
groter als:
- de programma’s goed zijn afgestemd op de
		 doelgroep;
- de kwaliteit van de programma’s hoog is;
- de programma’s regelmatig worden uitgezonden;
- er nazorg aanwezig is om vragen van kijkers te
		 beantwoorden;
- programma’s op verschillende mediaplatforms te
		 zien zijn.
n

n
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Gegevens impactonderzoek Ivoorkust onder ruim
10 miljoen mensen
Figuur 12 •
Bron: Onafhankelijk impactonderzoek Media Research USA,
populatie 10,8 miljoen mensen in het zuiden van Ivoorkust

Bewustwording
Van de kijkers van Miel Mortel zeggen:
	2,9 miljoen mensen dat het programma de
Bijbel bekend maakt;
	2,6 miljoen mensen dat het programma het
christelijk geloof uitlegt;
	3,9 miljoen mensen dat het programma
reden geeft voor hoop en solidariteit en
het luisteren naar anderen aanmoedigt;
	4 miljoen mensen dat het programma respect voor het leven stimuleert.
n

n

n

n

Gedragsverandering
Door het kijken naar Miel Mortel zeggen:
	3,4 miljoen mensen dat hun gedrag veranderd is;
	1,7 miljoen mensen dat hun gedrag op het
gebied van seksualiteit en relaties veranderd is;
	2,1 miljoen mensen dat zij zich meer bewust zijn van hiv/aids;
	175.000 mensen dat zij begonnen zijn de
Bijbel te lezen;
	37.000 mensen dat zij voor het eerst een
kerk bezochten;
	125.000 mensen dat zij regelmatiger naar
de kerk gaan.
n

n

n

n

n

n
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TELEVISIE IS EEN
KRACHTIG MIDDEL
Berdine van den Toren uit Groningen is sinds 2016
bestuurslid van 3xM. Ze werkte acht jaar lang met haar
man Benno in de Centraal Afrikaanse Republiek.
“Ik ben ervan overtuigd dat televisie een krachtig
middel is om het evangelie te verkondigen. Wat
mij bijzonder aantrekt is dat 3xM altijd werkt met
openbare, landelijke televisie. De boodschap is voor
iedereen bereikbaar. Ik vind het belangrijk dat 3xM
het evangelie brengt op een holistische manier door
belangrijke actuele thema’s zoals HIV/Aids en de
positie van vrouwen aan te kaarten. De televisie heeft
in Afrika een grote plek in het leven van mensen. Waar
je ook komt, de TV staat altijd aan.”
Berdine van der Toren, bestuurslid

RE ACT I E S
(Gegevens zijn gebaseerd op rapportages van de
partners)
West-Afrika
2016: 126.325 (exclusief DRC), inclusief 87.703 Facebook en DieuTV en 4846 kijkers tijdens vertoningen in
Ivoorkust, CAR, Burkina Faso, Benin
2015: 110.364 (exclusief DRC), inclusief 58.636 Facebook en DieuTV en 2521 kijkers tijdens vertoningen in
Ivoorkust, CAR, Burkina Faso, Benin, Guinee en Niger.

3

Bangladesh
2016: 745 (Facebook, SMS/telefoon, e-mail)
2015: 322 (Facebook, SMS/telefoon, e-mail)
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Centraal-Azië
2016: 1414 (15 TV; 1352 websites, 47 DVD kijkers)
2015: 745 (+ 399 TV kijkers; 43 website, + 303 DVD
kijkers)
Pakistan
2016: Kijkersreacties via social media: 6850
2016:  11.885 (98 filmvoorstellingen)
2015: 30.000 (167 filmvoorstellingen)

IMPACT

RELATIES
We bekeken samen het tv-programma
over relaties en het voelde alsof God
specifiek tot ons sprak. Het programma
vertelde precies de situatie zoals het nu
bij ons thuis is. Mijn vrouw en ik hebben
vergeving over elkaar uitgesproken en
leven weer met Jezus als middelpunt.

Kolo, Centraal-Afrikaanse Republiek

4
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4.1 | STRATEGIE, BELEID EN
ONTWIKKELINGEN
Strategieplan 2017 – 2021
In 2016 stelden we een nieuwe strategieplan op voor
2017 – 2021. Daarin legden we het volgende vast:
	Voor uitbreiding van ons werk in moeilijk te bereiken
landen groeien we in 10 jaar toe naar in totaal 3
miljoen aan inkomsten vanuit Nederland en internationaal (eind 2026). Dat betekent een forse investering
op het gebied van fondsenwerving en een stijging van
het percentage kosten van eigen fondsenwerving.
 We groeien toe naar meer inzet van gekwalificeerde
vrijwilligers voor ondersteuning op gebied van communicatie/fondsenwerving.
	We investeren in behoud van bestaande donateurs
en in werving van nieuwe relaties. Daarbij richten we
ons vooral op de leeftijdsgroep 40-plus. Ook willen
we dit jaar via telemarketing de gemiddelde gift van
jaarincasso’s verhogen.
	We investeren in het bouwen van relaties met en
werving van vermogende particulieren via één op
één contact (friendraising) in Nederland en de VS,
Singapore, Canada en Noorwegen.
	We zetten meer planmatig, via campagnes, in op het
vergroten van naamsbekendheid en zichtbaarheid van
3xM.
	De komende twee jaar moet uit onderzoek blijken
welke landen voor ons het meest geschikt/ vruchtbaar
zijn voor relationele fondsenwerving.
	Contacten met kerken, kerkelijke instellingen en
fondsen willen we consolideren en uitbouwen.

n
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Ook in 2016 hebben we met steun van donateurs veel
kunnen realiseren. We zijn God zeer dankbaar voor de
grote betrokkenheid die wij dagelijks ervaren op het

unieke werk van 3xM.
In 2016 is de opbrengst vanuit donateurs acties meer
dan begroot. In vergelijking met 2015 is er een lichte
daling van het aantal actieve gevers. Het belangrijkste
doel voor de komende jaren blijft dan ook de stabilisering van de inkomsten. Dat willen we bereiken door te
investeren in de relatie met onze bestaande donateurs
(friendraising). Daarnaast werken we aan het vergroten
van onze naamsbekendheid, ook onder nieuwe jongere
doelgroepen.
Gebed
Gebed is voor 3xM van groot belang. Op ons kantoor
in Amersfoort komen we iedere maandagmorgen een
uur bij elkaar om te bidden en elkaar te bemoedigen
vanuit Gods Woord. Eén keer in de zes weken is er op
kantoor een gebedsbijeenkomst waar alle belangstellenden welkom zijn. Dan bidden we voor alle projecten,
partners, donateurs en vrijwilligers.
Maandelijks maken de medewerkers een gebedsbrief
die op verzoek wordt toegestuurd. Wanneer deze
gebedsbrief iets te lang op zich laat wachten, dan
kunnen we rekenen op verontruste telefoontjes. Dat
is hartverwarmend! Ook via social media roepen we op
tot gebed. Dankbaar zijn we voor de groep betrokken
donateurs die ons trouw blijven steunen en voor ons
bidden.
Vrijwilligers
Het blijft een uitdaging om goede vrijwilligers te vinden
en ook vast te houden. In 2016 werden onze vrijwilligers geportretteerd in het Amersfoorts Stadsblad. Niet
alleen de vrijwilligers, ook het werk van 3xM stond in
de schijnwerpers en dat leverde mooie reacties op. In
2016 hebben in totaal 5 vrijwilligers op het kantoor in
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Amersfoort zich ingezet voor fondsenwerving en communicatie. We zijn blij met onze kantoorvrijwilligers,
met de vrijwilligers die af en toe een stand bemannen
en met de drie internationale fondsenwervers. Samen
vormen we een hecht team.
Donateursbijeenkomsten
In 2016 deden we extra inspanning om de relatie met
onze donateurs te versterken en meer mensen aan het
werk van 3xM te binden. We organiseerden verschillende donateursbijeenkomsten. Hier kwamen steeds
ongeveer 15 tot 20 donateurs op af met wie we tijdens
een lopend buffet verhalen uit het veld deelden. Onze
donateurs waardeerden de kleinschaligheid, de inhoud
en de creatieve invulling van het programma. Ook de
benefietavond in oktober was een succes en leverde
een mooi bedrag op voor 3xM.
3xM in Beeld
In 2016 hebben we in het kader van werving en
naamsbekendheid een advertentie/insert mee laten
lopen met het ND, RD, FD, Zoeklicht, Elizabethbode en
Visie. Ook zijn er banners geplaatst op diverse online
platforms. Via family 7 werd een korte reclamespot
uitgezonden.
Campagnes
In vervolg op de najaarscampagne 2016 ‘Laat uw hart
spreken voor vrouwen in Bangladesh’ zullen we in
2017 via verschillende kanalen met andere beelden
en verhalen opnieuw stilstaan bij dit thema.

LAAT UW HART
SPREKEN!

VOOR KWETSBARE
VROUWEN IN
BANGLADESH

Met deze campagne voeren we uit wat is vastgelegd
in het strategieplan 2017 – 2021. Hierin staat dat we
de komende jaren meer campagnematig willen werven
door maatschappelijke thema’s uit de verschillende
landen centraal te stellen. Op deze manier willen we
de urgentie van ons werk benadrukken en van daaruit
verbinding zoeken met bestaande en nieuwe doelgroepen. De campagne moet christenen in Nederland
informeren over de sociale misstanden in de landen
waar wij uitzenden, bewust maken van de impact die
de Bijbelse boodschap in deze landen heeft (miljoenen
kijkers!) en een appèl op hen doen om in beweging te
komen, door gebed, tijd en geld te geven.

onze communicatie aangegeven.

Jongeren
Het werkveld van 3xM, mooie televisie,
social media en praktisch geloof, sluit
naadloos aan bij de belevenis van
jongeren. In 2016 zijn we daarom op
zoek gegaan naar nieuwe manieren
om jongeren te betrekken bij ons werk. We lieten een
jongerenlogo voor 3xM Young ontwikkelen en en we
hebben speciaal voor jongeren een Facebookpagina
opgezet. Tijdens de benefietavond, die we in oktober
organiseerden, kreeg 3xM Young veel ruimte om zich
te presenteren. Ons werk is voor jongeren herkenbaar,
spannend en creatief.

Ontwikkelingen 2016
In 2016 is in totaal € 1.019.724 ontvangen (begroot
€ 1.088.550). In 2015 werd € 1.429.051 ontvangen (excl.
rentebaten). Dat is een daling van € 409.327 (29%) die is
opgevangen door zowel de uitgaven voorfondsenwerving, eigen organisatie als de projecten te verminderen.

Voorlichting is een doelstellingsactiviteit, fondsenwerving een afgeleide doelstelling. Alle communicatiekosten (inclusief de kosten voor fondsenwerving) worden
via een door het bestuur goedgekeurde verdeelsleutel
toegerekend aan fondsenwerving en voorlichting.
Onze partners en donateurs zijn ervan op de hoogte dat
wij eventuele meeropbrengsten toevoegen aan ons vrij
besteedbaar vermogen. Op die manier is het mogelijk
(kleinere) projecten te realiseren zonder daarvoor
afzonderlijk te werven. 3xM heeft het CBF-Keur en de
ANBI-erkenning.

4.2 | BIJZONDERHEDEN
VERSCHILLENDE
FINANCIERINGSBRONNEN
	74% van onze inkomsten komt van particulieren;
	3% komt uit nalatenschappen;
	1% komt van bedrijven;
	22% wordt gegeven door baten van andere organisaties zonder winststreven;
Van het totaal wordt 18% projectgerelateerd gegeven.
n

n

n

We hopen dat we in 2017 steeds meer Nederlandse jongeren kunnen aanspreken en zijn blij met de jongeren
van de CHE, die ons helpen om het jongerenwerk van
de grond te tillen.
Beleid
In het ‘protocol fondsenwerving, voorlichting en communicatie’ (zie website), zijn de ethische grenzen voor
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4.3 | PARTICULIERE
DONATEURS & GIFTGROOTTE

hebben wij de volgende doelstellingen geformuleerd:
	Impact van het werk van 3xM laten zien
	Het verhogen van de ‘general awareness’ voor het
werk van 3xM
n

n

Bijna 15.000 donateurs steunen ons werk financieel.
Onder een donateur verstaan wij iemand die in 2015
en/of 2016 heeft gedoneerd. Het donateursbestand is
per 31 december 2016 samengesteld als in figuur 13.
	Het aantal giften daalde van 47.574 (2015) naar
43.014, een daling van 9.6%
	De gemiddelde gift lag in 2016 hoger dan in 2015. Van
€ 21,- in 2015 naar € 23,57 in 2016.
	Er is in totaal aan nalatenschappen € 26.316 ontvangen. Dat is minder dan het gemiddelde van de
afgelopen drie jaar.

4.5 | INTERNATIONAAL

4
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Speciale gift
Utrecht Mission/DVN heeft zich verbonden tot een driejarige gift van € 25.000 per jaar voor het project WestAfrika. In 2016 hebben we de eerste gift ontvangen.
Een prachtig bedrag waar we erg dankbaar voor zijn!

Waargenomen trends tijdens werkbezoeken 2016:
	 Er is in het algemeen meer belangstelling voor Azië
dan voor Afrika of Europa. Dit sluit goed aan bij ons
beleidsplan om in Azië uit te breiden.
	 Er is grote belangstelling voor gesloten gebieden.
	 Als er voldoende aandacht is voor de Amerikaanse
donor is Afrika nog steeds steunwaardig.
n

n

n

daarvoor de vereiste status van 501(c) 3 organisatie.
Omdat 3xM-USA zelf besluiten neemt en financieel
zelfstandig opereert, is geen consolidatie van de jaarrekening toegepast.

Al in 2013 is besloten om naast de USA in andere landen
fondsen te gaan werven voor 3xM. We kozen voor
Noorwegen, Canada en Azië (Singapore). De afgelopen
jaren hebben we veel tijd en aandacht besteed aan de
uitbouw van ons netwerk en contacten gelegd met
mogelijke sponsoren. Vanaf januari 2015 is een team
van internationale fondsenwervers op vrijwillige basis
aan de slag gegaan om in bovengenoemde landen
relaties en netwerken op te bouwen.

n

n

Bestuur
Het bestuur bestaat uit:
	Reginald J. Hanegraaff, voorzitter
	Mark Fackler, Ph.D. (retired Professor of Communication, Calvin College), secretaris
	Max E. Smith CPA (RBC Ministries), penningmeester
	Janet Blakely Evanski, Ph.D.
	Speciaal adviseur - Matthew A. Seward, OK (President
Wolverine Gas and Oil), oud-voorzitter.
n

n

n

4.6 | USA

n

n

4.4 | SOCIAL MEDIA
Berichten verspreiden via social media is geen doel
op zich, maar wordt ingezet ter ondersteuning van
het bouwen van relaties en om te verwijzen naar de
website. Voor het gebruik van social media binnen 3xM

3xM-USA is in 2004 opgericht met als doel het werk
van 3xM in Nederland te ondersteunen. Voor zover we
weten bestaat er in Amerika geen vergelijkbare organisatie. Daarom verwachten we via 3xM-USA uitbreiding
van onze achterban. 3xM-USA werft fondsen en werkt
aan bewustwording onder private fondsen en heeft

Samenstelling donateursbestand per 31 december 2016

Resultaat 2016
Er is $ 82,750 ontvangen, 30% van de begrote inkomsten (2015: $ 513.415). De daling ten opzichte van
2015 is te verklaren door het stoppen van de bijdrage
van een grote donateur. Het gehele bedrag werd via
3xM-USA ontvangen. 3xM in Nederland besteedde
€ 35.291 (2015: € 35.028) aan werving.

Figuur 13 • Bron: donateursadminstratie 3xM
Donateurs
Donateurs met vaste toezegging
Totaal

2016

%

2015

%

2014

%

2013

%

2012

%

6.406

42,7

7.229

43,9

5.939

38,6

6.803

40

5.285

36

8.588

57,3

9.236

56,1

9.439

61,4

9.544

60

9.264

64

14.994

100

16.465

100

15.378

100

15.774

100

14.549
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Geldstroom
In figuur 11 geven we de geldstroom weer van USA naar
Nederland. Per 31 december 2016 moest $ 23,492 naar
3xM in Nederland overgeboekt worden.

Geldstroom van USA naar Nederland
over 2016 (bedragen in $)
Figuur 14 • Bron: financiële administratie 3xM
Saldo te ontvangen per 1 jan. 2016
Werving 3xM USA 2016 - te ontvangen
Ontvangen in 2016
Per saldo te ontvangen per 31 dec. 2016

18.742
82.750
-78.000
23.492

4

3xM-USA had per 31 december 2016 $ 6,492 als banksaldo en $ 17,000 aan ontvangen toezeggingen.
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Een Amerikaanse donor gaf via Canada een bedrag van
$ 75.000. Bij elkaar werd 57% van de begrote inkomsten
ontvangen.
Bestedingen van in de USA geworven fondsen
3xM-USA informeert ons zodra een donatie is ontvangen. 3xM in Nederland legt over de betreffende donatie
schriftelijk verantwoording af aan de gever, met een
kopie aan 3xM-USA
Doelen 2017
We streven naar $ 200,000 aan inkomsten via 3xM-USA.
Betrouwbaarheid
Door vergelijking van onze eigen financiële administratie met de boekhouding van 3xM-USA, inclusief de
belastingaangiften in Amerika, sluiten we de cijfers op
elkaar aan. Trends komen uit Amerikaanse bestuursvergaderingen met 3xM-USA en eigen observaties tijdens
werkbezoeken.

FONDSENWERVING EN COMMUNICATIE

JEZUS VOLGEN
“Ik wil Jezus volgen die ons opriep om het
evangelie te verkondigen en om te zien naar
een wereld in nood.”

Uit de blog ‘Test mij maar uit!’
Dick Tillema, 3xM

5
PERSONEEL EN
ORGANISATIE

Bestuur 3xM
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5.1 | ORGANIGRAM PER
31 DECEMBER 2016
In figuur 15 is het organigram weergegeven. Het bestuur
is eindverantwoordelijk. De dagelijkse uitvoering van de
activiteiten is in handen van directeur, personeel en vrijwilligers. De organisatie telt drie afdelingen: Partners &
Projecten, Fondsenwerving & Communicatie en Beheer.
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5.2 | PERSONEEL EN
VRIJWILLIGERS
Het gemiddeld aantal personeelsleden bedroeg gedurende 2016 gemiddeld 5.54 fte (2015: 7,03 fte) op basis
van een volledige werkweek. Vanwege de tegenvallende
inkomsten hebben we ook moeten snijden in ons eigen
personeelsbestand. Het ziekteverzuim was met 1,5% in
2016 uitzonderlijk laag, net als in 2015 (1%). Ook dit
jaar is er met ieder personeelslid een functionerings-,
een plannings- en een beoordelingsgesprek gevoerd.
Personeelskosten
Voor de salariëring wordt 90% van de BBRA salarisschalen gehanteerd. Voor alle functies zijn functieprofielen vastgesteld en heeft inschaling plaatsgevonden.
De directiekosten vallen ruimschoots binnen VFI-Richtlijn Beloning van Directeuren. Zie voor een specificatie
van de directiekosten figuur 18. Onze partners zijn
zelfstandige rechtspersonen met ieder hun eigen
personeel in dienst. 3xM financiert (grotendeels) hun
salariskosten. In 2016 werkte er in totaal 24 fte bij onze
partners (2015: 28).
Arbeidsvoorwaarden
3xM hanteert eigen algemene arbeidsvoorwaarden. In

Organigram per 31 december 2016 Figuur 15 • Bron: 3xM
Bestuur

Bestuur 3xM-USA
Bestuur 3xM-Noorwegen

Directie
Secretariaat

Partners
& Projecten

Fondsenwerving
& Communicatie

Beheer

Bestuur 3xM Nederland Figuur 16 • Bron: 3xM

Gerrit Taute, MA, RA,
Voorzitter

Bertus Fortuijn, MS, PhD,
Secretaris

Wim van Ginkel, RA,
Penningmeester

2016 zijn deze arbeidsvoorwaarden herzien, waarbij
advies is ingewonnen bij de RMU. Er is tot eind 2016 een
collectieve pensioenregeling bij een pensioenverzekeraar afgesloten op basis van middelloon. Vanaf 1 januari
2017 wordt de pensioenregeling voortgezet bij PWZ.

PERSONEEL EN ORGANISATIE

Peti van Maldegem, MA,
algemeen lid

Berdine van der Toren, MA
Theology, PhD Candidate,
algemeen lid

Administratieve organisatie
In 2016 hebben we administratieve organisatie van 3xM
nog meer op orde gebracht. Voor iedere afdeling zijn alle
administratieve processen doorgelicht en beschreven,
waarbij verwezen is naar diverse protocollen en

documenten. Dit heeft geresulteerd in handzame en
praktische boekwerkjes, waar iedere medewerker op
terug kan vallen.
Vrijwilligers & zzp’ers
3xM streeft naar een toenemende inzet van vrijwilligers.
Het aandeel vrijwilligers en zzp’ers ten opzichte van
personeel nam toe van 31% in 2015 naar 33% in 2016.
In totaal werkten er in 2016 20 vrijwilligers met 2,3 fte
voor 3xM (in 2015 25 resp. 2,6 fte.). De verhoudingen
tussen het aantal vrijwillige en betaalde fte’s is in
2016 veranderd. Het absolute aantal vrijwillige fte’s
was lager, maar relatief gezien nam hun aandeel toe.
Het afgelopen jaar hebben we twee zzp’ers ingehuurd.
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Aantal fte’s per eind 2016
Figuur 17 • Bron: 3xM

2015

2016

Loondienst

5,77

5,41

Freelance/ZZP

0,0

0,41

Vrijwillig

2,57

2,29

Totaal

8,34

8,11

Het beleid rond vrijwilligers is vastgelegd in een vrijwilligersreglement. In 2016 is dit reglement herzien. Ook
is met elke vrijwilliger een vrijwilligersovereenkomst
gesloten en wordt jaarlijks met elke vrijwilliger een
evaluatiegesprek gevoerd. Vrijwilligers zijn welkom bij
de kerstbijeenkomsten en personeelsvergaderingen. Op
veel manieren laten we merken hoezeer wij de inzet van
vrijwilligers waarderen. Ze zijn van onschatbare waarde
voor het werk van3xM.

PERSONEEL EN ORGANISATIE

Dankbaar zijn we dat Klaas Wilting zich met veel
enthousiasme als vrijwilliger verbonden heeft met
3xM. Dat wij sociale thema’s aan de kaart stellen en die
verbinden met het woord van God sprak hem zeer aan.
Bij een mogelijke crisis zal hij zich vrijwillig inzetten als
woordvoerder. In 2016 hebben we een crisisoefening
gedaan, waarbij dhr. Wilting ook zijn rol vervulde.
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5.3 | BELEID MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD ONDERNEMEN
In de loop van de jaren heeft 3xM al diverse maatregelen
genomen op weg naar een klimaatneutrale organisatie.
De keuze voor een kantoor direct naast het station is
één daarvan. 3xM gebruikt ook al langer groene stroom
en beschikt over een elektrische bedrijfsauto. De
werknemers van 3xM worden financieel gestimuleerd
om binnen een straal van 30 km van het kantoor te
gaan wonen. Eén van de vrijwilligers heeft in 2016 het
papieren archief compleet gedigitaliseerd. Het beleid
is om zo weinig mogelijk te printen. Afval zamelen we
gescheiden in, papier is FSC-gecertificeerd en er worden
spaarlampen, bewegingsmelders en oplaadbare batterijen gebruikt. Ook schenken we fairtrade koffie en thee.
Een van de maatregelen die we in 2016 hebben
getroffen is het compenseren van vliegmijlen via het
Climate Stewards-programma van A Rocha. Embert
Messelink van A Rocha verzorgde in 2016 een weekopening bij 3xM over een bijbelse kijk op de schepping.
Daarbij waren ook de collega’s van Gabriel Financiële
Bescherming, een christelijke organisatie die in dezelfde
VvE participeert, aanwezig.

In 2017 wordt het Duurzaamheidsbeleid binnen 3xM
vastgesteld. We zijn onder andere van plan om zonnepanelen op het dak te plaatsen en overal LED verlichting
aan te brengen. Voor deze twee investeringen zoeken
we een sponsor.
Planet, people, profit
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen houdt meer
in dan alleen energiebesparing. Het gaat over bewuste
omgang met Gods schepping (Planet), maar ook over
heilzame omgang met mensen (People). Onze arbeidsvoorwaarden zijn zo geformuleerd dat er in het buitenland maximaal 10 uren kunnen worden geschreven, om
te voorkomen dat mensen roofbouw plegen op zichzelf.
MVO gaat ook over een duurzame ontwikkeling van
onze activiteiten in projectlanden. Onze doelstellingen
moeten op een ethisch verantwoorden manier worden
uitgevoerd. Dat betekent dat we een eerlijke prijs
betalen en hechten aan een gezonde bedrijfsvoering,
ook bij onze partners (Profit).

5.4 | SAMENWERKINGSVERBANDEN MET
ANDERE ORGANISATIES
Naast ad hoc samenwerkingsverbanden voor de
financiering van projecten is 3xM lid van de volgende
organisaties: MissieNederland (voorheen EA-EZA), NZR,
CBF, WACC, FEB, en RMU. 3xM participeert binnen de
Vereniging van Eigenaren (VvE) in verband met ons
pand aan de Zielhorsterweg. Voor de BHV-organisatie
wordt samengewerkt met onze buren Gabriel Financiële
Bescherming.

PERSONEEL EN ORGANISATIE

Toelichting kosten directie 2016
Figuur 18 • Bron: 3xM

Naam
Functie

M. Timmer
Directeur

Dienstverband
Aard

Onbepaald

Uren

39

Percentage dienstverband

100%

Periode

1-1-16 t/m 31-12-16

Bezoldiging
Bruto jaarsalaris

63.280

Vakantiegeld

4.943

Eindejaarsuitkering

5.233

Totaal jaarinkomen

73.456

Sociale verzekeringslasten
(werkgeversdeel)

9.661

Pensioenlasten
(werkgeversdeel)

21.572

Totaal overige lasten en
vergoedingen

31.233

Totaal bezoldiging 2016
(incl. werkgeverslasten)

104.689

DIT WERK HEEFT
MIJN HART
“Ik heb 3xM al jarenlang in het vizier. Ik ben zeer
geïnteresseerd in media en heb marketing gestudeerd.
Sinds begin 2016 werk ik, naast mijn reguliere baan, als
vrijwilliger gemiddeld een dag per week voor 3xM en
dat geeft me enorm veel voldoening. Reizen is een groot
avontuur. Ik heb vaste afspraken in Canada maar sta ook
open voor verrassende ontmoetingen. Zo kwam ik op een
binnenlandse vlucht in contact met een medepassagier die
zeer geïnteresseerd was in 3xM. Zo breid ik mijn netwerk
uit voor de missie uit en werd ik onverwacht bemoedigd.”
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“Vrijwilligers van 3xM worden serieus behandeld en
begeleid, betrokken bij ontwikkelingen, getraind en
volledig opgenomen in de organisatie. Een paar maal per
jaar ontmoeten de vier vrijwillige fondsenwervers elkaar
en dat is uitermate inspirerend. We luisteren naar elkaars
verhalen en stimuleren elkaar. Al met al een prachtig team
om mee op te trekken en prachtig werk om mijn tijd in te
investeren. ‘Wat baat het de mens dat hij de hele wereld
wint maar schade lijdt aan zijn ziel?’ Die tekst is heel
belangrijk voor mij. Jezus is de voeding voor je leven en
het geeft mij enorm veel voldoening dat ik een radartje
mag zijn in het uitdelen van het evangelie. Dit werk heeft
mijn hart.”
Winfred heeft eind 2016 zijn werkzaamheden voor 3xM
afgerond. We zijn hem zeer dankbaar voor zijn grote inzet.
Voor deze functie is een vacature ontstaan.
Winfred Vels (51), vrijwilliger 3XM

PERSONEEL EN ORGANISATIE

GROEI
Ik ben God dankbaar voor wat Hij doet
in Ivoorkust. Naar aanleiding van de
programma’s bellen veel mensen die
informatie willen. Ook zie ik de kerk groeien.
Er komen ook mensen van andere religies bij.
God geeft ons vrijmoedigheid en kracht

Nazorgmedewerker Ivoorkust

6
BESTUURSVERSLAG EN
VERANTWOORDINGSVERKLARING
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Stichting 3xM kent een platte organisatiestructuur, zoals
weergegeven in figuur 15 op pagina 36. Het bestuur is
eindverantwoordelijk. In dit hoofdstuk wordt eerst nader
ingegaan op het bestuur zelf. Daarna volgt vanaf paragraaf
2 de verantwoordingsverklaring. Het onderdeel ‘omgang
met belanghebbenden’ is opgenomen in hoofdstuk 1,
paragraaf 4.
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6.1 | BESTUUR
Het bestuur heeft de volgende statutaire taken en
verantwoordelijkheden:
	Waken over de handhaving van de grondslag en het
doel van de stichting.
	Benoemen, schorsen en ontslaan van bestuursleden.
	Beheer voeren over het vermogen van de stichting.
	Vaststellen van het (meerjaren)beleidsplan, het jaarplan,
de begroting, het jaarverslag, de jaarrekening, het
huishoudelijk reglement en eventuele andere reglementen.
	Maken van een jaarlijkse zelfevaluatie, waarvan de
uitkomsten en afspraken worden vastgelegd.
	Vaststellen van het bestuurs- en directiereglement,
waarin bestuurlijke zaken worden geregeld en nadere
invulling wordt gegeven aan de bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van de directeur.

Kerkelijke achtergrond van bestuursleden
Kerk

Figuur 19 • Bron: archief bestuur 3xM

Ideale zetelverdeling
volgens statuten

Aantal leden per
31 december 2016

Protestantse Kerk in Nederland
Gereformeerde Kerken
Vrijgemaakt/Nederlands
Gereformeerde Kerken
Christelijke Gereformeerde Kerken
Gereformeerde Gemeenten/
Hersteld Hervormde Kerk
Overige christelijke kerken
en geloofsgemeenschappen

3

2

1
1

0
1

1

1

1

1

Totaal

7

5

n

n

n

n

n

n

Samenstelling en benoeming bestuur
Conform de statuten bestaat het bestuur uit minimaal
vijf en maximaal negen leden. Per 31 december 2016
zijn er vijf leden (figuur 16 op pagina 36). Bestuursleden
hadden een zittingsperiode van ten hoogste drie keer
vier jaar. In 2016 heeft het bestuur besloten tot een
zittingstermijn van maximaal twee keer vier jaar. In 2016
is de heer Bomhof afgetreden en werd de heer van Ginkel

benoemd. De heer Taute werd voor een nieuwe periode
herbenoemd. Mevrouw van Maldegem-Luteijn is voor
een nieuwe periode herbenoemd, maar zal aftreden als
bestuurslid zodra een nieuw bestuurslid in haar plaats
is benoemd. Bestuursleden stemmen in met en ondertekenen de statuten, het huishoudelijk reglement, het
bestuurs- en directiereglement, de gedragscode en het
protocol fondsenwerving, voorlichting en communicatie.
Er mogen geen familie- of vergelijkbare relaties tussen
bestuurders onderling of met medewerkers bestaan. Zij
mogen niet in loondienst zijn van de stichting en er mag
geen relatie zijn met één van de partners.
Bestuursvergaderingen en vergoedingen
Het bestuur vergaderde in 2016 vijf maal. Het stelde onder
meer het meerjarenbeleidsplan 2017-2021 (inclusief
uitgebreide risico-beoordeling), jaarplan, begroting,
jaarrekening en jaarverslag vast. Veel tijd investeerde

het bestuur in de bezinning op de toekomst. Er werd
een groei-ambitie geformuleerd, waarvoor eind 2026
jaarlijks 3,0 miljoen euro aan inkomsten nodig zijn.
In dat kader stelde het bestuur een investeringsplan
op. Bovendien formuleerde het bestuur criteria voor
lidmaatschap van koepelorganisaties, voor samenwerking
met andere organisaties en voor gewenste impact. Het
introductieprogramma voor nieuwe bestuursleden werd
gestandaardiseerd en het bestuur besloot ook om de
bestuursstukken in het vervolg alleen nog in digitale
vorm aan te leveren. In maart 2017 heeft het bestuur
haar zelfevaluatie gehouden. Bestuursleden ontvangen
geen bezoldiging. Wel hebben zij recht op reiskostenvergoeding van € 0,28 per kilometer en een vergoeding
voor communicatie- en printkosten van maximaal € 150
per jaar. In totaal werd in 2016 € 6.383 uitgegeven aan
bestuurskosten (2015: € 6.112).
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Samenstelling bestuur per 1 januari 2017
Leden bestuur

Periode

Figuur 20

Functies

Nevenfuncties

drs. G. Taute RA/RC
2
31-12-2020
Christelijke Gereformeerde
voorzitter			Kerken

Organisatie adviseur

- Lid gemeenteraad van Wijk bij Duurstede

dr. ir. L.G.H. Fortuijn
plv. voorzitter/secr.

Verkeersadviseur
Turbo Traffic Solutions

- Gastdocent Technische Universiteit Delft

3

Aftredend

31-12-2019

drs. W.A. van Ginkel RA
1
31-12-2019
penningmeester			

Kerkgenootschap

Protestantse Kerk Nederland

Christelijke Gereformeerde
Senior Director PwC
Kerken		

- Bestuurslid stichting Gipsy Mission
- Penningmeester CGK Open Hof Scherpenzeel

Mw. drs. P.G. van
3
15-03-2017
Gereformeerde Gemeente		
- 	Adviesburo PETI (studie- en projectbegeleiding
Maldegem-Luteijn						 en (interim) docent geschiedenis, staatsinrichting
lid						 en maatschappijwetenschappen.
					
- Voorzitter van KINETO (stichting die sport- en
						 cultuurevenementen rondom twee basisscholen
						organiseert).
					
- Ledenraadslid van de EO
					
- Lid van de Medezeggenschapsraad van de Jacobus
						 Fruytier Scholengemeenschap in Apeldoorn
					
- Lid stuurgroep straatevangelisatie in Apeldoorn
					
- Docent Nederlands voor asielzoekers
Mw. G. van den
1
31-12-2019
Anglicaanse kerk
Toren-Lekkerkerker				
lid				
				

‘Mission partner for
mission education and
consultation’ bij Church
Mission Society

Directeur

Nevenfuncties

M. Timmer AA

- Lid van comité van aanbeveling van ArabVision, NL
- Voorzitter Netwerk Bezinning Profetie MissieNederland
- Lid van comité van aanbeveling (Board of Reference) van DEO Recordings, Polen
- Founder van Master Media Foundation, Roemenië

- 	PhD Candidate at PThU Groningen
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6.2 | FUNCTIONEREN VAN
DE SCHEIDING TUSSEN
UITVOEREN, BESTUREN EN
TOEZICHT HOUDEN
Conform het CBF hanteren wij de volgende begrippen:
	Uitvoeren: het uitvoeren van projecten en activiteiten,
toekennen en besteden van middelen, monitoren en
evalueren, voeren van administratie etc.
	Besturen: richting geven aan de organisatie, zorgen
voor het verwerven, besteden en beheren van de nodige
middelen en voor het adequaat functioneren van de
organisatie.
	Toezicht houden: vooraf plannen vaststellen of goedkeuren
en achteraf het functioneren van de organisatie kritisch
volgen naar resultaten.
n

6
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6.3 | EFFECTIVITEIT VAN DE
BESTEDINGEN

6.4 | RISICOANALYSE EN
BEHEERSING

De effectiviteit van de bestedingen en de impact van
het werk van 3xM worden in verschillende hoofdstukken
beschreven. In hoofdstuk 2 staat meer over bestedingen
in de projectlanden en hoofdstuk 4 gaat over fondsenwerving en communicatie.

De onveiligheid in de wereld neemt toe. Dat dwingt ons
ertoe om de risico’s te onderkennen, in kaart te brengen
en maatregelen te nemen om ze zo goed mogelijk te
beheersen. Dat 3xM ook in gesloten landen werkt, maakt
een gedegen risicoanalyse alleen maar belangrijker. In
figuur 22 zijn alle onderkende risico’s en bijbehorende
maatregelen benoemd. Maatregelen zijn hard nodig. Maar
meer nog brengt dit ons tot gebed, in het vertrouwen
dat God ons beschermt.

In hoofdstuk 1 is al stilgestaan bij het Beleidsplan
2017-2021. Om de effectiviteit van dit Beleidsplan – en
daarmee van de bestedingen - zo groot mogelijk te laten
zijn, zijn in 2015 en 2016 een aantal fasen doorlopen:

n

Uitvoeren, besturen en toezicht houden bij 3xM
De dagelijkse uitvoering is de primaire verantwoordelijkheid van de hoofden van afdelingen en de binnen
de afdelingen opererende medewerkers en vrijwilligers.
De programma’s vallen onder de verantwoordelijkheid
van de directeuren van de lokale partnerorganisaties en
worden uitgevoerd door de programmamedewerkers. De
directeur is verantwoordelijk voor het besturen van de
organisatie. Hij wordt bijgestaan door het directiesecretariaat. Het bestuur houdt toezicht op de organisatie.
De directeur belegt iedere maand een managementoverleg met de afdelingshoofden. Het bestuur vergadert
minimaal vier maal per jaar met de directeur. Bij die
vergadering zijn ook de hoofden aanwezig.

n

n

n

n

n

	Nulmeting door evaluatie van het Beleidsplan 2012-2016.
	Bezinning van Bestuur en Management op visie, missie
en positionering.
	SWOT analyse, uitgezet bij zowel interne als externe
relaties. Deze analyse leidde tot de geaggregeerde
SWOT analyse zoals gepresenteerd op pagina 11.
	Politieke, Economische, Sociale en Technologische
(PEST) context analyse met betrekking tot alle landen
waarin 3xM werkzaam is.
	Risico analyse, waarover later in dit hoofdstuk meer.

Op basis van deze stappen is een afgewogen Beleidsplan
2017-2021 geformuleerd dat op de 3xM website kan
worden ingezien.

Doelstelling, strategie en visie
Conform de planning- en controlecyclus wordt eens per
vijf jaar een meerjarenplan vastgesteld. Ook houden
bestuur en management eens per jaar een bezinningsdag,
waarop de koers van 3xM herijkt wordt. Tenslotte voert
het bestuur jaarlijks een zelfevaluatie uit en wordt het
functioneren van de directeur en de organisatie met
hem besproken.
Partners & Projecten
We investeren in een goede band met de partners. We
bezoeken hen op gezette tijden en houden intensief
digitaal contact. Onze partners zijn zelfstandige rechtspersonen. We overleggen regelmatig met de partner
over onze doelstelling en de mogelijkheid om die met
elkaar te bereiken. Als blijkt dat onze doelstelling niet
met een bepaalde partner kan worden bereikt, zullen
we de samenwerking beëindigen.
Toezeggingen voor financiële steun (zgn. pledges) aan
partners geven we jaarlijks af, altijd onder voorbehoud van
voldoende middelen. De pledges zijn in euro’s uitgedrukt
om een valutarisico uit te sluiten. Ondanks al deze borgende
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maatregelen blijft een restrisico bestaan, waarvoor 3xM
€ 125.000 heeft opgenomen in de continuïteitsreserve.
Met elke partner worden afspraken gemaakt over het
tekenen van facturen, het toezicht op de uitvoering,
rapportage aan 3xM en controle van de boeken.

Ratio’s 2016

Reizen is niet zonder risico. Daarom hebben we een
uitgebreid veiligheidsbeleid voor buitenlandse reizen
opgesteld, waarin we ook het advies van het Ministerie
van Buitenlandse zaken en de aanwijzingen van de partner
hebben opgenomen. Elke dienstreiziger bindt zich door
middel van een getekende verklaring aan dit beleid.
Fondsenwerving & Communicatie
Goede doelen zijn kwetsbaar omdat donateurs op ieder
moment kunnen besluiten hun bijdrage te stoppen. Er
zijn in Nederland veel goede doelen en veel zendingsorganisaties. Oorzaken binnen en buiten 3xM kunnen voor
de donateur aanleiding zijn hun bijdrage te verminderen
of te beëindigen.
We vinden het belangrijk dat ons werk niet alleen met geld,
maar ook in gebed gedragen wordt door onze achterban.
Daarom informeren we de achterban regelmatig en zijn
we transparant. Daarnaast werven we jaarlijks nieuwe
donateurs. De achterban bestaat uit een mix van grote
gevers en kleine gevers, fondsen en kerken, zodat het
risico maximaal gespreid is. Voor de communicatie met
belanghebbenden is een communicatieprotocol opgesteld.
Beheer
We investeren in een goede band met medewerkers en
vrijwilligers. Samen vormen we een hecht team waarbinnen
ieder waarde toevoegt. Elke week beginnen we met een
bijeenkomst waarin we ons werk aan God opdragen en
de week met elkaar doornemen. We voeren formele en

Figuur 21 • Bron: financiële adminstratie 3xM
Norm
in %

2016
exploitatie
in %

2016
begroot
in %

2015
exploitatie
in %

Bestedingsratio lasten (besteed aan doelstelling/lasten)

>85

80

82

85

Bestedingsratio baten (besteed aan doelstelling/baten)

>85

80

93

89

Wervingskosten t.o.v. totale baten

<15

11

11

8

<7

9

8

7

Kosten beheer en administratie t.o.v. totale lasten

informele gesprekken, niet alleen met het doel elkaar te
informeren, maar ook om zicht te krijgen op de werkdruk.
Die proberen we zoveel mogelijk te reguleren, om uitval
te beperken.
Een externe deskundige toetst jaarlijks onze risicoinventarisatie & evaluatie. De risico inventarisatie &
evaluatie is in 2015 getoetst door een externe deskundige.
Jaarlijks voeren wij een update uit.
Alle informatiestromen zijn op hoofdlijnen beschreven in
het Handboek Administratie Organisatie, met verwijzing
naar onderliggende protocollen en documenten. Bij
betalingen wordt een strikte functiescheiding gehanteerd.
Tweemaal per jaar vindt interne controle plaats. De jaarlijkse
begroting geldt als normstelling voor de uitgaven per
afdeling. Maandelijks wordt hierop gerapporteerd zodat
het risico van budgetoverschrijding wordt tegengegaan.
Jaarlijks vindt accountantscontrole plaats. Reguliere
verzekeringen dekken de gebruikelijke risico’s van onder
andere aansprakelijkheid en ziekteverzuim. Risico’s ten
aanzien van de ICT zijn verwoord en geborgd in het ICT
Veiligheidsbeleid. We houden een continuïteitsreserve
aan van in totaal € 325.000, waarvan € 125.000 bedoeld
is voor risico’s rond de uitvoering door onze partners.
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Risico analyse per werkveld

6

Figuur 22 • Bron: 3xM

WERKVELD

RISICOGEBIED

RISICO
KLASSE

MATE VAN
BEHEERSBAARHEID

PREVENTIEVE MAATREGELEN

Doel, strategie & visie

Relevantie als organisatie

Laag

Goed

In het meerjarenplan ligt focus op christelijke televisie/nieuwe media omdat er op het gebied van christelijke media het
minste aandacht voor televisie is.

Doelstelling

Laag

Goed

Focus op werkgebied waar de minste christenen wonen en er geen of weinig christelijke televisie is, voor een goede inzet
van de wereldwijd beperkte middelen voor onze doelstelling.

Partners & Projecten
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Fondsenwerving &
Communicatie

Bedrijfsvoering

Visie en daadkracht

Laag

Goed

Jaarlijkse bezinningsdag, zelfevaluatie bestuur, bestuur- en directiereglement.

Relevantie televisieprogramma’s

Laag

Voldoende

Regelmatig gesprek met de partners over onze invulling van (sociaal maatschappelijke) christelijke televisie. Elkaar aanscherpen en vormen. Impactonderzoek om te zien of de boodschap door de kijkers begrepen en ontvangen wordt.

Kwaliteit en/of beleid
bij partner

Middel

Voldoende

Procedurebeschrijving, inclusief monitoring en controleprocedures om toe te zien op de kwaliteit van de (uitvoering van
de) programma’s. Monitoring hoe partner omgaat met veranderende omstandigheden. Daarbij gelden gemeten ervaringen,
onder meer bij andere partners, als leidend. Protocol financieel beheer.

Keuze van en relatie
met partner

Middel

Voldoende

Criteria voor keuze van partnerorganisaties. Partnerschap gestalte geven door voldoende tijd en aandacht te besteden aan
de relatie. Door die relatie hopen we kwalitatief betere uitwisseling van gedachten en informatie te krijgen.

Financiën partner

Laag

Goed

Met partners worden geen lange termijn verplichtingen aangegaan. Toezeggingen worden in euro’s gedaan i.v.m. tegengaan
valutarisico’s.

Veiligheid buitenlandse reizen

Middel

Voldoende

Veiligheidsbeleid buitenlandse reizen. Contact Ministerie Buitenlandse zaken. Oefening in crisis management.

Imago

Laag

Matig

Protocol met uitgangspunten voor communicatie.

Donateursbehoud

Hoog

Matig

Regelmatige communicatie met achterban. Donateursreizen. Werven van nieuwe donateurs via investeringsplan.

Tevreden donateurs

Laag

Voldoende

Normstelling voor klachten binnen ons donateursbestand en voor werving van nieuwe donateurs. De invloed van ons werk
voorop blijven stellen in onze communicatie, waardoor de belanghebbende gemotiveerd wordt voor ons werk.

Afhankelijk van enkele donateurs

Middel

Voldoende

Goede mix van kleinere en grotere donateurs en fondsen.

Betrokken en gezond
personeel

Laag

Voldoende

Formele en informele gesprekken. Weekopening. Jaarlijkse vrijwilligersdag. Preventief Medisch Onderzoek.

Financieel vertrouwen

Laag

Goed

Functiescheiding bij betalingen. Tweemaal jaarlijks interne controle.

Duidelijk en veilig
werk

Laag

Goed

Handboek administratieve organisatie, interne gedragscode, arbeidsvoorwaarden, Arbo reglement, bedrijfshulpverleningsplan.

Kwaliteit personeel

Laag

Goed

Plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken, training en opleiding, bilateraal overleg.

Kosten organisatie

Laag

Goed

Jaarlijkse begroting als normstelling. Maandrapportage. Bijsturing in het managementoverleg.

Incidenten

Laag

Voldoende

Verzekeringen zijn afgesloten voor bestuur, personeel, vrijwilligers en bedrijfsmiddelen. ICT Veiligheidsbeleid. Arbo beleid.
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Risico analyse 3xM
De beheersing van risico’s neemt een steeds
prominentere plaats in bij de strategie- en beleidsontwikkeling. Bedrijven werken in toenemende mate
met een systeem van Enterprise Risk Management.
Ook binnen 3xM is er aandacht voor risico’s. Hiernaast
de belangrijkste risico’s per aandachtsgebied. De
risicoklasse geeft aan wat de kans is dat het risico
bewaarheid wordt.

6.5 | SLOTWOORD BESTUUR
Het bestuur constateert dankbaar dat de programma’s
van 3xM in West-Afrika en in Azië tot zegen zijn.
De vele reacties getuigen daarvan en het feit dat
kijkers tot levensveranderende keuzes komen, stemt
ons hoopvol. Helaas haakte een grote donateur af.
Dat heeft grote gevolgen voor ons werk en voor
de organisatie. Toch denken we niet alleen na over
krimpscenario’s, maar ook over groei. Een grote
donateur kan immers ook zomaar weer aanhaken.
Er gaan meestal enige jaren overheen voordat een
project de kinderschoenen is ontgroeid. Maar eenmaal
volwassen, zien we dat de projecten grote impact
hebben, zowel op de samenleving als geheel, als op
individuele mensenlevens maken. We zien het als
zegen van onze hemelse Vader dat we zoveel vruchten
op ons werk kunnen zien.

BESTUURSVERSL AG EN VER ANT WOORDINGSVERKL ARING
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GEHOORZAAM
Toen ik naar de film keek, werd ik geraakt
door het verhaal van Samira. Ik leer van
haar verhaal en vermijd daarom slecht
gezelschap. Deze film leert me vooral hoe
belangrijk vergeven is.

Kijker, West-Afrika
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7.2 | ANALYSE VAN HET
FINANCIËLE RESULTAAT

7.1 | BALANS, STAAT VAN
BATEN EN LASTEN EN
KASSTROOMOVERZICHT

7
50

We presenteren in dit jaarverslag een verkorte versie van
de cijfers. Voor een goed begrip van de cijfers voegen we
een uitgebreide analyse en toelichting toe. De weergegeven cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2016 en
zijn hieronder afgerond op duizendtallen. De volledige
jaarrekening kan worden gedownload op onze website.

Balans per 31 december 2016

Ten opzichte van de begroting 2016 werd:
	€ 69.000 minder ontvangen.
	€ 199.000 minder besteed aan de doelstelling,
voornamelijk aan projecten Azië.
	€ 13.000 minder uitgegeven aan fondsenwerving.
	€ 3.000 minder uitgegeven aan beheer en administratie.
n

n

n

Gebouw

31 DEC. 2016

31 DEC. 2015

225.765

234.483

Verbouwing

65.105

74.034

Inventaris

33.597

41.211

Automatisering

36.122

11.358

Bedrijfsauto’s

15.644

22.029

376.233

383.115

VORDERINGEN
Vordering en vooruitbetaalde bedragen

58.013

127.270

LIQUIDE MIDDELEN
Banken
Kas

TOTAAL ACTIVA

Ten opzichte van 2015 werd:
	€ 409.000 minder ontvangen.
	€ 450.000 minder besteed aan de doelstelling.
	€ 13.000 minder uitgegeven aan fondsenwerving.
	€ 7.000 minder uitgegeven aan beheer en administratie.
n

n

n

n
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ACTIVA
MATERIËLE VASTE ACTIVA

Spaarrekeningen

Er is een negatief resultaat van € 10.000.

n

PASSIVA
RESERVES

31 DEC. 2016

31 DEC. 2015

Continuïteitsreserve

325.000

325.000

Bestemmingsreserves

316.453

312.661

641.453

637.661

Bestemmingsfondsen

125.400

139.281

Totaal vermogen reserves en fondsen

766.853

776.942

187.081

299.127

FONDSEN

KORTLOPENDE SCHULDEN
Toezeggingen aan projecten

75.242

137.708

Crediteuren

16.562

16.760

528.329

526.434

Vooruitontvangen

23.166

38.069

Overige schulden

1.689

2.766

605.260

666.908

1.039.506

1.177.293

TOTAAL PASSIVA

FINANCIËN

45.844

46.395

272.653

400.351

1.039.506

1.177.293

Toelichting op de baten:
We ontvingen in 2016 € 788.000 (2015: € 847.000) van
particuliere donateurs. We ontvingen € 12.000 (2015:
€ 2.000) van bedrijven en € 220.000 (2015: € 580.000)
van andere organisaties zonder winststreven.
Van de totale baten kwam € 75.000 (2015: € 463.000) uit
de USA, € 70.000 (2015: € nihil) uit Canada en € 2.000
(2015: € 2.000) uit Singapore.

Overige toelichting
In 2016 realiseerden onze partners ruim 46.000 minuten
gratis zendtijd met een waarde van bijna € 245.000 en
werkten vrijwilligers 3.735 uren met een waarde van
€ 135.974, dat is in totaal 37% van onze inkomsten. Als
we dit bij onze inkomsten tellen daalt ons fondsenwervingspercentage van 11% naar 8%.

Invloed van het resultaat op de reserves en fondsen
Het negatieve resultaat van € 10.000 had als effect dat
€ 14.000 is onttrokken aan bestemmingsfondsen. € 4.000
is toegevoegd aan bestemmingsreserves.
Het totaal van de reserves en fondsen is op 31 december
2016 € 767.000 en bestaat uit de volgende componenten:
	Continuïteitsreserve: € 325.000
	Bestemmingsreserves: € 317.000
	Bestemmingsfondsen: € 125.000
n

7

n

n

LASTEN

Staat van baten en lasten 2016

Besteed aan doelstellingen
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BATEN

Baten van particulieren

EXPLOITATIE
2016

BEGROTING EXPLOITATIE
2016
2015

Donaties en giften

761.463

698.550

808.699

Nalatenschappen

26.316

72.000

38.390

787.779

770.550

847.089

12.425

2.500

2.200

Baten van bedrijven

Kerken

30.285

13.000

23.301

Kerkelijke organisaties

25.000

25.000

35.000

Fondsen, stichtingen, verenigingen Nederland

47.964

27.500

58.608

Fondsen USA

45.924

250.000

462.853

Fondsen overig buitenland

70.347

-

-

219.520

315.500

579.762

262.990

278.803

341.594

Projecten Azië

289.111

465.637

591.967

Voorlichting

Wervingskosten

1.019.724

1.088.550

1.429.051

263.221

269.849

331.796

815.322

1.014.289

1.265.357

107.290

120.432

119.988

93.095

96.319

99.758

1.210

1.396

1.465

94.305

97.715

101.223

1.016.916

1.232.435

1.486.568

Kosten beheer en administratie
Kosten van beleggingen

SOM VAN DE LASTEN
Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten

SOM VAN DE BATEN

BEGROTING EXPLOITATIE
2016
2015

Projecten Afrika

Kosten beheer en administratie

Baten van andere organisaties zonder winststreven

EXPLOITATIE
2016

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

2.808

-143.885

-57.517

-12.897

-7.400

-7.189

-10.089

-151.285

-64.706
Vervolg >

FINANCIËN
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Vervolg staat van baten en lasten 2016
VERDELING VAN HET RESULTAAT
Mutatie bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds Centraal-Azië

EXPLOITATIE
2016

BEGROTING EXPLOITATIE
2016
2015

-106.199

-86.833

59.808

Bestemmingsfonds Pakistan

-20.629

-101.283

20.629

Bestemmingsfonds Nieuw-Azië

112.947

-

-

-

-

-27.404

-13.881

-188.116

53.033

3.792

36.831

-117.739

-8.719

-8.718

-8.718

Bestemmingsreserve verbouwing, verhuizing en
herinrichting gebouw

-18.281

-20.282

-18.281

Bestemmingsreserve fondsenwerving en communicatie

30.792

-

-

Continuïiteitsreserve

-

65.831

-

Bestemmingsreserve projecten en capaciteitsversterking

-

-

90.740

3.792

36.831

-117.739

-10.089

-151.285

-64.706

Bestemmingsfonds uitbreiding Azië
Totaal mutatie bestemmingsfondsen
Te verdelen na mutatie bestemmingsfondsen
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7.3 | TOELICHTING OP DE
JAARREKENING

Figuur 24 • Bron: 3xM

Mutatie bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve gebouw

Totaal mutatie bestemmingsreserves

TOTAAL MUTATIE BESTEMMINGSFONDSEN EN -RESERVES

Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met
de gewijzigde Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende
Instellingen (RJ650, publicatie oktober 2016). De belangrijkste wijziging is dat het model van de staat van baten
en lasten is gewijzigd. Deze wijziging geldt alleen voor
de presentatie en heeft geen gevolgen voor vermogen en
resultaat. Als gevolg van het toepassen van de vernieuwde
RJ650 zijn de vergelijkende cijfers waar nodig aangepast.
Voor zover niet anders is vermeld, zijn activa en passiva
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Waar nodig is
rekening gehouden met een voorziening voor oninbaarheid.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met afschrijvingen gebaseerd op de
(verwachte) economische levensduur.
Beleggingen
We beleggen donateursgelden niet in aandelen of obligaties.
We vinden het belangrijk dat onze middelen verspreid zijn
over verschillende banken, in verband met risicospreiding.
Binnen dit beleid zetten we de beschikbare middelen
weg tegen een zo hoog mogelijk risicovrij rendement op
spaarrekeningen. Helaas levert dat tegenwoordig niet
zoveel op.
Toelichting op de balans
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa hebben een waarde van € 376.000.
Deze post is afgenomen door de afschrijvingen. Er heeft
een investering in nieuwe CRM-software plaatsgevonden
en enkele kleine investeringen.

FINANCIËN

Vorderingen
De totale vorderingen zijn € 58.000, waaronder € 20.000
aan nog te ontvangen bedragen via 3xM-USA, € 21.000
inzake de incassoronde van december, die abusievelijk in
januari 2017 is geïncasseerd en € 9.000 aan toegezegde
giften vanuit Nederland.
Liquide middelen
Van de totale liquide middelen ad. € 605.000 is een bedrag
van € 528.000 ondergebracht op diverse spaarrekeningen.
In 2016 hebben we de liquide middelen verspreid over
vijf verschillende banken. De liquide middelen zijn onder
meer nodig voor het financieren van de kortlopende
schulden van € 273.000 en voor opvang van calamiteiten.
Reserves en fondsen
We hebben als beleid alleen hoogst noodzakelijke
reserves aan te houden.
Bestemmingsreserves
Een deel van het vermogen is ondergebracht in bestemmingsreserves ten bedrage van € 317.000, te weten:
	Bestemmingsreserve van € 31.000 voor fondsenwerving
en communicatie
	Bestemmingsreserve van € 226.000 voor het gebouw
	Bestemmingsreserve van € 60.000 voor verbouwing,
verhuizing en inventaris
n

n

n

Toelichting op de bestemmingsreserve voor het gebouw
Deze reserve is opgenomen met betrekking tot de
aankoop van een bedrijfspand. In 2013 is er van twee
donateurs in de USA een totaalbedrag ontvangen van €
293.477. Beide donateurs hebben dit volledige bedrag
bestemd voor de aankoop en herinrichting van een pand.
Het aankoopbedrag van het pand bedraagt € 249.378,
hierin is tevens de waarde van de bijbehorende grond ad

€ 75.000 opgenomen waarover niet wordt afgeschreven.
Het resterende bedrag na aankoop van het pand is besteed
aan verbouwing en inrichting.
Toelichting op de bestemmingsreserve voor verbouwing,
verhuizing en inventaris
Deze reserve is opgenomen met betrekking tot de
ingebruikname van het pand. Met het oog op een aanzienlijke kostenbesparing in de toekomst zijn er investeringen
gedaan met betrekking tot de verbouwing en inrichting
van het pand. Er is gekozen voor een duurzame inrichting.
Dit leidt in de toekomst tot een geringere omvang van de
huisvestingskosten, zodat er meer kan worden besteed
aan de doelstelling.

Toezeggingen aan projecten 2016

Toelichting op de bestemmingsreserve voor fondsenwerving
en communicatie
Deze reserve is opgenomen ten behoeve van een investering op het gebied van fondsenwerving en communicatie.
Het doel van deze investering is het werven van nieuwe
donateurs en het verhogen van onze inkomsten, om zo
het werk van 3xM te kunnen uitbreiden.
Bestemmingsfondsen
Een ander deel van het vermogen is ondergebracht in
bestemmingsfondsen ter waarde van € 125.000, te weten:
	Bestemmingsfonds voor Centraal-Azië van € 12.000.
	Bestemmingsfonds voor Nieuw-Azië van € 113.000.
n
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Datum
Betreft
Saldo
Uitbetaald
Vrijval
Nieuw
Saldo
		
01-01
2016
2016
2016
31-12
					
31-12-13 Ivoorkust
49.612
35.722
13.890
31-12-14 Ivoorkust
19.219
19.219
						
31-12-12 Centraal-Azië
12.189
12.189
31-12-13 Centraal-Azië
16.084
16.084
						
31-12-13 Pakistan
35.372
35.372
31-12-14 Pakistan
47.072
32.806
14.266
31-12-15 Pakistan
56.500
56.500
31-12-15 Bangladesh
8.146
8.146
-		
				
31-12-14 Indonesië
54.933
54.933
						
Totaal
299.127
43.868
68.178
187.081
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Toelichting op bestemmingsfondsen voor Centraal-Azië
en Nieuw-Azië
Aangezien de donateurs hun gift geoormerkt hebben
voor het project in Centraal-Azië of Nieuw-Azië (de
specifieke landen mogen in verband met de veiligheid
van onze collega’s en partners niet worden genoemd),
mogen deze bedragen alleen besteed worden aan de
betreffende projecten.

54

Continuïteitsreserve
Het doel van de continuïteitsreserve is om in financieel
mindere tijden de activiteiten gedurende een overbruggingsperiode te kunnen voortzetten en om eventuele
calamiteiten te kunnen opvangen. In 2013 is de omvang
van de continuïteitsreserve bepaald op € 325.000.
Bij de bepaling van de hoogte van dit bedrag is rekening
gehouden met tijdelijk doorlopende kosten bij stopzetting
of gedeeltelijke inkrimping van projecten, kosten bij
ziekte of overlijden van medewerkers van partners en
het (gedeeltelijk) verloren gaan van apparatuur of andere
calamiteiten bij partnerorganisaties. Daarnaast kan met
deze reserve een tijdelijke terugval in de inkomensstroom
of andere bijzondere omstandigheden binnen de eigen
organisatie gedurende een periode van drie maanden
worden opgevangen.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden bestaan uit:
€ 187.000 voor kortlopende toezeggingen aan projecten.
€ 17.000 voor crediteuren.
€ 23.000 voor vooruitontvangen bedragen.
€ 46.000 voor overige schulden.
n

n

n

n

is gemaakt aan de ontvanger. Deze verplichting wordt
op de balans als schuld opgenomen. In verband met de
wisselende omstandigheden en veiligheid in diverse
landen zijn de geplande uitgaven en werkzaamheden
niet altijd te realiseren. Hierdoor is het mogelijk dat een
toezegging meerdere jaren op de balans staat (zie figuur
25 toezeggingen aan projecten).

7.4 | GRONDSLAGEN VAN
RESULTAATBEPALING
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode
waarop ze betrekking hebben en worden verantwoord
in de staat van baten en lasten.
Voor bestedingen aan de doelstelling verwijzen we naar
hoofdstuk 2. Voor inkomsten fondsenwerving & voorlichting
en voor 3xM USA verwijzen we naar hoofdstuk 4.
Baten van particulieren
Donaties en giften afkomstig van (vermogende) particulieren, worden verantwoord als baten van particulieren.
Tevens worden baten uit nalatenschappen verantwoord
als baten van particulieren. Baten uit nalatenschappen
worden verantwoord in het jaar waarin de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Dit is wanneer
de akte van verdeling ontvangen is. Dan wordt een
vordering opgenomen met de volgende waardering:
liquide middelen voor 90%, beleggingen voor 80% en
onroerend goed voor 70%. Voorlopige betalingen in de
vorm van voorschotten worden in het jaar van ontvangst
verantwoord als bate. Over 2016 is naast de totale baten
van € 26.000 geen vordering opgenomen.

Toezeggingen aan projecten (kortlopend)
Van een toezegging is pas sprake nadat het bestuur een
besluit ter zake heeft genomen en deze schriftelijk kenbaar

FINANCIËN

Uitvoeringskosten eigen organisatie en toerekening
Onder uitvoeringskosten verstaan we de kosten van
bestuur, personeel, huisvesting, afschrijving en algemene
kosten. Ze zijn verbijzonderd naar de hoofdactiviteiten
van 3xM, te weten projecten buitenland, voorlichting,
fondsenwerving en beheer en administratie. De toerekening
van de uitvoeringskosten aan deze hoofdactiviteiten vindt
plaats op basis van een schatting van de tijdsbesteding.
Toerekening kosten fondsenwerving en voorlichting
De communicatiekosten worden via een door het bestuur
goedgekeurde verdeelsleutel toegerekend aan fondsenwerving en voorlichting.
Verstrekte ondersteuningen aan partners
De verstrekte ondersteuningen zijn toezeggingen voor
diverse bestemmingen aan partners. Ze worden schriftelijk
kenbaar gemaakt aan de ontvanger. Op de verstrekte
ondersteuningen worden de vrijgevallen
toezeggingen van de desbetreffende organisatie in mindering
gebracht. In 2016 zijn er toezeggingen vrijgevallen voor
een bedrag van ca. € 68.000. Dit heeft betrekking op
het project in Pakistan. De totale toezegging voor dit
project is afkomstig van een donateur uit de USA. Met
toestemming van de betreffende donateur mag er van
deze toezegging ca. € 68.000 worden gebruikt voor het
project in Nieuw-Azië. Dit bedrag is opgenomen in het
bestemmingsfonds Nieuw-Azië.
Toelichting kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is een overzicht van alle werkelijke geldstromen die hebben plaatsgevonden in 2016.
Het betreffende overzicht (zie figuur 26) bestaat uit de
volgende onderdelen:
	Kasstroom uit operationele activiteiten. Dit deel begint
met het resultaat zoals berekend in de staat van baten
n

en lasten. Vervolgens wordt dit bedrag gewijzigd door
mutaties. Ook het bedrag aan afschrijvingen wordt
hier meegenomen.
	Kasstroom uit investeringsactiviteiten. Hier wordt de
aankoop vermeld van investeringen. Ook de verkoopopbrengst van materiële vaste activa valt hieronder.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten.
Het kasstroomoverzicht van 3xM is opgesteld volgens
de indirecte methode. De liquide middelen zijn in 2016
per saldo afgenomen met € 62.000.
n

n

7.5 | MEERJARENBEGROTING
De meerjarenbegroting is gekoppeld aan het beleidsplan
2017-2021. De plannen van onze partners zijn erin verwerkt.
Jaarlijks wordt de meerjarenbegroting bijgesteld op basis
van de laatst goedgekeurde begroting. Op pagina 57 vindt
u de meerjarenbegroting 2017-2019 uitgaande van de
goedgekeurde begroting 2017. (zie figuur 27)
Baten
Er is een behoefte aan verhoging van inkomsten die
is gebaseerd op de noodzaak ons werk uit te breiden.
Echter, de inkomsten uit fondsenwerving laten de
afgelopen jaren een dalende tendens zien, dus zal er
flink geïnvesteerd moeten worden om de inkomsten te
laten toenemen. Dit wordt gedaan middels een tijdelijke
lening van investeerders.
Voor de huidige meerjarenbegroting gelden de volgende
uitgangspunten:
	Baten van particulieren nemen toe. 3xM wil middels een
forse investering in communicatie en fondsenwerving
een groei van de inkomsten tot stand brengen. Er zal
met name worden ingezet op het werven van steunn
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n

n

pilaren.
Baten van bedrijven stijgen licht, geen bijzonderheden.
	Baten van andere organisaties zonder winststreven
stijgen in 2017 en 2018. Doordat vanaf 2016 een
belangrijke donateur uit de USA haar bijdrage heeft
stopgezet, zal er ingezet worden op een verhoging
van de inkomsten van fondsen uit de USA. Ook zal er
worden gericht op de fondsenwerving in Canada, Azië
en Scandinavië.

Besteding doelstelling
We rekenen met minimaal 1% kostenstijging per jaar
van de partners. Bestedingen aan de doelstelling volgen
de inkomsten. Als er minder inkomsten zijn, zullen de
uitgaven ook naar beneden worden bijgesteld. De begrote
stijging van besteding aan de doelstelling heeft vooral
betrekking op het onderdeel voorlichting. Dit is een
belangrijk onderdeel in het uitbreiden van onze achterban.
Wervingskosten
De kosten van communicatie worden verdeeld over
voorlichting en fondsenwerving. De wervingskosten
laten een toename zien, dit wordt veroorzaakt door het
plan om de inkomsten uit te breiden. Wanneer dit is
gerealiseerd, kan er als gevolg van de toename van de
baten, meer gericht worden op de uitbreiding van (het
aantal) projecten.
Kosten beheer en administratie
Wanneer de inkomsten toenemen en de omvang van
de projectactiviteiten, zal het aantal ingezette fte’s ook
moeten worden uitgebreid zodat er meer werk kan
worden gedaan. Dit is zichtbaar in de stijgende kosten
voor beheer en administratie. Ook stijgen deze kosten
door de rentelasten inzake de lening ten behoeve van
de uitbreiding van de werving van de inkomsten.
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Betrouwbaarheid
De systematiek is dat er elk jaar na opstelling van de
jaarbegroting een nieuwe meerjarenbegroting wordt
opgesteld met de laatste jaarbegroting als uitgangspunt.
Afwijkingen worden jaarlijks toegelicht in het jaarverslag.
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Kasstroomoverzicht per 31 december 2016
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Resultaat (saldo van baten en lasten)

Figuur 26 • Bron: 3xM
2016

2015

-10.089

-64.706

Afschrijvingen op materiële vaste activa

42.825

44.685

Mutaties vorderingen

69.256

17.092

Kasstroom uit operationele activiteiten (A)

Mutaties langlopende schulden

-

-2.714

Mutaties kortlopende schulden

-127.700

-116.824

-25.708

-122.467

Investeringen in materiële vaste activa

-35.940

-10.072

Kasstroom uit financieringsactiviteiten (C)

-

-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (B)

Mutatie geldmiddelen (A+B+C)

-61.648

-132.539

Liquide middelen per 1 januari

666.908

799.448

Liquide middelen per 31 december

605.260

666.908

Mutatie geldmiddelen

-61.648

-132.539
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Meerjarenbegroting 2017-2019

Figuur 27 • Bron: 3xM
Realisatie
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

787.779

881.630

929.130

1.001.930

12.425

10.000

12.000

12.000

219.520

288.000

311.000

306.000

1.019.724

1.179.630

1.252.130

1.319.930

Besteding aan doelstelling

815.322

1.031.708

1.193.335

1.168.326

Wervingskosten

107.290

133.764

225.423

208.823

94.305

102.975

120.547

134.980

1.016.916

1.268.446

1.539.305

1.512.129

2.808

-88.816

-287.175

-192.199

Saldo financiële baten en lasten

-12.897

-10.000

-10.000

-10.000

SOM VA N BATE N E N L A S TE N

-10.089

-98.816

-297.175

-202.199

Baten
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van andere organisaties zonder winststreven
SOM VAN DE BATEN
Lasten

Kosten beheer en administratie
SOM VAN DE L A S T E N
Saldo voor financiële baten en lasten
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VERHALEN
Op kantoor worden regelmatig bijzondere
verhalen gedeeld: mensen die nooit het
evangelie hebben gehoord, horen van Gods
liefde. Dat is de grootste drijfveer voor mijn
vrijwilligerswerk bij 3xM.

Piet van der Veen, vrijwilliger bij 3xM

B
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ACCOUNTA NTS
IN NON-PROFIT

CONTROLEVERKLARING VAN
DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Stichting Christelijke Media Projecten (3xM)
Alphen aan den Rijn, 04-01-2016
Postbus
2510
Kenmerk:
Fake tekst
3800
GB AMERSFOO
RT

Geachte heer/mevouw,Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant
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Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van
materieel belang zijnde aspecten
consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2016 van Stichting
Christelijke Media Projecten (3xM)
te Amersfoort en in overeenstemming met de in Nederland geldende
RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende
organisaties.
Was getekend te Sliedrecht, 21 maart 2017.
WITh accountants B.V.
P. Alblas RA

Correspondentie
Postbus 2150
2400 CD
Alphen aan den Rijn
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Uittreksel van de statuten en Gedragscode

Artikel 2
De grondslag van de stichting is de Bijbel, het Woord
van God.
1. 	( Wij) geloven, dat de Bijbel het geïnspireerde
(onfeilbare) Woord van God is, dat alleen gezag
heeft.
2. 	( Wij) geloven in de drie-enige God, die van
eeuwigheid is en Zich in Zijn Woord openbaart als
de Vader, Zoon en Heilige Geest.
3. 	( Wij) geloven in Jezus Christus, waarachtig God
en waarachtig mens, Die geboren is uit de maagd
Maria, die plaatsvervangend geleden heeft en
gestorven is om onze zonden, die lichamelijk
opgestaan is uit de doden, ten hemel gevaren
is en persoonlijk zal wederkomen in macht en
heerlijkheid.

Artikel 3
De stichting heeft ten doel het bevorderen van de
verkondiging van het Woord van God via de moderne
media.
Gedragscode
1. 	Je werkt op een professionele manier, met
aandacht voor dienstverlening.
2. Je houdt zakelijk en privé goed uit elkaar.
3. Je houdt interne zaken van 3xM voor jezelf.
4. J e doet geen dingen die het aanzien van 3xM
schade kunnen berokkenen.
5. Je meldt misstanden bij de vertrouwenspersoon.1
6.	Je gaat verantwoord om met 3xM eigendommen
en beschikbaar gestelde faciliteiten.
7. 	Je bent voorzichtig met relatiegeschenken, wat is
de bedoeling van de gever?
8. Je handelt financiële zaken nooit in je eentje af.
9. 	Je meldt twijfelachtige zaken of maakt ze
bespreekbaar.
10. 	Je bent aanspreekbaar op je werkwijze en op
gemaakte afspraken.
1. In opeenvolgende volgorde: Piet van der Veen, de
voorzitter van het bestuur en de Stichting Gedragscode
Leidinggevenden.
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In deze bijlage worden de artikelen 2 en 3 van de
statuten en de gedragscode letterlijk weergegeven.

Protocol fondsenwerving, voorlichting en communicatie

3
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Algemene doelstelling
Verkondigen van het woord van God via de moderne
media en de toepassing daarvan in het dagelijks leven
alsmede het geven van voorlichting. Afstemming
tussen fondsenwerving, voorlichting en communicatie
In het communicatieplan zijn de volgende punten
beschreven:
• 	
De wijze waarop 3xM communiceert met haar
achterban.
• 	De doelstelling van de communicatie.
• 	De doelgroep die we proberen te bereiken.
• 	De boodschap die we willen overbrengen.
• 	De strategie die we hanteren.
Voorlichting houdt in het werken aan attitudeverandering bij onze achterban.
Fondsenwerving betreft activiteiten die erop gericht
zijn de achterban over te halen om 3xM met giften
te (blijven) ondersteunen. Onder communicatie
verstaan we alle contacten met onze achterban en
media. In de praktijk worden de fondsenwervings- en
voorlichtingsactiviteiten gecombineerd. Om transparant en navolgbaar te zijn is er gekozen voor een
algemeen doorberekeningbeleid, waarvoor we
verwijzen naar het Beleid Toerekening kosten Voorlichting en Fondsenwerving. 3xM definieert als
belanghebbenden bij de 3xM-organisatie: donateurs,
partnerorganisaties in het buitenland, vrijwilligers,
medewerkers, bestuur, comité van aanbeveling
en kijkers van de programma’s, en de christelijke
achterban in Nederland en daarbuiten, voor zover die
zich kan verenigen met de doelstelling van 3xM.

Communicatiedoelstellingen
Jaarlijks wordt een actieplan opgesteld waarin
alle communicatie een plaats krijgt. 3xM streeft
ernaar de structurele inkomsten synchroon te laten
lopen aan de structurele ondersteuning van onze
partnerorganisaties.
3xM werft haar inkomsten onder donateurs
in Nederland en daarbuiten. Op projectbasis
ontvangt 3xM subsidie van diverse organen van
de Nederlandse overheid. Aan de hand van de
begroting voor toegezegde financiële steun aan onze
partnerorganisaties wordt een fondsenwervingplan
gemaakt. Op basis van de verwachte opbrengst
van een actie wordt een daarmee overeenkomende
toezegging als doel gekozen. Partners waaraan een
kleinere toezegging is gedaan worden in combinatie
met een tweede partner onder de aandacht van
de donateurs gebracht. Begroting en opbrengsten
worden structureel met elkaar vergeleken, rekening
houdend met inkomsten van mailings en subsidies.
Protocol fondsenwerving, voorlichting en
communicatie
Dit protocol geldt voor iedere betrokkene die namens
3xM optreedt, te weten bestuursleden, directeur,
personeelsleden en vrijwilligers:
• 	Je onthoudt je van misleidende informatie.
Misleidende informatie betreft die informatie die
feitelijk en aantoonbaar onjuist is of die een halve
waarheid is.
• 	Je onthoudt je van vergelijking met andere fonds-
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wervende instellingen in de zin van “beter dan”.
Objectieve informatie zoals kostenpercentage
fondsenwerving zien we niet als vergelijken, indien
deze informatie publiekelijk beschikbaar is.
• 	
Je onthoudt je van intimiderend gedrag. Bijvoorbeeld onze donateurs door middel van (geestelijke)
manipulatie aan te zetten tot doneren.
• 	Je houdt je aan de volgende algemene regels uit het
communicatieplan:
• 	De uniciteit van 3xM benadrukken. Daar ligt een
grote aantrekkingskracht van onze organisatie.
• 	Duidelijk maken dat het in alle programma’s gaat
om verkondiging van het Evangelie en de dagelijkse
toepassing daarvan moet altijd duidelijk naar voren
komen.
• 	Voorgaande mag samengaan met ontwikkeling en
opbouw maar moet duidelijk blijven.
• 	De boodschap moet in alle uitingen helder zijn en
helder geformuleerd worden en kan maar op één
manier uitgelegd worden.
• 	Eenheid bewaren in alle uitingen.
• 	Checklist gebruiken waaraan elke uiting getoetst
wordt.
• 	Klantvriendelijkheid is vanzelfsprekend.
• 	Afspraken moeten stipt nagekomen worden. Wat we
niet waar kunnen maken moeten we niet beloven
c.q. aanbieden.
• 	G egevens moeten vlot en accuraat verwerkt worden.
Naleving van dit protocol
Dit protocol is opgenomen in de arbeidsvoorwaarden
en als zodanig door de werknemer ondertekend. Door

middel van de functioneringsgesprekken ziet 3xM
toe op de naleving van deze gedragscode door de
directeur, werknemers en vrijwilligers.
Bestuursleden van 3xM tekenen voor hun aantrede
als bestuurslid dat zij instemmen met naleving van dit
protocol. Het protocol fondsenwerving, voorlichting
en communicatie wordt eveneens overhandigd
aan degenen die extern onze fondsenwerving,
voorlichting en communicatie verzorgen, waarbij
ze er nadrukkelijk op gewezen worden dat dit onze
manier van communiceren betreft. Het niet naleven
van dit protocol kan resulteren in het verminderen
van de rekening voor de geleverde dienst of werk, het
verzoeken tot vergoeding van de door 3xM geleden
schade of het uiteindelijk beëindigen van de relatie.
Dit protocol wordt op onze website gepubliceerd zodat
iedereen ons beleid ten aanzien van communicatie
altijd kan verifiëren.
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Klachtenbehandeling
In het reglement Interne procedure klachtenafhandeling is de klachtenbehandeling vastgelegd.
Een klacht wordt toegewezen aan de functionaris
die de klacht zal behandelen. Voor de afhandeling
van de klacht geldt een termijn van 14 dagen. Via de
kwartaalrapportage wordt het bestuur op de hoogte
gesteld van de ingekomen klachten, hoeveel klachten
er afgehandeld zijn en welke maatregelen er zijn
genomen om herhaling te voorkomen.
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Model toelichting bestedingen

Figuur 28 • Bron: 3xM
Doelstelling

Bestemming
Afrika

4

a. Projectbijdragen

1)

b. Overige projectkosten 2)
c. Aankopen en wervingen

3)

4)

e. Communicatiekosten

5)

Subtotaal

BIJLAGE

Beheer en
administratie

Werkelijk
2016

Begroot
2016

Werkelijk
2015

Voorlichting

Lasten

d. Uitbesteed werk
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Azië

Werving
baten

Personeelskosten

145.384

145.146

-

-

-

290.530

351.000

512.372

14.105

-42.711

-

-

-

-28.606

83.332

63.415

959

-

-

-

-

959

8.421

-

14.215

688

-

-

-

14.903

-

54.386

-

-

168.241

62.137

-

230.378

255.383

291.895

174.663

103.123

168.241

62.137

-

508.164

698.135

922.067

65.359

137.624

70.282

33.412

69.782

376.460

373.900

414.350

Huisvestingskosten

7.575

15.950

8.145

3.872

8.087

43.629

60.500

16.557

Bestuur- en algemene kosten

7.958

16.758

8.558

4.068

8.497

45.839

55.900

89.112

Afschrijving

7.435

15.655

7.996

3.801

7.939

42.823

44.000

44.482

88.327

185.988

94.981

45.153

94.305

508.752

534.300

564.501

262.990

289.111

263.222

107.290

94.305

1.016.916

1.232.435

1.486.568

Totaal kosten eigen organisatie

TOTAAL

1) Financiële steun
2) Overige projectkosten
3) Apparatuur
4) Trainingen en Impactonderzoek
5) Voorlichting en Fondsenwerving
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Overzicht inkomsten en uitgaven per project 2016

Figuur 29 • Bron: 3xM

Afrika

Azië

Diversen

Totaal
projecten

Algemeen

Totaal

Ivoorkust
(West Afrika)

CentraalAzië

Pakistan*

Bangladesh

Japan

1.000

-

-

26.125

-

-

27.125

760.654

787.779

-

-

-

-

-

-

-

12.425

12.425

Baten van andere organisaties
zonder winststreven

54.195

9.442

-

88.035

-

-

151.672

67.848

219.520

Totaal inkomsten

55.195

9.442

-

114.160

-

-

178.796

840.927

1.019.724

BATEN
Baten van particulieren
Baten van bedrijven

In dit overzicht zijn de inkomsten
en uitgaven per project weergegeven. Indien inkomsten of uitgaven
niet toegerekend kunnen worden
aan een project dan worden deze
verantwoord onder ‘Algemeen’.
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Bestedingen aan doelstelling

262.990

115.641

-3.230

159.131

14.570

2.998

552.100

-

552.100

Voorlichting

-

-

-

-

-

-

-

263.222

263.222

Wevingskosten

-

-

-

-

-

-

-

107.290

107.290

Beheer en administratie

-

-

-

-

-

-

94.305

94.305

262.990

115.641

-3.230

159.131

14.570

2.998

552.100

464.817

1.016.916

-

-

-

-

-

-

-

-12.897

-12.897

-207.795

-106.199

3.230

-44.971

-14.570

-2.998

-373.303

363.213

-10.089

Totaal lasten
Saldo financiële baten en
lasten

SA LDO

*B
 ij het project in Pakistan is sprake van een vrijval van de toezegging. Daardoor is het bestede bedrag negatief. Er stond een toezegging voor dit
project op de balans van € 138.944. Dit is ontvangen van een donateur uit de USA. Met toestemming van de betreffende donateur mag er van deze
toezegging € 68.178 worden gebruikt voor het project in Nieuw-Azië. Daarom valt dit bedrag in de toezeggingen vrij, ten gunste van de projectkosten. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het bestemmingsfonds Nieuw-Azië.
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Colofon
Adresgegevens
Stichting 3xM
Postbus 2510
3800 GB Amersfoort
T (033) 286 41 03
E info@3xm.nl
I www.3xm.nl
Bankgegevens
NL13INGB0000001144
NL04INGB0675764998
KvK Amerfoort 4119 2798
Teksten
Theanne Boer
Last Communicatie & Fondsenwerving
Redactie
Bea Achterbergh
Martien Timmer
Vormgeving
IDD concept.communicatie.creatie | www.idd.nu
Maart 2016
In verband met veiligheid van mensen en organisaties
hebben we niet alle ontwikkelingen genoemd.
Er is geen relatie tussen de statements en daarbij
geplaatste foto’s tenzij anders vermeld. Bescherming
van mensen en voortgang van projecten gaan bij 3xM
voor.

Tabellen en grafieken komen uit de administratie
van 3xM en haar partners, tenzij anders vermeldt.
Bron foto’s
Fotoarchief 3xM, tenzij anders vermeld.
Leden comité van aanbeveling
• Henk. N.D. Binnendijk
Protestantse Kerk in Nederland
• Drs. M. den Boer- Neele
Protestantse Kerk in Nederland
• Ds. P. Boomsma
Protestantse Kerk in Nederland
• Ds. O. Bottenbley
Baptistengemeente
• Drs. J.A. van Delden
Nederlands Gereformeerde Kerk
• Prof. dr. J. Douma
Gereformeerde Kerk Nederland (GKN)
• Ds. J. Eschbach
Protestantse Kerk in Nederland
• J.J. Frinsel
Pinkstergemeente
• C.A.J. Goedhart
Volle Evangelie Gemeente
• Dr. Ir. J. van der Graaf
Protestantse Kerk in Nederland
• Hans L.J. Keijzer
voormalig algemeen secretaris EZA
• Ds. Joh. Lukasse
voorheen BEZ/België

COLOFON

• Mr. H.P. Medema
Vergadering van Gelovigen
• Ev. A.P. van de Sande
Vrije Evangelische Gemeente
• Prof. dr. ir. E. Schuurman
Nederlands Gereformeerde Kerk
• Ds. A. van der Veer
Christelijk Gereformeerde Kerk
• Prof. dr. W.H. Velema
Christelijk Gereformeerde Kerk
• Thea Westerbeek
tekstschrijver/redacteur
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