
TITE L HOOFDS TUK1 1>

JA ARVERSL AG 2017



2 >>

VOORWOORD  3

1 |  DOELSTELLING EN STRATEGIE  
 1.1 | Dit is 3xM   4

 1.2 | Strategie  5

 1.3 | Partners  6

 1.4 | Omgang met belanghebbenden  6

 1.5 | Kerncompetenties en SWOT-analyse   7

2 |  PARTNERS EN PROJECTEN   
 2.1 | Partners  8

 2.2 | Kwaliteitsbewaking  8

 2.3 | West-Afrika  9

 2.4 | Azië  10

3 | IMPACT   
 3.1 | Impact  15

 3.2 | Aantal reacties en nazorg  15

 3.3 | impactonderzoek  16

 3.4 | Invloed op de samenleving  16

4 |  FONDSENWERVING EN COMMUNICATIE     
 4.1 | Strategie, beleid en ontwikkelingen  18

 4.2 | Bijzonderheden verschillende financieringsbronnen   20

 4.3 | Particuliere donateurs en giftgrootte   20

 4.4 | Social media  20

 4.5 | Internationaal  20

 4.6 | 3xM-USA  21

5 |  PERSONEEL EN ORGANISATIE   
 5.1 | Organigram per 31 december 2017 22

 5.2 | Personeel en vrijwilligers   22

 5.3 | Beleid maatschappelijk verantwoord ondernemen  24

 5.4 | Samenwerkingsverbanden met andere organisaties   24

6 |  BESTUURSVERSLAG EN     
  VERANTWOORDINGSVERKLARING   
 6.1 | Bestuur  25

 6.2 | Functioneren van de scheiding tussen uitvoeren, 

         besturen en toezicht houden   27

 6.3 | Effectiviteit van de bestedingen  27

 6.4 | Risicoanalyse en beheersing  27

 6.5 | Slotwoord van het bestuur  30

7 |  FINANCIËN    
 7.1 | Balans, Staat van baten en lasten en Kasstroomoverzicht  31

 7.2 | Analyse van het financiële resultaat  31

 7.3 | Toelichting op de jaarrekening  32

 7.4 | Grondslagen van Resultaatbepaling  35

 7.5 | Meerjarenbegroting   37

BIJLAGEN  
1   | Uittreksel van de statuten en Gedragscode 38

2   | Protocol fondsenwerving, voorlichting en communicatie 39

3   | Model toelichting bestedingen  41

4   | Overzicht inkomsten en uitgaven per project 2017 42



3 >>VOORWOORD

2017 is een jaar geworden van sterke bewegingen. 
Onze programma’s worden veel meer bekeken in Azië 
dan we verwacht hadden, met onze partner in West 
Afrika gingen we door een reorganisatieproces dat 
goed verlopen is en op kantoor hadden we te maken 
met meer vacatures dan we hoopten. Maar terugkijkend 
zeggen we: “Wat is het een goed jaar geweest!”

De kwaliteit van onze programma’s verbeterde in 2017. 
We mochten met meer dramaprogramma’s aandacht 
vragen voor misstanden, opstaan tegen onrecht en 
laten zien dat het ook anders kan. Vooral dat het 
goed is om Jezus te gaan volgen. Terugkijkend op 
het afgelopen jaar zien we dat God bij ons was en 
ons werk zegende. 

In Ivoorkust stond de telefoon na afloop van de nieuwe 
serie familieserie Heartbeat roodgloeiend en vroeg 
een vooraanstaande imam om een bijbel. In Centraal 
Azië maakten de programma’s over het kidnappen van 
bruiden, incest en kinderloosheid veel los en werden 
de uitzendingen via YouTube maar liefst 4,5 miljoen 
keer bekeken. In dat land zijn door deze uitzendingen 
nu vijf huisgemeenten ontstaan. Zelfs vanuit de 
buurlanden werd gekeken. Ook de uitzendingen op 
de nationale televisiezender in Bangladesh werden 
goed bekeken, en daarnaast soms zelfs 300.000 keer 
via het You Tube kanaal  van het TV station! Dankzij 
de opkomst van social media zijn de uitzendingen van 
3xM vaak gedeeld en is er via e-mail en facebook op 
gereageerd. Wij zien duidelijk dat onze partners hun 

verantwoordelijkheid steeds meer durven nemen en 
de vinger op de maatschappelijk zere plekken leggen 
door sociale problemen aan te kaarten. Geweldig dat 
ze dat doen en hoe ze dat doen! 

Dankbaarheid dus en verwondering, telkens weer, over 
wat God door ons werk heen doet. Niet alles lukte 
en niet alles ging van een leien dakje, ook dat kunt 
u lezen in dit jaarverslag, maar Hij was erbij. 

Het medialandschap verandert voortdurend. Ook in de 
landen waar wij werken. Nog steeds is de televisie in 
Afrika en Azië een belangrijk medium, maar daarnaast 
zijn internet en sociale media sterk in opkomst. Dat 
biedt geweldige perspectieven en mogelijkheden, zeker 
als het gaat om nazorg. Aan alle partners hebben wij 
dan ook om een strategisch beleid gevraagd als het 
gaat om sociale media. Dat wordt een belangrijke 
focus in 2018.

Een andere wens is Japan. Er is haast geen land in de 
wereld waar het christendom zo afwezig is en waar 
de cultuur zo gericht is op harmonie en loyaliteit. 
De afgelopen honderd jaar is missionaire arbeid in 
Japan weinig vruchtbaar gebleken, maar dankzij mijn 
laatste bezoek aan dat land, heb ik toch weer hoop 
gekregen. Ook in Afghanistan is een deur opengegaan. 
Aarzelend, maar toch. Ik hoop van harte dat er een 
samenwerking ontstaat die echt iets gaat opleveren 
voor het Afghaanse volk. 

Ik ben blij  met onze par tners, bli j  met onze 
medewerkers in Amersfoort en de vele vrijwilligers 
die ons helpen. Ik ben blij met het bestuur van 
3xM dat veel vakkennis in huis heeft waar wij onze 
winst mee kunnen doen. En ik ben blij met onze 
trouwe achterban die dit werk steunt en in haar 
gebed draagt. We zijn allemaal uniek en anders, 
maar hebben hetzelfde doel voor ogen om Jezus 
te verkondigen. Jezus heeft daarover het volgende 
gebeden (zie Johannes 17:21) en we hopen daar 
als 3xM iets van te laten zien:

“Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent 
en Ik in U, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de 
wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden.”

Martien Timmer
Directeur 3xM

“DANKBAARHEID DUS EN VERWONDERING, TELKENS WEER, OVER WAT GOD DOOR ONS WERK HEEN DOET”. 

STERKE BEWEGINGEN
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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. 3xM 
wil meer programma’s maken, die meer van Jezus laten 
zien, zodat meer mensen tot geloof komen. 

Doelstelling 
Het bevorderen van de verkondiging van het Woord van 
God via de moderne media. 

Missie, visie en passie
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 een krachtig, nieuw beleid voor de komende jaren. 
De missie van 3xM is en blijft het bevorderen van de 
verkondiging van het Woord van God via televisie, sociale 
media en internet. Het is onze passie om:

1.  Het evangelie van Jezus Christus bekend te maken aan 
niet-christenen.

2.  Tv-programma’s over belangrijke sociale thema’s te 
maken in ‘moeilijk toegankelijke landen’.

3.  Kerken bij elkaar te brengen en hen een belangrijke 
taak te geven in ons werk.

4.  Te streven naar een meer rechtvaardige samenleving 
vanuit Gods ogen.

Positionering
We zien het als een voorrecht om overal in een chaotische 
wereld het evangelie van Jezus Christus te laten klinken: 
de boodschap van hoop en bevrijding. Maar het is niet 
gemakkelijk om gehoord te worden in dat deel van de 
wereld waar niet-christelijke godsdiensten de boventoon 
voeren. Waar armoede en geweld aan de orde van de dag 
zijn. Waar vijandigheid bestaat tegen het christelijk geloof. 
In die wereld liggen de doellanden van 3xM. We hebben de 
ambitie om daar waar het het meest moeilijk en nodig is 
mensen uitzicht en hoop te bieden. In die landen vormen 
christenen een kleine minderheid. Vanuit een kleine, maar 

10/40 window  
Figuur 1   

DOELSTELLING EN STRATEGIE1

kundige en bevlogen organisatie brengen we betekenisvolle 
programma’s in samenwerking met een groeiend aantal 
lokale partners. Ons werk wordt mogelijk gemaakt door 
vrijwilligers en donateurs in Nederland en daarbuiten. We 
werken vanuit waarden die we ook delen met onze partners, 
vrijwilligers, donoren en andere betrokkenen. Naast ambitie 
en kundigheid zijn dat: eerlijkheid, creativiteit en moed.

Visie op zending
In plaats van ‘zending’ gebruiken we liever de Engelse term 
‘integral mission’. Daarin komen vijf elementen samen die 
elk aandacht krijgen in ons werk:



5 >>

1.  Verkondiging van het evangelie. Het is ons verlangen om 
het evangelie van Jezus Christus bekend te maken. Dat 
doen we in de projecten, in onze uitingen in Nederland 
en binnen onze organisatie. Ons streven is kerkleiders bij 
elkaar te brengen, waardoor vaak onderlinge verzoening 
optreedt.

2.  Onderwijs en discipelschap. Met name in de nazorg en 
in de verdere verspreiding van onze programma’s via 
internet en social media rusten we onze kijkers verder 
toe in het navolgen van Jezus Christus. 

3.  Moed geven aan mensen in nood. Door de inzet van 
onze programma’s reiken we mensen de hand die in 
nood zitten, zowel op sociaal als op geestelijk gebied. 
We willen hen op het spoor brengen van verzoening, 
genezing en bevrijding. Daarnaast willen we hen kunnen 
doorverwijzen naar kerk en deskundigen. 

4.  Werken aan rechtvaardige structuren in maatschappij 
en gemeenschap. Onze programma’s zijn een krachtig 
instrument voor het aan de orde stellen van diverse 
sociale problemen, aangedragen door lokale kerken. 

5.  Zorg voor de schepping. In onze bedrijfsvoering vinden 
we duurzaamheid belangrijk. Vanuit ons duurzaamheids-
beleid hebben we als doel duurzaam om te gaan met 
de ons toevertrouwde mensen, schepping en middelen.

Het eerste kenmerk ‘verkondiging van evangelie’ dient 
toegevoegd te worden aan alle andere kenmerken. Verkon-
diging van evangelie door onderwijs, discipelschap, mensen 
in nood bemoedigen, werken aan rechtvaardige structuren 
in maatschappij en gemeenschap, zorg voor de schepping, 
verzoening, genezing en bevrijding en het laten klinken 
van een profetische stem in de samenleving. 

Deze kenmerken moeten wij niet uit elkaar halen. De Geest 
bindt alle onderdelen samen. Integral mission betekent dat 
aandacht is gegeven aan alle facetten. En dat is wat 3xM wil.

1.2 | STRATEGIE
Zes Punten Strategie 2017-2021 met de stand van zaken 
per eind 2017
1.  Het verspreidingsgebied in West-Afrika consolideren  

betekent in 10 tot 12 landen uitzendingen realiseren. Ook 
in Bangladesh, Pakistan en Centraal Azië voortgaan op de 
ingeslagen weg. 

2.  In twee landen in Azië nieuwe partnerrelaties aangaan 
c.q. uitzendingen realiseren.  Afhankelijk van  openingen 
en mogelijkheden willen we ons richten op Afghanistan, 
Japan en het Aziatisch schiereiland.

  Onderzoek heeft uitgewezen dat het uitzenden van christelijke 
programma’s in Afghanistan niet mogelijk is. Alternatief is 
uitzending per satelliet en internet via een bestaande organisatie. 
Deze mogelijkheid wordt in 2018 verder uitgewerkt. In Japan 
is voorgesteld om een eerste pilot van drie korte programma’s 
uit te zenden. Het ontwikkelen van het Aziatisch schiereiland 
is vooralsnog on hold gezet. 

3.  Gezien de grote impact die we met televisie kunnen 
bereiken, willen we ons daarop blijven concentreren. 
Vanwege de groei van social media in de landen waar we 
werken leggen we via social media  meer accent op de 
versterking van het bereik van de tv-programma’s en de 
nazorg. Doel is dat alle partners van 3xM een strategisch 
social-mediaplan ontwikkelen en implementeren in de 
praktijk. Ook willen we social media meer inzetten voor 
communicatie en fondsenwerving.

	 	Er	zijn	nog	geen	officiële	strategische	social-mediaplannen	
ontwikkeld. In ons werkveld is men via meerdere kanalen actief 
om	meer	bereik	en	impact	te	creëren.	We	menen	dat	alleen	
met een verdere professionalisering winst te behalen is.

DOE L S TE LLING E N S TR ATEG IE1
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4.  De effectiviteit van onze partners vergroten. Dit betekent 
enerzijds de kosten voor het maken van nieuwe 
programma’s in de hand houden of reduceren. Anderzijds 
betekent het dat de partners naast de programma’s ook 
nazorg en discipelschap goed geborgd hebben. 

 	In	West	Afrika	hebben	we	met	NGM	afgesproken	te	komen	
tot kostenreductie. In Bangladesh en Pakistan zijn de 
partnerorganisaties bezig met de verdere ontwikkeling van 
de	nazorg.	In	Centraal-Azië	is	altijd	iemand	beschikbaar	
voor	nazorg.	Met	het	enorm	aantal	groeiende	reacties	via	
You Tube wordt er in 2018 een extra nazorgmedewerker 
aan het team toegevoegd, maar met de laatste programma’s 
over	specifieke	sociale	onderwerpen	als	incest	blijkt	dat	
daarvoor te weinig kennis en expertise voorhanden is.

5.  Om bovenstaande doelen te bereiken is het nodig de 
inkomsten van 3xM te vergroten van 1,1 in 2016 naar 
1,6 in 2021 en naar jaarlijks 3,0 miljoen vanaf 2026.  De 
inkomsten uit fondsenwerving laten de afgelopen jaren 
een dalende tendens zien. Dus zal er flink geïnvesteerd 
moeten worden om niet alleen op peil te blijven maar 
zelfs te groeien (de kosten gaan voor de baten uit). Dat 
doen we door ons te richten op verschillende vormen 
van fondsenwerving. De fondsenwerving blijft gericht 
op Nederland en in toenemende mate op USA, Canada, 
Azië en Scandinavië.

	 	In	Nederland	wordt	fondsenwerving	op	meerdere	manieren	
ingezet, met wisselend resultaat. Qua internationale fondsen-
werving heeft op dit moment alleen USA aantoonbaar 
resultaat. Dit alles is voor ons geen reden om te denken 
dat de groei niet gerealiseerd kan worden, we zijn nog 
niet zo lang bezig met de internationale fondsenwerving 
en weten dat het langere tijd duurt voordat resultaat 
geboekt kan worden. Ook kan de weg naar groei anders 
zijn, onder andere door intensieve samenwerking met 
andere organisaties. 

6.  Vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering accenten leggen 
bij kwaliteit, flexibiliteit en verduurzaming van de 
3xM-kantoororganisatie. 

  De kwaliteit heeft een goede standaard en wordt goed 
geborgd. Flexibiliteit staat regelmatig op de agenda in 
het managementoverleg. Onder andere gaat het dan om 
de inzet van vrijwilligers en het optimaal gebruik maken 
van de kwaliteiten van de medewerkers. Op het gebied 
van duurzaamheid zijn in 2017 zonnepanelen geplaatst 
en	is	LED-verlichting	geïnstalleerd.

1.3 | PARTNERS 

In het beleidsplan 2017-2021 is over de verhouding met 
de partners het volgende opgenomen: 

n   3xM heeft als financier van diverse programma’s een 
bijzondere verantwoordelijkheid. Ervaringen elders 
opgedaan zijn uitgangspunt voor een open gesprek met 
de partners. 

n   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 te 
realiseren.

n   3xM zoekt samen met haar partnerorganisaties naar 
een zo concreet mogelijke invulling van de gezamen-
lijke doelstellingen, onder andere door richtinggevende 
meerjarenplannen en -begrotingen en door elk jaar samen 
een actieplan en begroting vast te stellen. 

n   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. 
n   Beëindiging van het partnerschap zal plaatsvinden volgens 

3xM-beleid.  
n   3xM stimuleert de partners onderling om kennis te delen 

over programma’s. 

1.4 | OMGANG MET 
BELANGHEBBENDEN 

Belanghebbenden zijn: (potentiële) donateurs, partners, 
bestuur, comité van aanbeveling, vrijwilligers, medewerkers, 
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:
n   Beleidsmatige keuzes worden via het magazine ‘In Beeld’ 

bekend gemaakt; 
n    Als er op het werkveld, beleidsmatig of financieel nieuws-

waardige ontwikkelingen zijn, sturen we een persbericht; 
n   Grote donoren krijgen desgewenst een uitgebreide 

rapportage en worden tussendoor op de hoogte gesteld 
van relevante ontwikkelingen; 

n    Partners worden nauw betrokken bij beleidsmatige keuzes 
die hen betreffen; 

n   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;

n   Dienstreizigers delen na hun reis hun ervaringen. Via 
onze website, Twitter en Facebook informeert 3xM alle 
belanghebbenden;

n   In ons ‘Protocol fondsenwerving, voorlichting en commu-
nicatie’ is de manier van communiceren vastgelegd. 

Klachtenbehandeling 
Voor de afhandeling van klachten geldt het 3xM-klachten-
protocol. Elke klacht wordt binnen 14 dagen behandeld.  
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STRENGTHS (Sterkten van 3xM)
n  Christelijke TV in de lokale taal
n   Onderlinge samenwerking tussen lokale christenen als voorwaarde
n   Bijdrage aan eenheid onder christenen in het buitenland
n   Gezonde relaties met partnerorganisaties 
n   Goed ontwikkeld monitoring & evaluation systeem rond partners 

en projecten
n   Objectief impact onderzoek rond de projecten
n  Hoog ambitieniveau 
n  Goede naam onder eigen achterban
n   Vertrouwen op God dat bij Hem niets onmogelijk is
n   Trouwe gevers vanuit diverse kerkelijke achtergronden in Nederland 

en daarbuiten
n   Enthousiaste fondsenwerving met oog voor vernieuwing
n   Goede organisatie- en overlegstructuur met korte lijnen
n   Open cultuur, collegialiteit en constructieve onderlinge 
 samenwerking
n   Medewerkers en vrijwilligers voelen zich betrokken bij 
 ontwikkelingen
n   Goede en moderne werkomstandigheden
n  Capabele en trouwe vrijwilligers
n  Prachtig eigen pand op een goede locatie

WEAKNESSES (Zwakheden van 3xM)
n   Geringe naamsbekendheid
n   Partnerorganisaties zijn financieel volledig afhankelijk van 3xM
n   Nog te weinig getuigenissen van kijkers 
n   Klein gespecialiseerd team, waardoor vervanging lastig te  

regelen is
n   Kwetsbaarheid in continuïteit door de vele parttimers en  

vrijwilligers
n   Interne communicatie tussen afdelingen niet altijd optimaal
n   De directeur heeft naast strategische ook operationele taken 

in de fondsenwerving
n   Het hoge ambitieniveau is niet altijd in lijn met omvang 

organisatie
n   Website 3xM heeft een zakelijke, koude uitstraling in externe 

communicatie
n   Doelstelling 3xM wordt niet duidelijk in naam en logo

OPPORTUNITIES (Kansen voor 3xM)
n   Publieke tv-stations hebben vaak in hun statuten staan dat zij 

voor de hele bevolking uitzendingen moeten verzorgen
n   Voor activiteiten in het 10/40-window is veel belangstelling 

vanuit diverse donerende organisaties in Europa en de USA
n   In Afrikaanse landen kan worden aangesloten bij het 
 gemeenschapsdenken
n   In Aziatische landen is zendtijd voor allerlei religies bij wet 

geregeld 
n   Partnerorganisaties hebben steeds meer mogelijkheden tot 

uitwisseling van kennis
n   Toename van het christelijk(zendings) bewustzijn in Nederland 

en wegvallen van zuilen 
n   Kansen voor netwerken, afstemming en alliantievorming met 

like-minded organisaties
n   Goedkope en breed inzetbare digitale communicatie
n   Meer fitte, capabele oudere vrijwilligers beschikbaar
n   De oudere gevers worden financieel steeds draagkrachtiger
n   De internationale politieke ontwikkeling brengt ons gebied onder 

de aandacht
n   Groeiende kerk in Azië geeft kansen voor lokale fondsenwerving
n   Crowdfunding is ‘in’

TREATHS (Bedreigingen voor 3xM)
n   Christelijke uitzendingen liggen gevoelig in de landen waar 

3xM werkt
n   Veiligheidsrisico’s voor zowel partnerorganisaties als  3xM 

dienstreizigers
n   Uitgaande bedragen naar ‘ verdachte’  bestemmingslanden
n    De partnerorganisaties hebben de neiging macht te 
 concentreren rond één persoon 
n   Nazorg via nieuwe media is lastiger en slechter beheersbaar
n    Het medium televisie wordt niet door iedereen uit onze 

achterban gezien als een goed, effectief en modern middel 
 om het evangelie te brengen. 
n   Veel christenen zijn niet op zoek naar eenheid en samen-

werking onder christenen
n   Christenen zijn meer geïnteresseerd in diaconaat dichtbij dan 

in zending ver weg
n    Veel aandacht voor andere problematieken (oa vluchtelingen) 
n   Door de economische crisis hebben veel donateurs minder te 

besteden 
n   Christenen steunen in toenemende mate ook seculiere doelen
n   De politiek spreekt over het stoppen van de aftrekbaarheid 
 van giften
n   Afname van het aantal christenen in de westerse wereld

SWOT-analyse Figuur 2• Bron: 3xM
In 2017 werden 10 klachten ontvangen (2016: 12). Dit betrof 
met name de frequentie van ontvangen post.

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 is 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, Canada, Singapore, 
Scandinavië en in de projectlanden. 

Samen de schouders eronder zetten
3xM streeft naar een flexibele inzet van arbeidskrachten 
en ook flexibiliteit in de projectuitvoering. 

Veiligheid op orde hebben
3xM wil dienstreizigers veiligheid bieden. De beleids-
documenten rond ‘Veiligheid Buitenlandse Reizen’ en 
‘Crisismanagement’ worden regelmatig geactualiseerd. 
Dienstreizigers volgen een veiligheidscursus en worden 
uitgebreid voorbereid voor vertrek naar het buitenland. 



8 >>

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. 

Wij spreken van een partner als het gaat om een buiten-
landse 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. Aanvullend product/werk of werkgebied (land)
3. Een goede reputatie
4.  Levert een eigen bijdrage (mankracht, financiën, kennis 

of 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 

2.2 | KWALITEITSBEWAKING

In alle landen waar 3xM uitzendt, kiest zij voor sociaal-maat-
schappelijke 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.  De programma’s tonen het belang van een persoonlijke 

relatie met Jezus Christus (open landen) of brengen de 
boodschap in drama’s en verhalen/parabelen gebaseerd 
op de Bijbel en bijbelse waarden (gesloten landen)

2.  Keuze voor sociaal-maatschappelijke onderwerpen in 
overeenstemming met bijbelse waarden

3. Gemaakt volgens de regels van het medium televisie 
4. Technisch van hoogstaande kwaliteit
5.  Een bekend tv-station in het land is bereid het programma 

uit te zenden, zo mogelijk via één van de vijf topkanalen 
van het land (moeilijk bereikbare landen) of een tv 
satelliet kanaal/internet based platform zendt uit van 
buiten het land (gesloten landen)

6. Er is voor kijkers de mogelijkheid te reageren
7.  Het programma draagt bij aan de eenheid van christenen

8.  Het programma draagt bij aan een rechtvaardige 
samenleving

9.  Het programma draagt bij aan de geestelijke verandering 
van mensen waardoor zij zich bewegen in de richting 
van Jezus

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 waar mogelijk een ervarings-

deskundige aan het woord
4.  Aan het eind van het programma worden kijkers uitge-

nodigd te reageren (bijvoorbeeld via telefoon, mail of 
social media)

PARTNERS EN PROJECTEN2

Totaal projecten realisatie doelen in % partners 2017
Figuur 3• Bron: 3xM

2017 2016 2015

West Afrika 84 94 82

Centraal Azië 104 71 115

Pakistan 100 95 64

Bangladesh 99 136 86

Indonesië 105

Totaal 97 99 90
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ceren van christelijke programma’s. Hiervoor heeft NGM 
een workshop ‘capaciteitsopbouw’ georganiseerd voor het 
nieuwe team en de freelancers.
Deze samenwerking geeft 3xM nieuwe kansen om met 
haar missie in West-Afrika aan de slag te gaan. De nieuwe 
partner heeft een breder draagvlak onder christenen in 
de regio doordat meerdere verschillende kerken bij de 
organisatie betrokken zijn; behalve de evangelische kerken 
worden nu ook de raad van kerken, de katholieke kerk en 
de free churches vertegenwoordigd in het bestuur. Dat is 
een groot voordeel ten opzichte van de oude organisatie. 

WEST-AFRIKA 2017

Activiteit Planning Werkelijk Werkelijk
   2017 2017 2016
Aantal tv-programma’s 
geproduceerd 100% 75% 100%
Aantal tv-stations 100% 87% 110%
Uitzending via internet 100% 100% 100%
Aantal landen 100% 109% 100%
Aantal trainingen 100% 0% 0%
Nazorg beschikbaar 100% 100% 100%

Totaal 100% 84% 94%

Ontwikkelingen West-Afrika 2017  Figuur 4 • Bron: 3xM 

Storytelling
3xM kiest ervoor haar programma’s in meer open landen  
uit te zenden in het land zelf, dus via nationale en/of 
regionale zenders. In gesloten landen kiezen we ervoor 
van buiten het land de programma’s via een satellietkanaal 
of ‘internet based-platform’ uit te zenden, omdat er geen 
lokale kerken zijn waarmee we een partnership kunnen 
aangaan. Daardoor ontbreekt vertegenwoordiging naar een 
nationaal tv-station of de overheid. 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 communiceren. 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 2018
•  Samenwerking met onze partners in West-Afrika, 

Bangladesh, Centraal-Azië en Pakistan continueren
•  Het onderzoeken van mogelijkheden in Japan en 
    Afghanistan
• Strategisch beleid voor social media ontwikkelen 
•  Blijvende aandacht voor de ontwikkeling van nazorg en 

doorverwijzing naar hulpverleners en –organisaties.

2.3 | WEST-AFRIKA

Reorganisatie
In 2017 heeft een grondige reorganisatie plaatsgevonden 
bij onze partner in Ivoorkust. We hebben de samenwerking 
met PEMA/ACT beëindigd en er is een nieuwe organisatie 
opgericht: New Generation Media. Een team van vaardig 
personeel is na de reorganisatie begonnen met het produ-

Via NGM worden kerken en kerkleiders in West-Afrika bij 
elkaar gebracht. Wanneer christenen samenwerken, wordt 
de christelijke boodschap geloofwaardig. Daarnaast is de 
rol van kerken erg belangrijk als het gaat om nazorg. Dit 
past ook heel goed bij de visie van 3xM.

Een ander voordeel betreft de kosten. De organisatie is 
afgeslankt en de kostprijs per programma ligt nu op 60% 
van wat het was. 3xM werkt nu een half jaar met de nieuwe 
organisatie en is blij met deze ontwikkeling. 

Programma’s
NGM produceert het programma Heartbeat, dat gaat over 
het gezinsleven, gebaseerd op christelijke waarden en 
oplossingen. Onderwerpen als huiselijk geweld en seksuele 
intimidatie komen aan bod. Het is een dramaserie die in 
West-Afrika goed wordt ontvangen en bekeken.
In de eerste drie maanden van 2017 zijn 15 afleveringen 
van de serie Heartbeat uitgezonden op de nationale zender 
in Ivoorkust. De serie is ook klaargemaakt voor uitzending 
in andere Franstalige landen, maar nog niet aangeboden 
aan tv-stations. In Benin is Heartbeat wel uitgezonden op tv. 
Vanwege de reorganisatie is de productie van programma’s 
bijgesteld van 8 naar 3 programma’s. Deze 3 zijn gemaakt. 
De planning is nu om er volgend jaar 12 te maken. 

De bestaande tv-programma’s New	Generation.	Deadley	Honey	
en	And	Your	Family worden uitgezonden in de projectlanden. 
Naast de productie van de serie Heartbeat zijn er, volgens 
plan, 12 bewerkingen gemaakt van bestaande afleveringen 
van Deadly	Honey, onder de naam Stinging Bee. Ondanks 
de reorganisatie is het toch gelukt het afgesproken aantal 
te maken.
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In 2017 zijn in 12 landen programma’s uitgezonden op 7 
nationale en 5 regionale zenders in Ivoorkust, Niger, Gabon, 
Mali, Tsjaad, Guinea Conakry, Burkina Faso, Centraal-Afri-
kaanse Republiek, Kameroen, Togo, Benin en DR Congo. In 
8 van deze landen konden mensen de programma’s ook 
bekijken via satellietkanalen. Door de reorganisatie is de 
rapportage over de kijkersreacties helaas niet vlekkeloos 
verlopen.

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, maar op het platteland blijft het slechts beperkt 
beschikbaar. Daarom blijft 3xM zich vooral richten op 
televisie, al blijven we uiteraard de ontwikkelingen in de 
gaten houden. Komend jaar willen we met de partner aan 
een strategisch plan werken om internet en social media 
in te zetten om programma’s vóór en na de uitzending nog 
meer onder de aandacht te brengen. 
De website DieuTV, operationeel vanuit Zwitserland, bereikt 
een groot Franssprekend Afrikaans publiek door bestaande 
programma’s beschikbaar te maken. In 2017 publiceerden 
ze 51 programma’s van onze partner waarop massaal werd 
gereageerd.

Filmvertoningen
Het afgelopen jaar zijn onze programma’s in Benin, Burkina 
Faso en Centraal-Afrikaanse Republiek ook op andere 
manieren ingezet om kijkers te bereiken. In deze landen 
werden voorstellingen georganiseerd voor bijvoorbeeld 
jeugdbijeenkomsten van kerken. Hier kwamen in totaal bijna 
2000 jongeren op af. De vertoningen van het programma 
Deadly	Honey	over hiv/aids in een veel bezochte kliniek 
zijn helaas gestagneerd vanwege een defecte projector. 

Nazorg
De nazorg in deze regio is goed georganiseerd. In ieder land 
waar wordt uitgezonden is nazorg aanwezig. De reacties 
komen telefonisch binnen via contactpersonen, terwijl er  
ook steeds meer wordt gereageerd via Facebook en  internet.
We zien net als bij onze andere partners een doorgaande 
stijging van de responses via social media in West-Afrika 
en bezinnen ons op het beter vormgeven van onze nazorg 
via deze media. We zien daarin een mooie kans om mensen 
met Jezus in aanraking te brengen.

Plannen 2018
In samenwerking met onze nieuwe partner hopen we onze 
programma’s ook in 2018 uit te zenden in West-Afrika. De 
series Heartbeat en Stinging Bee worden aangeboden aan 
de nationale en regionale televisiestations in 10 landen. 
Een grote wens is om in 2018 weer zendtijd te verkrijgen 
in Senegal, waar het al sinds 2013 niet mogelijk is om uit 
te zenden. Het plan is om 12 nieuwe afleveringen Heartbeat 
te maken en 12 afleveringen Stinging Bee.

2.4 | AZIË

Centraal-Azië 
Dramaserie
In Centraal-Azië wordt door onze partner een dramaserie 
gemaakt over maatschappelijke problemen als alcohol, 
prostitutie, drugs, kinderloosheid, kidnapping van bruiden 
en mishandeling van vrouwen. Het afgelopen jaar zijn er 
14 afleveringen geproduceerd en 5 extra programma’s met 
getuigenissen. Deze laatste worden verspreid op dvd’s.

In het voorjaar heeft onze partner een aantal programma’s 
aangeboden aan het nationale tv-station, maar deze werden 
afgewezen omdat de kwaliteit niet goed genoeg zou zijn. In 

het najaar werd, zonder de partner in kennis te stellen, het 
programma toch uitgezonden op het nationale tv kanaal. In 
het najaar heeft onze partner een bezoek gebracht aan een 
regionaal televisiestation in het zuiden. Dit station heeft 
aan het eind van het jaar de nieuwe drama-programma’s 
uitgezonden op zaterdagavond primetime met herhalingen 
op zondag. Bij elkaar heel erg mooie resultaten die we 
niet hadden verwacht!

Hoewel het programma geen christelijke boodschap mag 
verkondigen, ademt het wel een christelijke sfeer. Na afloop 
komt een telefoonnummer in beeld en een verwijzing naar 

CENTRAAL-AZIË 2017 

Activiteit Planning Werkelijk Werkelijk
   2017 2017 2016
Geproduceerde 
tv-programma’s 100% 136% 100%
Uitzending via tv-stations 100% 100% 50%
Uitzending via internet 100% 100% 100%
Aantal gedistribueerde DVD’s  100% 43% 3%
Gerealiseerde trainingen 100% 100% 0%
Nazorg beschikbaar 100% 100% 100%

Totaal 100% 104% 71%

Ontwikkelingen Centraal-Azië  2017  Figuur 5 • Bron: 3xM 
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het eigen YouTube-kanaal. Bij een werkbezoek constateerde 
3xM dat de kwaliteit verbeterd kan worden, zodat uitzending 
via de nationale zender meer kans maakt, maar dat zal dan 
iets minder drama-afleveringen betekenen. Als het gaat om 
kwaliteitsverbetering is in 2017 al een goede slag gemaakt, 
o.a. door een gezamenlijke training met onze partner in 
Bangladesh en aanschaf van nieuwe apparatuur door een 
schenking van EO Metterdaad. In 2018 zal verder worden 
gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit. 

Uitzendingen via internet
De uitzendingen via internet zijn zeer succesvol. Via twee 
YouTube-kanalen trekken de  programma’s zeer veel kijkers. 
Eén van deze kanalen had aan het einde van het jaar bijna 
12.000 abonnees. Van één aflevering, over bride-kidnapping, 
weten we dat er ruim 4,5 miljoen mensen gekeken hebben 
en een andere, over kinderloosheid, trok 1,5 miljoen 
kijkers. Deze afleveringen, en ook die over incest, maakten 
veel los en werden veelvuldig gedeeld door andere You- 
Tubekanalen. In totaal kregen de programma’s meer dan 
14 miljoen views op diverse YouTube kanalen! 

Ruim 35 % van de YouTube kijkers zijn migranten die vanuit 
Rusland de programma’s bekijken. Inmiddels heeft onze 
partner contact gelegd met een kerk in Moskou die daar 
nazorg gaat verlenen. Dat de populariteit van de drama-
programma’s groot is, blijkt niet alleen uit het veelvuldig 
delen op diverse YouTube-kanalen, maar ook uit het feit dat 
de programma’s op (illegaal) gekopieerde dvd’s verschijnen 
die op de markt te koop zijn. Ook zijn afleveringen vertoond 
in een lange-afstandsbuslijn naar de hoofdstad.

Verspreiding dvd’s
De verspreiding van dvd’s is onderbroken geweest, maar 
in mei weer hervat, dankzij nieuwe apparatuur. Er zijn 
ongeveer 2.600 dvd’s verspreid, de helft minder dan gepland. 

Pakistan
In Pakistan hebben onze filmvoorstellingen in de dorpen 
opnieuw veel bezoekers getrokken. Gedurende het jaar 
zijn er 167 vertoningen geweest, waarvan 20 speciaal 
voor kinderen. Met 26.640 bezoekers overtrof dit onze 
verwachtingen: ruim twee keer zoveel als vorig jaar! Er 
wordt gewerkt met aangekochte films die zijn ingesproken 
in het Urdu, maar onze partner heeft ook zelf films gemaakt. 
Deze films duren ongeveer 20 minuten, zijn gebaseerd op 
gelijkenissen uit de Bijbel en vertaald naar de hedendaagse 
Pakistaanse maatschappij. De films zijn zeer geliefd bij de 
bevolking, omdat ze een Bijbelverhaal vertellen vanuit hun 
eigen cultuur en situatie.

Nieuw dit jaar waren de kindervoorstellingen. Naast het 
vertonen van christelijke tekenfilms wordt er ook gezongen 
en gebeden met de kinderen. Hiervoor zijn het afgelopen 
jaar voor het eerst zondagsschoolleiders getraind. Ook zijn 
er 7 nazorgtrainingen voor vrouwen georganiseerd. Het 
aantal trainingen moest naar beneden worden bijgesteld 
vanwege de onrustige situatie in het land aan het einde 
van het jaar.

Facebook en YouTube
Ook via Facebook worden mensen bereikt (met ruim 12.500 
reacties bijna een verdubbeling van 2016) maar vanwege de 
veiligheid worden activiteiten op social media nog steeds 
op een laag pitje gehouden. Er gelden nog steeds restricties 
op internet. De hierboven genoemde eigen producties zijn 
wel te bekijken op het YouTube-kanaal van onze partner.

Bangladesh
Onze partner in Bangladesh is in 2017 onverminderd 
doorgegaan met het produceren van de wekelijkse, succes-
volle dramaserie Uddipon. De programma’s zijn van hoge 
kwaliteit en gaan altijd over onderwerpen die mensen 
raken. Denk aan: 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 gratis hebben meegewerkt aan 
de producties. Aan het eind van de uitzendingen komt een 
Bijbeltekst in beeld en een e-mail adres. De uitzendingen, 
via de nationale dramazender, worden goed bekeken, en 
met Kerst kon het publiek genieten van een dubbellange 
uitzending. 

Met het oog op Pasen heeft onze partner een musical 
geproduceerd over het leven van Jezus. Deze is uitge-
zonden op tv en door het publiek enthousiast ontvangen. 
Het levensverhaal van Jezus werd uitgebeeld in drama, 

PAKISTAN 2017 

Activiteit Planning Werkelijk Werkelijk
   2017 2017 2016
Geproduceerde 
tv-programma’s 100% 100% 100%
Gekochte programma’s  100% 100% 0%
Vertoning in dorpen 100% 111% 98%
Gerealiseerde trainingen 100% 67% 67%
Nazorg beschikbaar 100% 100% 100%

Totaal 100% 100% 95%

Ontwikkelingen Pakistan 2017  Figuur 6 • Bron: 3xM 
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dans en zang. In veel kerken werd gezamenlijk naar de 
uitzending gekeken.

Op 18 mei is de 100ste uitzending officieel gevierd. Tijdens 
de bijeenkomst waren ongeveer 200 mensen aanwezig, 
onder wie veel kerkleiders uit de verschillende kerken 
die betrokken zijn bij dit project. Zij onderstreepten het 
belang van de uitzendingen voor het uitdragen van het 
evangelie en het bereiken van veelal islamitische mensen. 

Internet, social media en nazorg
Via de enorme aantallen smartphones in Bangladesh 
bereiken we steeds meer jongeren met de programma’s. 
Iedere week wordt een trailer geplaatst op Facebook om 
de wekelijkse tv-uitzending te promoten. Sinds juli 2017 
heeft onze partner een nieuwe website, waarop de nieuwste 
programma’s kunnen worden bekeken. De dramaserie 
wordt ook via een eigen YouTube-kanaal en via een aantal 
YouTube-kanalen van NTV uitgezonden. 
 
Het gebruik van social media voor de follow-up en de nazorg 
in Bangladesh laat nog te wensen over. Er was een persoon 
hiervoor aangenomen, maar die bleek minder geschikt te 
zijn. Er is nog geen andere persoon gevonden om dit op 
te pakken. Hier ligt voor 2018 een uitdaging. Het is onze 
wens om de nazorg te verbeteren via het kerkelijke netwerk 
en om het programma breder in te zetten en Engels te 
ondertitelen. Ook hebben wij het plan om samen te gaan 
werken met christelijke internetorganisaties, zodat kijkers via 
e-learning kennis kunnen maken met het christelijk geloof. 

Training
Eind november reisden op vrijwillige basis twee media-
deskundigen af naar Bangladesh om daar een technische 
training ‘Filmproductie en storytelling’ te verzorgen voor 
de programmamedewerkers. Hierbij was ook onze partner 
uit Centraal-Azië aanwezig. De training duurde een week 
en werd als heel nuttig en leerzaam ervaren. 

Nieuwe gebieden
In 2017 is actief onderzoek gedaan naar mogelijkheden 
in meerdere landen op het Aziatisch schiereiland. Zo is 
gekeken naar de aanwezigheid van christelijke televisie in 
die landen en is gesproken met diverse zendingsorganisaties. 
Gezien de bevindingen en beperkte capaciteit van 3xM is 
besloten verdere acties op te schorten tot 2019, om ons te 

BANGLADESH 2017

Activiteit Planning Werkelijk Werkelijk
   2017 2017 2016
Geproduceerde 
tv-programma’s 100% 96% 208%
Uitzending via tv-stations 100% 100% 100%
Uitzending via internet 100% 100% 100%
Gerealiseerde trainingen 100% 100% 100%
Nazorg beschikbaar 100% 100% 100%

Totaal 100% 99% 136%

Ontwikkelingen Bangladesh 2017  Figuur 7 • Bron: 3xM 

kunnen concentreren op twee andere Aziatische landen: 
Afghanistan en Japan. Ook het onderzoek in China is 
stopgezet, op advies van de Nederlandse Zendingsraad. 
De tijd is niet rijp voor christelijke televisie in China en 
er gebeurt al zoveel in China dat we geadviseerd werden 
op plaatsen waar het urgenter is aan het werk te gaan. 

Afghanistan
In 2018 zal verder worden onderzocht of het mogelijk 
is om samen te gaan werken met een organisatie die 
al 25 jaar radiowerk doet in Afghanistan, vanuit een 
ander land, via de satelliet. De organisatie maakt ook 
tv-programma’s. 3xM zou daar graag een element van 
drama aan toe willen voegen. Er wordt nu gezocht naar 
fondsen om dat te gaan proberen. De Afghaanse cultuur 
is zeer gesloten, dus een lange adem is nodig. Het zou 
geweldig zijn als 3xM iets kan gaan betekenen voor 
het Afghaanse volk. 

Japan
Er is haast geen land in de wereld waar het christendom 
zo gering is en waar de cultuur zo gericht is op harmonie 
en loyaliteit als Japan. Daarom zal het lang duren voor 
we in dat land voet aan de grond krijgen.
Toch leverde een werkbezoek in juli 2017 een waardevol 
contact op: een distributeur die christelijke films uit het 
Westen vertaalt, ondertitelt en in bioscopen en filmhuizen 
vertoont. Hem is gevraagd drie dramafilmpjes te maken, 
van drie minuten, die kunnen worden uitgezonden via 
een tv-station, internet en social media.
Ondertussen worden contacten gelegd, bijvoorbeeld via 
CBMC, om de kerkleiders van de Japanse kerken om de 
tafel te krijgen. Het is een kwestie van volhouden en 
hopen een doorbraak. 
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Aantal geproduceerde programma’s in 2017
Figuur 8 • Bron: 3xM

Land/gebied

Gepland 
aantal 

programma’s

Gerealiseerd 
aantal 

programma’s

Gem. aantal 
minuten per 
programma

Totaal 
geproduceerde 

minuten

West Afrika
Ivoorkust 20 15 16 234

Azië
Centraal-Azië
Zuid-Azië - geproduceerde programma’s
Zuid-Azië - aangekochte programma’s
Bangladesh

15
0
1

54

19
0
1

51

24

22

453
0
 

1144

Totaal 90 86 1831

3 Heartbeat (26 minuten), 12 Stinging Bee (13 minuten), 

14 drama programma’s (15 gepland) en 5 getuigenis programma’s
Filmvoorstellingen van films geproduceerd en aangekocht 2014-2017
1 nieuwe aankoop
Inclusief paasmusical en 1 dubbellange kerstuitzending



14 >>PA RTNE RS & PROJEC TE N2

Bij het project in Indonesië is sprake van een vrijval 
van de toezegging, daardoor zijn de totale kosten 2017 
negatief. De samenwerking met de partnerorganisatie 
in Indonesië is beëindigd, echter, er stond nog een 
toezegging op de balans van € 50.000. Dit was 
bestemd voor het uitvoeren van een bepaald project 
in Indonesië. De partner heeft dit project niet kunnen 
uitvoeren, daarom is dit bedrag in de toezeggingen vrij-
gevallen, ten gunste van de projectkosten. Dit bedrag 
is vervolgens toegezegd aan de partnerorganisatie in 
Centraal-Azië, en is dus als toezegging opgenomen ten 
laste van de financiële steun. 
  
In 2017 is een bedrag van € 41.806 ontvangen van EO 
Metterdaad voor het financieren van de productie van 
televisieprogramma’s in Bangladesh. Dit ontvangen 

bedrag is gerubriceerd onder ‘baten van fondsen, stich-
tingen en verenigingen in Nederland’. De besteding van 
deze donatie is opgenomen onder de post ‘financiële 
steun’ voor Bangladesh.
   
Ook is in 2017 een bedrag van € 20.000 ontvangen van 
EO Metterdaad voor het financieren van de aanschaf 
van apparatuur voor videomontages. Dit ontvangen 
bedrag is gerubiceerd onder ‘baten van fondsen, 
stichtingen en verenigingen in Nederland’.
De besteding van deze donatie is opgenomen onder de 
post ‘apparatuur’ voor Centraal-Azië.   
     
Ten slotte is in 2017 een bedrag van € 5.000 
ontvangen van EO Metterdaad voor het financieren 
van nazorg, het aanbieden en vertonen van films en 

programma’s in Pakistan. Dit ontvangen bedrag is 
gerubriceerd onder ‘baten van fondsen, stichtingen 
en verenigingen in Nederland’. De besteding van deze 
donatie is opgenomen onder de post ‘financiële steun’ 
voor Pakistan. 
De totale projectkosten van Pakistan in 2017 (excl.
uitvoeringskosten) bedragen € 26.280, hiervan is  
€ 19.418 van de toezegging op de balans geboekt.

Tevens is in 2017 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.

*  Het deel van de projectkosten 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 projectkosten inzichtelijk te maken  
is deze kolom toegevoegd, de betreffende cijfers 
worden niet opgenomen in de totaaltelling.  
Bij het project Indonesië is sprake van een vrijval  
van een bestaande toezegging van € 50.000.  
Zie hieronder toegelicht.   
 

* Het deel van de projectkosten dat uit bestaande toezeggingen is gef inancierd is in deze kolom vermeld. De betref fende kosten zijn van de bestaande verplichtingen op de balans afgboekt. Om de totale projectkosten inzichtelijk te maken is deze kolom toegevoegd, 
de	betref fende	cijfers	worden	niet	opgenomen	in	de	totaaltelling.	Bij	het	project	Indonesië	is	sprake	van	een	vrijval	van	een	bestaande	toezegging	van	€	50.000.	Zie	hieronder	toegelicht.

Kosten per project in 2017  Figuur 9 • Bron: 3xM

 Financiële 
steun

Apparatuur Training/
nazorg- 
consultatie

Reis- en 
verblijfkst

Onderzoek Diversen Subtotaal 
excl. tel. 
kosten

Tel. + bank 
kosten

Subtotaal 
incl. tel.
kst.

Begroting
2017

Uitvoerings- 
kosten 

Financiering 
uit/vrijval 
van toezeg-
gingen*

Kosten 
2017

Kosten 
2016

Projecten Afrika

West-Afrika 70.208 69.125 - 3.063 - 561 142.957 84 143.041 180.500 119.592 33.109 262.633 262.990 

Projecten Azië

Pakistan 5.000 - - 1.583 - 75 6.658 204 6.862 6.500 3.690 70.766 10.552 -3.231 

Centraal-Azië 91.727 21.665 642 1.576 - - 115.610 100 115.710 75.416 49.788 28.273 165.498 115.642 

Bangladesh 110.120 - 6.115 552 - 80  116.867 471 117.338 112.500 49.788  - 167.126 159.131 

Afghanistan - - - - 4.200 128  4.328 12 4.340 22.000 11.256  - 15.596 - 

Japan 15.000 - - 2.537 - 118 17.655 2 17.657 3.000 14.764  - 32.421 14.570 

Indonesië -50.000 - - - -  -  -50.000 6 -49.994 3.000 -  54.933 -49.994 - 

uitbreiding Azië - - - - - - - - - 10.000 - - - -

Incidentele steun 
projecten

- - - - - - - - - 20.000 -  - - - 

Lidmaatschap,  
contributies en div.

- - - - - - - - - - -  - - 2.998 

Totaal projecten Azië 171.847 21.665 6.757 6.248 4.200 401  211.118 795 211.913 252.416 129.285 153.972 341.198 289.111 

Totaal 242.055 90.790 6.757 9.311 4.200 962 354.075 879 354.954 432.916 248.877 187.081 603.831 552.101 
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3.1 | IMPACT

“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. Daarnaast 
komen	er	ook	mensen	van	andere	religies	bij.	God	geeft	ons	
vrijmoedigheid en kracht.”

Deze reactie van een nazorgmedewerker in Ivoorkust 
is veelzeggend. De kijkcijfers en nazorgrapporten laten 
zien dat de programma’s van 3xM veel impact hebben. 
Onze partners registreren zo veel en zo goed mogelijk 
alle reacties. 
Uit die onderzoeken blijkt dat programma’s die actuele 
onderwerpen in de samenleving in bijbels perspectief 
plaatsen, goed bekeken worden en kijkers aan het denken 
zetten. Het Woord van God wordt dan heel praktisch 
gekoppeld aan het leven van alledag en landt in de 
harten van mensen. 
Ook blijkt dat drama heel goed werkt. Doordat de kijkers 
meegenomen worden in het verhaal gaan zij zich identifi-
ceren met de hoofdpersoon. Deze manier van storytelling 
(gelijkenissen) paste Jezus ook toe in zijn onderwijs. 

3.2 | AANTAL REACTIES 
EN NAZORG

Door de reorganisatie van onze partner in Ivoorkust heeft 
de registratie van de kijkersreacties een aantal maanden 
stil gelegen. Daarom zijn de cijfers beduidend lager dan 

het jaar daarvoor. In DR Congo en Kameroen is helemaal 
niet geregistreerd. In totaal ontvingen we 90.449 reac-
ties, inclusief 55.412 via Facebook, en 1912 kijkers van 
vertoningen in Benin, Centraal Afrikaanse Republiek en 
Burkina Faso. Via de website DieuTV kwamen weer meer 
reacties binnen dan vorig jaar: bijna 20.000 gedurende de 
6 maanden waarin is geregistreerd. 

In Ivoorkust maakte vooral de serie Heartbeat veel indruk. 
Het aantal kijkersreacties was overweldigend; in plaats van 
één telefoonlijn zijn er drie lijnen geopend en deze stonden 
roodgloeiend. Ook de vertoningen in kerken hebben veel 
impact. Vooral jongeren geven aan dat ze hun gedrag 
willen veranderen (vergeving en verzoening). 10 jongeren 
gaven hun leven opnieuw aan Jezus, 19 jongeren kwamen 
tot geloof! In Ivoorkust worden al jarenlang de program-
ma’s Deadly	Honey over hiv/aids in de wachtkamer van een 
veel bezochte kliniek vertoond en ook daarvandaan krijgen 
we verhalen over gedragsverandering. Met name op de 
programma’s die gaan over aids wordt veel gereageerd. 
Sommigen kiezen ervoor een hiv-test te laten doen. 

14 miljoen views
Eén van de meest verrassende berichten in 2017 was dat 
onze partner in Centraal-Azië ons liet weten dat het pro-
gramma over bride-kidnapping op YouTube meer dan 4,5 
miljoen keer bekeken is. Een enorm aantal op een bevolking 
van 6 miljoen inwoners. Blijkbaar spreekt het programma 
erg aan. Een andere aflevering, over kinderloosheid, trok 

1,5 miljoen kijkers. 
Deze afleveringen, en ook die over incest, maakten veel 
los en werden veelvuldig gedeeld door andere You- 
Tube kanalen. In totaal kregen de programma’s meer dan 
14 miljoen views op diverse YouTube kanalen. Er kwamen 
met name op de YouTube-downloads veel reacties binnen 
bij de nazorg, ruim 37.000. De reacties die per telefoon 
binnen zijn gekomen worden door onze partner geschat op 
ruim 750. De nazorgmedewerker heeft met verschillende 
kijkers gebeden en ook enkelen ontmoet. Ook heeft zij 
doorverwezen naar kerken. Sommige kijkers, waaronder 
moslims, hebben zich bekeerd tot Jezus.

Vijf huiskerken
Op de nieuwe dvd’s die verspreid zijn in Centraal-Azie 
staat de tekst uit Joh. 8:32: “U zult de waarheid kennen 
en de waarheid zal u vrijmaken”. Uit het bekijken van de 
dvd’s zijn vijf huisgroepen op het platteland ontstaan. 
Deze groepen krijgen inmiddels ondersteuning van een 
sterke lokale kerk. Dit alles stemt ons zeer dankbaar!

In Pakistan hebben onze filmvoorstellingen in de dorpen 
26.640 bezoekers getrokken: ruim twee keer zoveel als 
vorig jaar! Het aantal Facebook-reacties is in een jaar 
tijd verdubbeld: ruim 12.500 mensen reageerden via dit 
medium. 

De uitzendingen in Bangladesh worden goed bekeken 
en ook hier komen de reacties vooral binnen via sms en 

IMPACT3
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e-mail, waarschijnlijk omdat men bang is op te vallen in 
een moslim-samenleving. In totaal ontving de producent 
3558 reacties. Daarnaast ontvangt onze partner steeds 
meer reacties via social media.
De dramaserie wordt ook via een eigen YouTube-kanaal 

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

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

36%

17% 
16%

31%

en via een aantal YouTube-kanalen van NTV uitgezon-
den. Dankzij Google Analytics kunnen we zien hoeveel 
mensen er kijken en hoe lang. Sommige uitzendingen zijn 
door meer dan 300.000 mensen bekeken waaronder ook 
veel Bengaalse gastarbeiders in het Midden-Oosten. Een 
onverwacht succes!

Nazorg
In elk land waar wordt uitgezonden is iemand beschikbaar 
voor nazorg en wordt, als dat mogelijk is, het telefoon-
nummer vertoond aan het einde van het programma. De 
nazorgers zijn zeer toegewijd en betrokken bij hun werk. 
Het trainen van de nazorg-medewerkers, het verbeteren 
van de registratie van de reacties en het vergroten van 
de betrokkenheid van de kerken is een voortdurend punt 
van aandacht. Ook het gebruik van social media voor de 
follow-up moet verbeterd worden. Daarvoor willen we, 
samen met de partners, in 2018 per land een strategisch 
plan opstellen. 

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 in Indonesië.

3.4 | INVLOED OP DE 
SAMENLEVING

Op basis van eigen observaties en gesprekken met 
partners concludeert 3xM over haar impact het volgende: 
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n      Door de programma’s komen mensen tot geloof.
n        Door de programma’s worden politici bereikt en wordt 

invloed uitgeoefend op de wetgeving.
n      De christelijke minderheid krijgt een stem. 
n        De programma’s verminderen vooroordelen over het 

christelijk geloof. 
n       De programma’s dragen bij aan het bevorderen van vrije 

meningsuiting. 
n       Christelijke televisie geeft een platform aan kerken en 

degenen die daar leiding geven.
n      Sociaal maatschappelijke onderwerpen worden vanuit 

een ander, christelijk, perspectief belicht.
n      Christelijk-sociale programma’s trekken een breder 

publiek dan direct verkondigende programma’s. 
n      Gemiddeld duurt het drie tot vijf jaar om mensen 

bewust te maken van het christelijk geloof.
n      Soms is maar één televisiekanaal te ontvangen. Dat 

geeft een hoge kijkdichtheid en vergroot de invloed 
van christelijke televisie. 

n      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. 

Kijkersreacties
De gegevens zijn gebaseerd op de rapportages van 
de partners. 

West-Afrika
2017: 90.449 (exclusief DRC en Kameroen), inclusief 
55.412 Facebook, inclusief 1912 kijkers van vertoningen 
in Benin, CAR, Burkina Faso en 20.000 via het internet 
platform Dieu.tv. Vanwege de reorganisatie van onze 
partner is de kijkersregistratie gestagneerd gedurende 
vijf maanden. Bij extrapolatie van de ontbrekende maan-
den in 2017 zouden we op 155.000 responses komen, 
waarbij 94.000 via Facebook en 34.000 via Dieu.tv.
2016: 126.325 (exclusief DRC), inclusief 87.703  
Facebook en DieuTV en 4846 kijkers tijdens vertoningen in  
voorkust, CAR, Burkina Faso en Benin.

Bangladesh
2017: 3.558 (sms/telefoon en e-mail). Social media: 
994 (written comments) + Facebook . Via NTV You Tube 
kanaal 71.219 views
2016: 745 (Facebook, sms/telefoon, e-mail)

Centraal-Azië
2017: + 38.500 (+ 750 tv, 37.746 websites) 
2016: 1.414 (15 tv, 1352 website, 47 dvd-kijkers)
YouTube-kanalen: 3.055.289 views (incl. YouTube-kanalen 
die hebben gedeeld: meer dan 14 miljoen views)

Pakistan
2017: 26.640 (167 shows; waarvan 20 speciaal voor 
kinderen) 
Kijkersreacties via social media: 12.521
2016: 11.885 (98 filmvoorstellingen) 
Kijkersreacties via social media: 6.850
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4.1 | STRATEGIE, BELEID  
EN ONTWIKKELING

Strategieplan 2017 – 2021
In 2016 stelden we een nieuwe strategieplan op voor 
2017 – 2021. 
Daarin legden we het volgende vast:

1.  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 internati-
onaal (eind 2026). Dat betekent een forse investering 
op het gebied van fondsenwerving en stijging van het 
percentage kosten eigen fondsenwerving. 

2.   We groeien toe naar meer inzet van gekwalificeerde 
vrijwilligers voor ondersteuning op gebied van com-
municatie/fondsenwerving.

3.   We investeren in behoud van bestaande donateurs 
en in werving van nieuwe relaties. Daarbij richten we 
ons vooral op de leeftijdsgroep 40+. Ook willen we 
via telemarketing de gemiddelde gift van jaarincas-
so’s verhogen.

4.   We investeren in het bouwen van relaties met en 
werving van vermogende particulieren via één op 
één contact (friendraising) in Nederland en de USA, 
Singapore, Canada en Noorwegen.

5.   We zetten meer planmatig, via campagnes, in op het 
vergroten van naamsbekendheid en zichtbaarheid 
van 3xM.

6.  De komende twee jaar moet uit onderzoek blijken 
welke landen voor ons het meest geschikt/vruchtbaar 
zijn voor relationele fondsenwerving. 

7.   Contacten met kerken, kerkelijke instellingen en 
fondsen willen we consolideren en uitbouwen.

Beleid
In het ‘protocol fondsenwerving, voorlichting en com-
municatie’ (zie bijlage 2), zijn de ethische grenzen voor 
onze communicatie aangegeven.
Voorlichting is een doelstellingsactiviteit, fondsenwer-
ving een afgeleide doelstelling. Alle communicatiekosten 
(inclusief de kosten voor fondsenwerving) worden via een 
door het bestuur goedgekeurde verdeelsleutel toegere-
kend 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.

Ontwikkelingen
Ook in 2017 hebben we met steun van donateurs veel 
kunnen realiseren. We zijn zeer dankbaar voor de grote 
betrokkenheid die wij dagelijks ervaren op het unieke 
werk van 3xM. 
De inkomsten blijven stabiel, maar het aantal actieve 

gevers loopt terug. Minder mensen zijn meer gaan geven. 
In vergelijking met 2016 was er een groei aan inkomsten. 
Vooral de bijdragen vanuit fondsen en kerkelijke orga-
nisaties hebben daaraan bijgedragen. Het belangrijkste 
doel voor de komende jaren blijft stabilisering van de 
inkomsten van particuliere gevers en groei via fondsen, 
kerken en christelijke organisaties en via internationale 
fondsenwerving. Dat willen we bereiken door het inten-
siveren van de relatie met onze bestaande donateurs 
(friendraising) en nieuwe relaties. Daarnaast werken 
we aan het vergroten van onze naamsbekendheid, ook 
onder nieuwe, jongere doelgroepen. In 2018 willen we 
daarnaast opnieuw inzetten op erfenissen en nalaten-
schappen, o.a. via een advertentiecampagne in het blad 
Visie (EO). Er is een wervingsplan opgesteld voor 2018 
waarin het accent ligt op werving van nieuwe gevers en 
inkomsten via acties en events.

Inkomsten 2017
In 2017 is in totaal € 1.105.498 ontvangen (begroot  
€ 1.179.630). In 2016 werd € 1.019.724 ontvangen, een 
stijging van 8%.

Gebed
Gebed is voor 3xM van groot belang. Op ons kantoor 
in Amersfoort komen we iedere maandagmorgen 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 

FONDSENWERVING EN COMMUNICATIE4
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Ontmoeting met donateurs
Onze partner Peter Debakar Mazumder uit Bangladesh 
bracht op ons verzoek een bezoek aan Nederland en 
heeft in korte tijd een intensief programma afgewerkt 
met diverse afspraken met o.a. donoren van 3xM. Een 
beperkt aantal donateurs hebben we uitgenodigd op 
kantoor voor kennismaking en ontmoeting met Peter. 
Het was samen met medewerkers en bestuursleden een 
inspirerend samenzijn. Mazumder bezocht in Nederland 
samen met een medewerker een stichting, die 10.000 
euro voor Bangladesh toezegde.

Op 2 november was er een ‘meet, greet & eat’ op het 
kantoor van 3xM met Arie de Rover als spreker. Het was 
een mooie middag met veel ruimte voor ontmoeting en 
gesprek. Onverwacht werd een relatie gelegd met een 
Nederlandse zendeling in Japan, een mooie ontwikkeling!

3xM in Beeld 
In 2017 hebben we in het kader van werving en naams-
bekendheid een advertentie/insert mee laten lopen met 
ChristenUnie	Magazine en EO Visie. Ook zijn er banners 
geplaatst op diverse online platforms zoals CIP en 
Refoportaal. 

Nederland Zingt-dag
De collecte tijdens de Nederland Zingt-dag was bestemd 
voor het werk van 3xM in Bangladesh. De dag trok 10.000 
bezoekers en de collecte leverde ruim € 40.000. Daar-
naast ontvingen we dit jaar ook een mooi bedrag vanuit 
het EO Bestemmingsfonds van € 20.000.

Campagne ‘Kwetsbare vrouwen’
In vervolg op de najaarscampagne 2016 ‘Laat uw hart 
spreken voor vrouwen in Bangladesh’ hebben we in 2017 
via verschillende kanalen met andere beelden en verha-

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 2017 hebben in totaal 5 vrij-
willigers op het kantoor in 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 vier vrijwilligers die zich als 

FONDSE N W E RV ING E N COMMUNIC ATIE4
internationale fondsenwervers verbonden hebben met 
3xM. Samen vormen we een hecht team. 

(Tele)marketing 
in het voorjaar werden zo’n 5000 adressen gebeld met 
de vraag een doorlopende machtiging af te geven. 
Dat leverde een toename op van 256 machtigingen. 
Ook hebben 1400 kerken een brief met de brochure 
‘vandaag is de collecte voor’ ontvangen. We ontvingen 
vanuit verschillende kerken de vraag om pr-materiaal 
ter ondersteuning van de collecte die gehouden wordt 
voor het werk van 3xM. Er is voor kerken een kort filmpje 
gemaakt. In november hebben een aantal donateurs 
een speciale mailing ontvangen met informatie over de 
mogelijkheid van periodiek schenken met een brochure 
en antwoordformulier. Dit leverde 8 nieuwe periodieke 
schenkers op. In totaal geven momenteel 104 donateurs 
via deze weg een jaarbedrag.
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len opnieuw stilgestaan bij dit thema. Via banners, blogs 
en social media vragen we ook in 2018 weer aandacht voor 
kwetsbare vrouwen wereldwijd. Wekelijks worden social 
media-berichten verstuurd en maandelijks nieuwsitems 
en blogs verspreid. 

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 cen-
traal 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. 

3xM Young
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 zetten speciaal voor jongeren een Facebook-pagina 
op. Door een personeelswisseling is dit halverwege 

2017 on hold gezet. We hopen 3xM Young in 2018 weer  
op te pakken. 

4.2 | BIJZONDERHEDEN 
VERSCHILLENDE 
FINANCIERINGSBRONNEN 

64% van onze inkomsten komt van particulieren
5% komt uit nalatenschappen
1% komt van bedrijven
16% wordt gegeven door baten van andere organisaties 
in Nederland zonder winststreven
14% komt uit de USA
Van het totaal wordt 23% projectgerelateerd gegeven.

4.3 | PARTICULIERE
DONATEURS & GIFTGROOTTE 

Ruim 13.000 donateurs steunen ons werk financieel. 
Onder een donateur verstaan wij iemand die in 2016 
en/of 2017 heeft gedoneerd. Het donateursbestand is 
per 31 december 2017 samengesteld als in figuur 11.
Het aantal giften daalde van 43.032 (2016) naar 42.335  
(2017) , een daling van 1.6%.
Er is in totaal aan nalatenschappen € 56.187  ontvangen.

Het aantal incasso’s is gedaald maar het totaalbedrag 
gestegen. De reden is dat een aantal bestaande incas-
sohouders hun jaarbijdrage hebben verhoogd n.a.l.v. een 
belcampagne. 

Speciale gift
Utrecht Mission/DVN steunt ons project in West-Afrika 
voor € 25.000 per jaar, sinds 2016, gedurende drie jaar. 
Een prachtig bedrag waar we erg dankbaar voor zijn!

4.4 | SOCIAL MEDIA

Berichten verspreiden via social media is geen doel 
op zich, maar wordt ingezet ter ondersteuning van de 
naamsbekendheid, het opbouwen van relaties en om te 
verwijzen naar de website. Voor het gebruik van social 
media binnen 3xM hebben wij de volgende doelstellin-
gen geformuleerd:
1. impact van het werk van 3xM laten zien
2.   het verhogen van de ‘general awareness’ voor het 

werk van 3xM

4.5 | INTERNATIONAAL

In 2013 is besloten om naast de USA ook in andere lan-
den 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. Voor Noorwegen is het 
afgelopen jaar een vacature ontstaan.

Samenstelling donateursbestand per 31 december 2017
Figuur 11 • Bron: donateursadminstratie 3xM 

2017 % 2016 % 2015 % 2014 % 2013 %

Donateurs met losse giften 5.858 44,2 6.406 42,7 7.229 43,9 5.939 38,6 6.803 40

Donateurs met vaste toezegging 7.401 55,8 8.588 57,3 9.236 56,1 9.439 61,4 9.544 60

Totaal 13.259 100 14.994 100 16.465 100 15.378 100 15.774 100

FONDSE N W E RV ING E N COMMUNIC ATIE4
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4.6 | USA

3xM-USA is in 2004 opgericht met als doel het werk 
van 3xM in Nederland te ondersteunen. 3xM-USA werft 
fondsen en werkt aan bewustwording onder private 
fondsen en heeft 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. 

Waargenomen trends tijdens werkbezoeken 2017:
n    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.

n   Er is grote belangstelling voor gesloten gebieden.
n    Als er voldoende aandacht is van de Amerikaanse donor 

is Afrika nog steeds steunwaardig.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit:
n   Reginald J. Hanegraaff, voorzitter
n    Mark Fackler, Ph.D. (Professor of Communication, Calvin 

College), secretaris
n    Max E. Smith CPA (RBC Ministries), penningmeester 
n   Janet Blakely Evanski, Ph.D. (minister/educator)
n   Matthew A. Seward, Innovative Partners
n    Speciaal adviseur - Sidney J. Jansma Jr. (President 

Wolverine Gas and Oil), oud-voorzitter.

Resultaat 2017
Er is $ 178,073 ontvangen, 73% van de begrote inkomsten 
(2016: $ 164,039). De stijging  ten opzichte van 2016 is 
te verklaren door een bijdrage van een donateur van  
$ 25,000 voor het nieuwe project in Japan. Het totaal-
bedrag is inclusief een gift van $ 81,289 (CDN 102,210, 
evenals in 2016) van een donateur uit de USA, die via onze 

fiscal sponsor in Canada is ontvangen. Het resterende 
bedrag werd via 3xM-USA ontvangen. 3xM in Nederland 
besteedde € 22.337 (2016: € 35.291) aan werving.

Geldstroom
In figuur 12 geven we de geldstroom weer van USA naar 
Nederland. Per 31 december 2017 moest $ 15,256 naar 
3xM in Nederland overgeboekt worden.

Bestedingen van in de USA geworven fondsen
3xM-USA informeert ons zodra een donatie is ontvan-
gen. 3xM in Nederland legt over de betreffende donatie 
schriftelijk verantwoording af aan de gever, met een 
kopie aan 3xM-USA.

Doelen 2018
We streven naar $ 210,000 aan inkomsten via 3xM-USA. 

Geldstroom van USA naar Nederland 
over 2017 (bedragen in $)
Figuur 12 • Bron: financiële administratie 3xM  

   
Saldo te ontvangen per 1 jan. 2017 23,492
Werving 3xM USA 2017 - te ontvangen  96,173 
Ontvangen in 2017                                           -104,409 
Per saldo te ontvangen per 31 dec. 2017 15,256

3xM-USA had per 31 december 2017 $ 15,256 als bank-
saldo, per balansdatum was er geen sprake van toezeggingen.

Betrouwbaarheid 
Door vergelijking van onze eigen financiële administratie 
met de boekhouding van 3xM-USA, inclusief de belasting-
 aangiften in Amerika, sluiten we de cijfers op elkaar aan. 
Trends komen uit Amerikaanse bestuursvergaderingen 
met 3xM-USA en eigen observaties tijdens werkbezoeken.
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5.1 | ORGANISATIE

In figuur 13 is het organigram weergegeven. Het bestuur 
is eindverantwoordelijk. De verhouding tussen bestuur en 
directeur is vastgelegd in een BDR (bestuurs- en directie-
reglement). 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. 
3xM kent een effectief kwaliteitsbeleid. De organisatie 
is in 2016 op hoofdlijnen beschreven in een bescheiden 
administratieve organisatie. In dat hoofddocument wordt 
verwezen naar onderliggende protocollen en documen-
ten. De administratieve organisatie wordt eens per jaar 
van een update voorzien. De onderliggende protocollen 
zijn in 2017 gecompleteerd en kennen een cyclus van 
drie jaar. In 2018 zal extra aandacht gegeven worden 
aan de implementatie van AVG ( Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) in de diverse werkprocessen en 
verweven worden in verschillende protocollen.
 

5.2 | PERSONEEL EN 
VRIJWILLIGERS 

Personeel
De personeelsformatie was eind 2017 met 5,4 fte gelijk 
aan eind 2016. Het gemiddeld aantal feitelijk ingezette 
personeelsleden bedroeg gedurende 2017 5,03 fte 
(2016: 5,54 fte) op basis van een volledige werkweek. 
Het lagere aantal fte’s per 2017 heeft vooral te maken 
met het zwangerschapsverlof van twee personeelsleden, 

Bestuur

Directie

Secretariaat

Bestuur 3xM-USA

Partners
& Projecten

Fondsenwerving 
& Communicatie

Beheer

Organigram per 31 december 2017   Figuur 13 • Bron: 3xM

Bestuur 3xM-Noorwegen

PERSONEEL EN ORGANISATIE5
waarvoor onder andere zzp-uren zijn ingezet. Die tellen 
niet mee in dit fte-aantal. Het ziekteverzuim was met 
2,2% in 2017 iets hoger dan in 2016 (1,5%) maar nog 
steeds ver onder het landelijke gemiddelde van 5%. Ook 
dit jaar is er met ieder personeelslid een functionerings-, 
een plannings- en een beoordelingsgesprek gevoerd. 
Voor de salariëring wordt 90% van de BBRA salarisscha-

len gehanteerd. Voor alle functies zijn functieprofielen 
vastgesteld en heeft inschaling plaatsgevonden. 3xM 
hanteert eigen algemene arbeidsvoorwaarden, die op 
1 januari 2017 opnieuw zijn vastgesteld. Functie-in-
schaling en arbeidsvoorwaarden zijn getoetst door de 
RMU. Per 2017 geldt voor het personeel een middelloon 
pensioenregeling bij PFZW.
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De directiekosten vallen ruimschoots binnen de GDN 
(Goede Doelen Nederland) Beloningsregeling Directeuren. 
Zie voor een specificatie van de directiekosten figuur 16.
Onze partners zijn zelfstandige rechtspersonen met ieder 
hun eigen personeel in dienst. 3xM financiert (groten-
deels) hun salariskosten. In 2017 werkten in totaal 14 fte 
bij onze partners (2016: 24). Zie ook figuur 15.

Vrijwilligers en zzp’ers
3xM streeft naar een toenemende inzet van vrijwilligers. 
Het aandeel vrijwilligers en zzp’ers ten opzichte van 
personeel nam toe van 33% in 2016 naar 35% in 2017. 
De bescheiden toename heeft vooral te maken met de 
toename van vrijwilligersuren. Daar zijn we uiteraard 
heel blij mee! In 2016 en 2017 was er ondersteuning van 
zzp’ers in verband met resp. de implementatie van een 
nieuwe CRM-pakket en de vervanging tijdens de zwan-
gerschap van twee personeelsleden. De verwachting 
is dat het genoemde percentage in 2018 zal dalen. In 
totaal werkten er in 2017 20 vrijwilligers met 2,5 fte voor 
3xM (in 2016 20 resp. 2,3 fte.). Van deze 20 vrijwilligers 
zijn er 3 op afroep beschikbaar bij een calamiteit in het 
buitenland. 
Het beleid rond vrijwilligers is vastgelegd in het vrijwil-
ligersreglement. In 2016 is dit reglement herzien. Ook 
is met elke vrijwilliger een vrijwilligersovereenkomst 

Aantal fte’s per eind 2017
Figuur 14 • Bron: 3xM

2016 2017

Loondienst 5,4 5,4

Freelance/ZZP 0,4 0,4

Vrijwillig 2,3 2,5

Totaal 8,1 8,3

PE RSONE E L E N ORGA NISATIE5

Toelichting kosten directie 2017  Figuur 16 • Bron: 3xM

Naam M. Timmer

Aard Onbepaald

Uren 39

Percentage dienstverband 100%

Periode 1-1-17 t/m 31-12-17

Bruto jaarsalaris 63.168

Vakantiegeld 5.044

Eindejaarsuitkering 5.233

Totaal jaarinkomen 73.445

Sociale verzekeringslasten 
(werkgeversdeel) 9.639

Pensioenlasten
(werkgeversdeel) 11.114

Totaal overige lasten en 
vergoedingen 20.753

Totaal bezoldiging 2017 
(incl. werkgeverslasten) 94.198

Impact van 3xM op werkgelegenheid in het buitenland
Figuur 15• rapportage partners 3xM 2017

Gebied Medewerkers 2017
Azië
Centraal-Azië 5
Zuid-Azië 4
Bangladesh 3
Subtotaal 12
West-Afrika
Ivoorkust 2
Subtotaal 2
Totaal fte 14
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Het gaat over bewuste omgang met Gods schepping 
(Planet), maar ook over heilzame omgang met mensen 
(People). Onze arbeidsvoorwaarden zijn zo geformu-
leerd dat er in het buitenland maximaal 10 uren per 
dag 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 dienen op een 
ethisch verantwoorden manier te worden uitgevoerd. Dat 
betekent dat we een eerlijke prijs betalen en hechten aan 
een gezonde bedrijfsvoering, ook bij onze partners (Profit).  

5.4 | SAMENWERKINGS-
VERBANDEN MET 
ANDERE ORGANISATIES 

3xM heeft een zevental criteria ontwikkeld voor het 
aangaan van lidmaatschappen. Naast ad-hoc-samen-
werkingsverbanden voor de financiering van projecten 
is 3xM lid van de volgende organisaties: MissieNeder-
land (voorheen EA-EZA), Nederlandse Zendingsraad 
(NZR), Centraal Bureau voor de Fondsenwerving (CBF) 
en Reformatorische Maatschappelijke Unie (RMU). De 
directeur van 3xM is persoonlijk lid van World Association 
of Christian Communication (WACC) en Federation of 
European Broadcasters (FEB). Het lidmaatschap van de 
ECFA (Evangelical Council for Financial Accountability) is 
in voorbereiding. 3xM participeert binnen de Vereniging 
van Eigenaren (VvE) in verband met ons pand aan de 
Zielhorsterweg. Voor de BHV-organisatie wordt samen-
gewerkt met onze buren Gabriel Financiële Bescherming.

gesloten en wordt jaarlijks met elke vrijwilliger een 
evaluatiegesprek gevoerd. Vrijwilligers zijn welkom bij 
de kerstbijeenkomsten, op de personeelsvergaderingen 
en bij het jaarlijkse uitje. Op veel manieren laten we 
merken hoezeer wij de inzet van vrijwilligers waarderen. 
Ze zijn van onschatbare waarde voor het werk van3xM.

 5.3 | BELEID MAATSCHAPPELIJK 
VERANTWOORD ONDERNEMEN

In 2017 is binnen 3xM het duurzaamheidsbeleid vastge-
steld. In de loop van de jaren heeft 3xM diverse maatrege-
len genomen op weg naar een klimaatneutrale organisatie. 
De keuze voor een kantoor direct naast het station is er 
één van. 3xM gebruikt ook al langer groene stroom en 
beschikt over een hybride elektrische bedrijfsauto. In 2017 
zijn zonnepanelen geplaatst en zijn alle tl-balken vervan-
gen door LED-verlichting. Het personeel van 3xM wordt 
(financieel) gestimuleerd om binnen een straal van 30 km 
van het kantoor te gaan wonen. In 2016 is het papieren 
archief compleet gedigitaliseerd. Het beleid is om zo wei-
nig mogelijk te printen. Afval zamelen we gescheiden in, 
papier heeft het FSC-keurmerk en er worden spaarlampen, 
bewegingsmelders en oplaadbare batterijen gebruikt. Ook 
schenken we fairtrade koffie en thee. 

We compenseren vliegmijlen via het Climate Stewards-pro-
gramma van A Rocha. A Rocha Ghana gebruikt deze 
compensatie voor kleinschalige boomaanplantprojecten 
in Midden- en Noord Ghana. Effect van deze projecten is 
drieledig, namelijk het vastleggen van koolstofdioxide, 
het verbeteren van het levensonderhoud en het herstel 
van de biodiversiteit. 
3xM wil Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO). Dit houdt meer in dan alleen energiebesparing. 

WE HEBBEN  
MET ONZE 

UITZENDINGEN  
EEN UNIEKE  

KANS OM MET 
HET EVANGELIE 

BINNEN TE  
KOMEN 

IN HUIZEN,  
IN HUTJES, 

IN SJIEKE HUIZEN 
EN IN CAFÉ’S

PE RSONE E L E N ORGA NISATIE5
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Stichting 3xM kent een platte organisatiestructuur, zoals 
weergegeven in figuur 13 op pagina 22. 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. 

6.1 | BESTUUR 

Het bestuur heeft op hoofdlijnen de volgende statutaire 
taken en verantwoordelijkheden:
n    Waken over de handhaving van de grondslag en het doel 

van de stichting
n   Benoemen, schorsen en ontslaan van bestuursleden
n   Beheer voeren over het vermogen van de stichting
n    Vaststellen van het (meerjaren)beleidsplan, het jaarplan, 

de begroting, het jaarverslag, de jaarrekening en belang-
rijke reglementen.

n    Maken van een jaarlijkse zelfevaluatie, waarvan de 
uitkomsten en afspraken worden vastgelegd.

n    Vaststellen van het bestuurs- en directiereglement, waarin 
bestuurlijke zaken worden geregeld en nadere invulling 
wordt gegeven aan de bevoegdheden en verantwoorde-
lijkheden van de directeur. 

Samenstelling en benoeming bestuur 
Conform de statuten bestaat het bestuur uit minimaal 
vijf en maximaal negen leden. Per 1 januari 2018 zijn 

er vijf leden). Bestuursleden hebben een zittingstermijn 
van maximaal twee keer vier jaar. In 2017 is mevrouw 
van Maldegem-Luteijn aan het einde van haar termijn 
afgetreden en is de heer Strengholt benoemd. De heer 
Taute werd in 2016 voor een nieuwe periode van twee jaar 
herbenoemd en zal aftreden zodra een nieuwe voorzitter 
is benoemd. Bestuursleden stemmen in met en onder-
tekenen 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. 

Zelfevaluatie bestuur
Het bestuur heeft haar jaarlijkse zelfevaluatie over 2017 in 
maart 2018 gehouden. Daarin heeft het de verbeterpunten 
die in 2016 werden genoteerd, besproken en dankbaar 
geconstateerd dat op de meeste punten grote verbetering 
is behaald. Het bestuur ervaart dit jaarlijkse gesprek als 
heel nuttig. 

Bestuursvergaderingen en vergoedingen 
Het bestuur vergaderde in 2017 vier maal. Het stelde onder 
meer jaarplan, begroting, jaarrekening en jaarverslag vast. 
Veel tijd investeerde het bestuur in de reorganisatie van 
de partnerorganisatie in West-Afrika en de verkenning 
van intensieve samenwerking met andere organisaties. 

Gerrit Taute, MA, RA,
Voorzitter 

Bertus Fortuijn, MS, PhD, 
Secretaris

Wim van Ginkel, RA,
Penningmeester 

Berdine van der Toren, MA 
Algemeen bestuurslid

Jos Strengholt: PhD
Algemeen bestuurslid

BESTUURSVERSLAG EN 
VERANTWOORDINGSVERKLARING
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6
26

Leden bestuur Periode Aftredend Functies Nevenfuncties

drs. G. Taute RA/RC 2 31-12-2018 Organisatie adviseur  - Lid gemeenteraad van Wijk bij Duurstede
voorzitter    
 
dr. ir. L.G.H. Fortuijn 3 31-12-2019 Verkeersadviseur - Gastdocent Technische Universiteit Delft
plv. voorzitter/secr.    Turbo Traffic Solutions

drs. W.A. van Ginkel RA 1 31-12-2019 Directeur  bedrijfsvoering - Lid bestuur St. Gipsy Mission
penningmeester   Leger des Heils  Amsterdam - Lid bestuur SDOK (St. De Ondergrondse Kerk)
    
Mw. G. van den  1 31-12-2019 ‘Mission partner for  - Lid raad van toezicht Profila Zorggroep
Toren-Lekkerkerker   mission education and  -  PhD Candidate at PThU Groningen
lid   consultation’ bij Church 
   Mission Society

dr. Jos Strengholt  1 31-12-2020 Priester in Arnhem- Nijmegen - Bertrokken met Anglicaanse kerk in Caïro.
lid

Samenstelling bestuur per 1 januari 2018  Figuur 17

Directeur 
M. Timmer AA

Nevenfuncties
-  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

BE S TUURS V E RSL AG E N 
V E R A NT WOORDINGS V E RKL A RING6
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Het bestuur hield een bezinning over integral mission. De 
criteria voor de inhoud van tv-programma’s werden aange-
scherpt. Voor de verdere groei van de inkomsten werd een 
rentedragende lening goedgekeurd voor € 100.000, die in 
2018 ingaat. De directeur werd (beperkt) gevolmachtigd. 
Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Wel hebben 
zij recht op reiskostenvergoeding van € 0,28 per kilometer 
en vergoeding voor communicatie- en printkosten van 
maximaal € 150 per jaar. In totaal werd in 2017 € 6.034 
uitgegeven aan bestuurskosten (2016: € 6.383).

6.2 | FUNCTIONEREN VAN 
DE SCHEIDING TUSSEN 
UITVOEREN, BESTUREN EN
TOEZICHT HOUDEN 

Conform het CBF handelen wij naar de volgende begrippen: 
n    Uitvoeren: het uitvoeren van projecten en activiteiten, 

toekennen en besteden van middelen, monitoren en 
evalueren en voeren van administratie.

n    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. 

n    Toezicht houden: vooraf plannen vaststellen of goedkeuren 
en achteraf het functioneren van de organisatie kritisch 
volgen naar resultaten. 

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 lokale partner-
organisaties worden bestuurd door hun lokale directeuren. 
De programma’s die onder hun verantwoordelijkheid worden 
gemaakt worden uitgevoerd door de programmamedewerkers. 
De directeur van 3xM is verantwoordelijk voor het besturen 
van de gehele organisatie. Hij wordt bijgestaan door het direc-

tiesecretariaat. Het bestuur houdt toezicht op de organisatie. 
De directeur belegt iedere maand een managementoverleg 
met de hoofden. Het bestuur vergadert minimaal vier maal 
per jaar met de directeur. Bij die vergadering zijn ook de 
hoofden van de afdelingen aanwezig. 

6.3 | EFFECTIVITEIT VAN DE
BESTEDINGEN

De effectiviteit van de bestedingen en de impact van 
het werk van 3xM worden in verschillende hoofdstukken 
beschreven. Hoofdstuk 2 geeft informatie over bestedingen 
in de projectlanden en hoofdstuk 4 gaat over fondsen-
werving en communicatie. 

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 
de voorbereidingsfase de volgende stappen doorlopen: 
a. Nulmeting door evaluatie van het Beleidsplan 2012-2016.
b.  Bezinning van Bestuur en Management op Visie, Missie 

en Positionering.
c.  SWOT-analyse, uitgezet bij zowel interne als externe  

relaties. Deze analyse leidde tot de geaggregeerde 
SWOT-analyse zoals gepresenteerd op pag. 7.  Om 
alle respondenten een gevoel van betrokkenheid en 
herkenning te geven werd in de vraagstelling van de 
SWOT-analyse elementen uit alle kwadranten van de 
DISC-analyse opgenomen. 

d.  Politieke, Economische, Sociale en Technologische (PEST) 
contextanalyse met betrekking tot alle landen waarin 
3xM werkzaam is. 

e.    Risicoanalyse, waarover later in dit hoofdstuk meer. 
Op basis van deze stappen is een afgewogen Beleidsplan 
2017-2021 geformuleerd dat via de website van 3xM kan 
worden ingezien.

6.4 | RISICOANALYSE EN
BEHEERSING 

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 
19 bladzij 29 zijn alle onderkende risico’s en bijbehorende 
maatregelen benoemd. Maatregelen zijn hard nodig. Maar 
het brengt ons ook tot gebed, in het vertrouwen dat God 
ons beschermt.

Risicobeheersing op het gebied van doelstelling, strategie 
en visie
Conform de planning- en controlecyclus wordt eens per 
vijf jaar een meerjarenplan vastgesteld. Op elke bestuurs-
vergadering wordt het bestuur geïnformeerd over de 
stand van zaken rond deze doelen. Ook houden bestuur 
en management eens per jaar een bezinningsdag, waarop 
de algemene 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.

Risicobeheersing op het gebied van 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 rechts-
personen. We overleggen regelmatig met de partner over 
onze doelstelling en de mogelijkheid om die met elkaar 
te bereiken. Als blijkt dat we onze doelen niet meer met 
een bepaalde partner kunnen bereiken, zullen we na 
gesprekken de samenwerking beëindigen. 
Toezeggingen voor financiële steun (zgn. pledges) aan 
partners geven we jaarlijks af, altijd onder voorbehoud van 

BE S TUURS V E RSL AG E N 
V E R A NT WOORDINGS V E RKL A RING6
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voldoende middelen. De pledges zijn in euro’s uitgedrukt, 
om een valutarisico uit te sluiten. Ondanks al deze borgende 
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. 
Reizen is niet zonder risico. Daarom hebben we een uitge-
breid veiligheidsbeleid voor buitenlandse reizen opgesteld, 
waarin we ook het advies van het Ministerie van Buiten-
landse Zaken en de aanwijzingen van de partner hebben 
opgenomen. Elke dienstreiziger bindt zich door middel 
van een getekende verklaring aan dit beleid.  

Risicobeheersing op het gebied van 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 zendingsor-
ganisaties. Oorzaken binnen en buiten 3xM kunnen voor 
de donateur aanleiding zijn hun bijdrage te verminderen 
of te beëindigen. 
We werven jaarlijks nieuwe donateurs om achteruitgang 
in inkomsten te voorkomen. De achterban bestaat uit een 

mix van grote en kleine gevers, fondsen en kerken, zodat 
het risico maximaal gespreid is. Voor de communicatie met 
belanghebbenden is een communicatieprotocol opgesteld.   
Als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de 
bouwlieden daaraan. Om dit belangrijke werk in Gods 
Koninkrijk te kunnen doen is blijvend gebed nodig. Daarom 
verspreiden we eens per maand een gebedsbrief aan onze 
achterban. 

Risicobeheersing op het gebied van 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 
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 risico-inventa-
risatie & evaluatie.  Medewerkers en vrijwilligers informeren 
we tijdens een jaarlijkse meeting over het Arbobeleid en 
het BHV-plan. Iedere drie jaar krijgen medewerkers en 
vrijwilligers een Preventief Medisch Onderzoek aangeboden. 

Alle informatiestromen zijn op hoofdlijnen beschreven in 
de Administratie Organisatie, met verwijzing naar onder-
liggende protocollen en documenten. Bij betalingen wordt 
een strikte functiescheiding gehanteerd. Tweemaal per 
jaar vindt interne controle plaats. De jaarlijkse begroting 
geldt als normstellend 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 aanspra-
kelijkheid 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 voor risico’s rond de partners 
zoals hiervoor beschreven.
 
Risico-analyse
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 Enter-
prise Risk Management. Ook binnen 3xM is er aandacht 
voor risico’s. Op de volgende pagina ziet u de belangrijkste 
risico’s per aandachtsgebied. De risicoklasse geeft aan wat 
de kans is dat het risico bewaarheid wordt.

BE S TUURS V E RSL AG E N 
V E R A NT WOORDINGS V E RKL A RING6

Ratio’s 2017
Figuur 18 • Bron: financiële adminstratie 3xM 

Norm 
in %

2017 
exploitatie 

in %

2017 
begroot 

in %

2016 
exploitatie 

in %

Bestedingsratio lasten (besteed aan doelstelling/lasten) >85 78 81 80

Bestedingsratio baten (besteed aan doelstelling/baten) >85 79 87 80

Wervingskosten t.o.v. totale baten <15 14 12 11

Kosten beheer en administratie t.o.v. totale lasten <7 9 9 9
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WERKVELD RISICOGEBIED RISICO
KLASSE

MATE VAN 
BEHEERS-
BAARHEID

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.

Visie en daadkracht Laag Goed Jaarlijkse bezinningsdag, zelfevaluatie bestuur, bestuur- en directiereglement.

Partners & Projecten Relevantie televisie-
programma’s

Laag Voldoende Regelmatig gesprek met de partners over onze invulling van (sociaal maatschappelijke) christelijke televisie. Elkaar aan-
scherpen 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 buiten-
landse reizen

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

Fondsenwerving & 
Communicatie

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.

Bedrijfsvoering 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, Arboreglement,  
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. Arbobeleid.

Risico analyse per werkveld  Figuur 19 • Bron: 3xM

BE S TUURS V E RSL AG E N 
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6.5 | SLOTWOORD BESTUUR

In 2017:
n     zien we naast het vruchtbare werk via televisie steeds 

meer groei via internet en social media. Via die weg 
worden nog meer mensen bereikt. Mooi ook om met die 
kijkers in contact te komen en een wegwijzer voor hen 
te zijn in sociaal en geestelijk opzicht.

n    hebben we het werk in West-Afrika gereorganiseerd en 
is er een nieuwe partnership aangegaan. Hierdoor wordt 
het draagvlak onder de kerken verbreed en participeren er 
meer kerken uit die regio. Ook kunnen de programma’s in 
de toekomst tegen 60% van de kosten gemaakt worden. 
We zien dit als verduurzaming van ons werk daar.

n    hebben we ingezet op groei van onze fondsen en we 
zijn dankbaar dat er bijna € 100.000 extra binnen is 
gekomen. Daarmee is een stap gezet op de weg om 
nog meer mensen in moeilijk te bereiken gebieden te 
vertellen over het goede nieuws van Jezus Christus. We 
zijn bezig met nog andere initiatieven die als het goed 
is resultaat opleveren in de komende jaren.

n    Voelen we ons gezegend dat we zoveel mogen zien van 
Gods werkende hand in de landen waar we werken.

BE S TUURS V E RSL AG E N 
V E R A NT WOORDINGS V E RKL A RING6
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7.1 | BALANS, STAAT VAN 
BATEN EN LASTEN EN 
KASSTROOMOVERZICHT
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 weerge-
geven cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2017 en 
zijn hieronder afgerond op duizendtallen. De volledige 
jaarrekening kan worden gedownload van onze website.

7.2 | ANALYSE VAN HET 
FINANCIËLE RESULTAAT
Ten opzichte van de begroting 2017 werd:
€ 74.000 minder ontvangen.
€ 155.000 minder besteed aan de doelstelling, 
voornamelijk aan projecten Azië.
€ 10.000 meer uitgegeven aan fondsenwerving.
€ 10.000 minder uitgegeven aan beheer en administratie.
Er is een negatief resultaat van € 35.000. 

Ten opzichte van 2016 werd:
€ 86.000 meer ontvangen.
€ 61.000 meer besteed aan de doelstelling.
€ 42.000 meer uitgegeven aan fondsenwerving.
€ 4.000 meer uitgegeven aan beheer en administratie.

Toelichting op de baten:
We ontvingen in 2017 € 766.000 (2016: € 788.000) van 
particuliere donateurs. We ontvingen € 14.000 (2016: 
€ 12.000) van bedrijven en € 326.000 (2016: € 220.000) 
van andere organisaties zonder winststreven. 
Van de totale baten kwam € 154.000 (2016: € 145.000) uit 
de USA en € 4.000 (2016: € 2.000) uit Singapore.

Overige toelichting:
In 2017 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  
ca. € 136.000, dat is in totaal 37% van onze inkomsten. 
Als we dit bij onze inkomsten tellen, daalt ons fondsen-
wervingspercentage van 14% naar 10%.

Invloed van het resultaat op de reserves en fondsen
Het negatieve resultaat van € 35.000 had als effect dat  
€ 41.000 is onttrokken aan bestemmingsfondsen en  
€ 6.000 is toegevoegd aan bestemmingsreserves.

Het totaal van de reserves en fondsen is op 31 december 
2017 € 732.000 en bestaat uit de volgende componenten:
- Continuïteitsreserve: € 325.000
- Bestemmingsreserves: € 67.000
- Bestemmingsfondsen: € 340.000

FINANCIËN7
JUIST VOOR 
MENSEN IN 
GESLOTEN 
LANDEN IS 

3XM EEN 
UITKOMST!
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Balans per 31 december 2017  Figuur 20 • Bron: 3xM

ACTIVA
MATERIËLE VASTE ACTIVA

31 DEC. 2017 31 DEC. 2016

Gebouw 225.596 225.765

Verbouwing 56.176 65.105

Inventaris 24.217 33.597

Automatisering 29.412 36.122

Bedrijfsauto’s 9.259 15.644

344.660 376.233

VORDERINGEN

Vordering en vooruitbetaalde bedragen 69.024 58.013

LIQUIDE MIDDELEN

Banken 163.185 75.242

Spaarrekeningen 425.494 528.329

Kas 640 1.689

589.319 605.260

TOTAAL ACTIVA 1.003.003 1.039.506

PASSIVA
RESERVES

31 DEC. 2017 31 DEC. 2016

Continuïteitsreserve 325.000 325.000

Bestemmingsreserves 66.599 60.578

391.599 385.578

FONDSEN

Bestemmingsfondsen 340.378 381.275    

Totaal vermogen 731.977 766.853

KORTLOPENDE SCHULDEN

Toezeggingen aan projecten 173.633 187.081

Crediteuren 21.773 16.562

Vooruitontvangen 16.409 23.166

Overige schulden 59.211 45.844

271.026 272.653

TOTAAL PASSIVA 1.003.003 1.039.506

7.3 | TOELICHTING OP DE 
JAARREKENING
Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de 
Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen 
(RJ650, publicatie oktober 2016). Voor zover niet anders is 
vermeld, zijn activa en passiva gewaardeerd tegen geamor-
tiseerde kostprijs. Waar nodig is rekening gehouden met 
een voorziening voor oninbaarheid.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaf-
waarde 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 spaar-
rekeningen. Helaas levert dat tegenwoordig niet zoveel op.

Toelichting op de balans
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa hebben een waarde van € 345.000. 
Deze post is afgenomen door de afschrijvingen. Er heeft 
een investering in zonnepanelen en nieuwe CRM-software 
plaatsgevonden, en enkele kleine investeringen. 

Vorderingen
De totale vorderingen zijn € 69.000, waaronder € 19.000 
aan vooruitbetaalde kosten, € 27.000 aan nog te ontvangen 
nalatenschappen, € 11.000 aan nog te ontvangen bedragen 
via 3xM-USA en € 6.000 aan toegezegde giften vanuit 
Nederland.
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Staat van baten en lasten 2017  Figuur 21 • Bron: 3xM

BATEN
Baten van particulieren

EXPLOITATIE 
2017

BEGROTING 
2017

EXPLOITATIE 
2016

Donaties en giften 709.977 789.630 761.463

Nalatenschappen 56.187 92.000 26.316

766.164 881.630 787.779

Baten van bedrijven 13.545 - 12.425

Baten van andere organisaties zonder winststreven

Kerken 26.530 26.000 30.285

Kerkelijke organisaties 25.000 25.000 25.000

Fondsen, stichtingen, verenigingen Nederland 130.844 28.000 47.964

Fondsen USA 143.412 191.000 116.271

Fondsen overig buitenland - 28.000 -

325.786 298.000 219.520

SOM VAN DE BATEN 1.105.498 1.179.630 1.019.724

LASTEN
Besteed aan doelstellingen

EXPLOITATIE 
2017

BEGROTING 
2017

EXPLOITATIE 
2016

Projecten Afrika 262.633 287.356 262.990

Projecten Azië 341.198 461.481 289.111

Voorlichting 272.987 282.871 263.221

876.818 1.031.708 815.322

Wervingskosten 149.590 139.642 107.290

Kosten beheer en administratie 98.528 108.975 94.305

SOM VAN DE LASTEN 1.124.937 1.280.324 1.016.916

Saldo voor financiële baten en lasten -19.442 -100.694 2.808

Saldo financiële baten en lasten -15.437 1.878 -12.897

SALDO VAN BATEN EN LASTEN -34.876 -98.816 -10.089

Vervolg >

FIN A NCIË N7
Liquide middelen
Van de totale liquide middelen ad. € 589.000 is een bedrag 
van € 425.000 ondergebracht op diverse spaarrekeningen. 
In 2017 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 € 271.000 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 bestem-
mingsreserves ten bedrage van € 67.000, te weten:

-  Bestemmingsreserve van € 51.000 voor fondsenwerving 
en communicatie

-  Bestemmingsreserve van € 16.000 voor verbouwing, 
verhuizing en inventaris
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Vervolg staat van baten en lasten 2017  Figuur 22 • Bron: 3xM

VERDELING VAN HET RESULTAAT
Mutatie bestemmingsfondsen

EXPLOITATIE 
2017

BEGROTING 
2017

EXPLOITATIE 
2016

Bestemmingsfonds gebouw -8.719 -8.718 -8.719

Bestemmingsfonds herinrichting gebouw -4.129 -4.129 -4.129

Bestemmingsfonds Centraal-Azië -12.453 -72.916 -106.199

Bestemmingsfonds Pakistan - - -20.629

Bestemmingsfonds Bangladesh - -15.000 -

Bestemmingsfonds Afghanistan -15.596 -22.000 112.947

Totaal mutatie bestemmingsfondsen -40.897 -122.764 -26.729

Te verdelen na mutatie bestemmingsfondsen 6.021 23.948 16.640

Mutatie bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve verbouwing, verhuizing  
en herinrichting gebouw

-14.152 -16.152 -14.152

Bestemmingsreserve fondsenwerving en communicatie 20.173 40.100 30.792

Totaal mutatie bestemmingsreserves 6.021 23.948 16.640

TOTAAL MUTATIE BESTEMMINGS- 
FONDSEN EN -RESERVES

-34.876 -98.816 -10.089

FIN A NCIË N7
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. 

Toelichting op de bestemmingsreserve voor fondsenwerving 
en communicatie:
Deze reserve is opgenomen ten behoeve van een inves-
tering 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. Naar verwachting 
wordt deze reserve in 2018 gedeeltelijk besteed.

Bestemmingsfonds Afghanistan 
Een deel van het vermogen is ondergebracht in een bestem-
mingsfonds voor Afghanistan ter waarde van € 97.000. 
Aangezien de donateurs hun gift geoormerkt hebben voor 
het project in Afghanistan, mogen deze bedragen alleen 
besteed worden aan het betreffende project.

Toelichting op het bestemmingsfonds gebouw en  
bestemmingsfonds herinrichting gebouw
Deze fondsen zijn opgenomen met betrekking tot de aankoop 
en herinrichting van een bedrijfspand. In 2013 is 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. 
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Toezeggingen aan projecten 2017  Figuur 23 • Bron: 3xM

Datum Betreft Saldo BB  Besteed Vrijval Nieuw Saldo 
  01-01 2017 2017 2017 31-12
     
31-12-13 Ivoorkust  13.890  -   13.890 -  - 
31-12-14 Ivoorkust 19.219 - 19.219 - -
31-12-17 Ivoorkust - - - 108.633 108.633 

31-12-12 Centraal-Azië  12.189  12.189 - - - 
31-12-13 Centraal-Azië  16.084  16.084 - -  - 
31-12-17  Centraal Azië - - - 50.000 50.000 

31-12-14 Pakistan 14.266 14.266 - -    - 
31-12-15  Pakistan 56.500 56.500 - - - 

31-12-17 Japan - - - -15.000 15.000
 
31-12-14 Indonesië 54.933 4.933 50.000 -   - 
      
 Totaal  187.081   103.972  83.109  173.633  173.633

Het resterende bedrag is besteed aan verbouwing en 
inrichting en is opgenomen in het bestemmingsfonds 
herinrichting gebouw.

Continuïteitsreserve
Het doel van de continuïteitsreserve is om in financieel 
mindere tijden de activiteiten gedurende een overbrug-
gingsperiode 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 (gedeel-
telijk) 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:
€ 174.000 voor kortlopende toezeggingen aan projecten.
€ 22.000 voor crediteuren.
€ 16.000 voor vooruitontvangen bedragen.
€ 59.000 voor overige schulden.

Toezeggingen aan projecten (kortlopend)
Van een toezegging is pas sprake nadat het bestuur een 
besluit ter zake heeft genomen en deze schriftelijk kenbaar 
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 figuur23 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 en voorlichting 
en voor 3xM-USA naar hoofdstuk 4.

Baten van particulieren 
Donaties en giften afkomstig van (vermogende) particu-
lieren, worden verantwoord als baten van particulieren. 

FIN A NCIË N7
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 baten. 
Over 2017 is naast de totale baten van € 56.000 een 
vordering opgenomen van € 27.000.
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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 uitvoe-
ringskosten 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 fondsen-
werving 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 
2017 is er een toezegging vrijgevallen voor een bedrag van 
€ 50.000.  Dit heeft betrekking op het project in Indonesië 
dat is beëindigd. De partnerorganisatie heeft het project 
waarvoor deze € 50.000 was bestemd, niet uitgevoerd. Dit 
bedrag is vervolgens toegezegd aan de partnerorganisatie 
in Centraal-Azië.

Toelichting  overzicht
Het kasstroomoverzicht is een overzicht van alle werke-
lijke geldstromen die hebben plaatsgevonden in 2017. 
Het betreffende overzicht (zie figuur 24) bestaat uit de 
volgende onderdelen:
n   Kasstroom uit operationele activiteiten. Dit deel begint 
met het resultaat zoals berekend in de staat van baten 
en lasten. Vervolgens wordt dit bedrag gewijzigd door 
mutaties. Ook het bedrag aan afschrijvingen wordt hier 
meegenomen.

n    Kasstroom uit investeringsactiviteiten. Hier wordt de 
aankoop vermeld van investeringen. Ook de verkoopop-
brengst van materiële vaste activa valt hieronder. 

n   Kasstroom uit financieringsactiviteiten. 
Het kasstroomoverzicht van 3xM is opgesteld volgens de 
indirecte methode. De liquide middelen zijn in 2017 per 
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Kasstroomoverzicht per 31 december 2017  
Figuur 24 • Bron: 3xM

2017 2016

Kasstroom uit operationele activiteiten (A)

Resultaat (saldo van baten en lasten) -34.879 -10.089

Afschrijvingen op materiële vaste activa 52.456 42.825

Mutaties vorderingen -11.008 69.256

Mutaties langlopende schulden -1.627 -127.700

4.942 -25.708

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (B)

Investeringen in materiële vaste activa -20.883 -35.940

Kasstroom uit financieringsactiviteiten (C) - -

Mutatie geldmiddelen (A+B+C) -15.941 -61.648

Liquide middelen per 1 januari 605.260 666.908

Liquide middelen per 31 december 589.319 605.260

Mutatie geldmiddelen -15.941 -61.648

saldo afgenomen met € 16.000. 
De kortlopende schulden zijn met name afgenomen door 
minder toezeggingen aan projecten. De investering in 
materiële vaste activa bestaat vooral uit de aanschaf van 
nieuwe CRM-software en zonnepanelen.
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Meerjarenbegroting 2018-2020  Figuur 25 • Bron: 3xM

Realisatie
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Begroting 
2020

Baten

Baten van particulieren 766.165 776.000 1.001.930 1.082.050

Baten van bedrijven 13.545 10.000 12.000 12.000

Baten van andere organisaties zonder winststreven 325.788 337.000 306.000 346.000

SOM VAN DE BATEN 1.105.498 1.123.000 1.319.930 1.440.050

Lasten

Besteding aan doelstelling 876.819 1.095.007 1.168.326 1.194.326

Wervingskosten 149.590 178.468 208.823 183.023

Kosten beheer en administratie 98.529 99.425 134.980 111.427

SOM VAN DE L ASTEN 1.124.937 1.372.900 1.512.129 1.488.776

Saldo voor financiële baten en lasten -19.439 -249.900 -192.199 -48.726

Saldo financiële baten en lasten -15.437 -12.750 -10.000 -10.000

SOM VAN BATEN EN L ASTEN -34.876 -262.650 -202.199 -58.726

Meerjarenbegroting 
De meerjarenbegroting, zoals in figuur 25 gepresenteerd, 
is gekoppeld aan het beleidsplan 2017-2021. De plannen 
van onze partners zijn erin verwerkt. Hiernaast vindt u de 
meerjarenbegroting 2018-2020. De begrote cijfers over 
de jaren 2019 en 2020 komen rechtstreeks uit de meerja-
renbegroting. De cijfers over 2018 betreffen de begroting 
zoals die eind 2017 door het bestuur is goedgekeurd .

Baten
3xM wil graag haar werk in de projectlanden uitbreiden. 
Dat blijkt uit het beleidsplan 2017-2021 en de daaraan 

verbonden begroting. Dankbaar constateren we dat de 
inkomsten afgelopen jaar zijn toegenomen. Maar we 
constateren ook dat de groei nog achterblijft bij de 
meerjarenambities. Om onze plannen te verwezenlijken 
is het nodig dat ook in 2018 flink wordt geïnvesteerd in 
de fondsenwerving. Daartoe is in 2018 een lening van € 
100.000 aangegaan met een investeerder. 

Voor de huidige meerjarenbegroting gelden de volgende 
uitgangspunten:
n   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 vaste donateurs 
(de zogenaamde steunpilaren). 

n   Baten van bedrijven stijgen licht, geen bijzonderheden.
n   Baten van andere organisaties zonder winststreven stijgen 
in de komende jaren. 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 ingezet 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.



>38>

In deze bijlage worden de artikelen 2 en 3 van de 
statuten en de gedragscode letterlijk weergegeven.

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.

BIJLAGE 1  UITTREKSEL VAN DE STATUTEN EN GEDRAGSCODE

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.   Je 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.

BIJLAGENB
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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 attitude-
verandering 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 trans-
parant en navolgbaar te zijn is er gekozen voor 
een algemeen doorberekeningbeleid, waarvoor we
verwijzen naar het Beleid Toerekening kosten Voor-
lichting 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.

BIJLAGE 2  PROTOCOL FONDSENWERVING, VOORLICHTING EN COMMUNICATIE

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-
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. Bijvoor-
beeld 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.
•   Gegevens 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 
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op de naleving van deze gedragscode door de directeur, 
werknemers en vrijwilligers.

Bestuursleden van 3xM tekenen voor hun aantreden 
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.

Klachtenbehandeling
In het reglement Interne procedure klachten-
afhandeling 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.

BIJL AG E N
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Model toelichting bestedingen  Figuur 26 • Bron: 3xM

Bestemming
Doelstelling Werving 

baten
Beheer en 

administratie
Werkelijk

2017
Begroot

2017
Werkelijk

2016

Afrika Azië Voorlichting

Lasten

a. Projectbijdragen 1) 70.208 171.847 - - - 242.055 399.544 290.530

b. Overige projectkosten 2) 3.708 7.444 - - - 11.152 32.000 -28.606

c. Aankopen en wervingen 3) 69.125 21.665 - - - 90.790 9.000 959

d. Uitbesteed werk 4) - 10.957 - - - 10.957 - 14.903

e. Communicatiekosten 5) - - 188.717 86.839 - 275.556 269.080 230.379

Subtotaal 143.041 211.913 188.717 86.839 - 630.510 709.623 508.164

Personeelskosten 86.732 131.001 61.116 45.509 71.456 395.814 395.000 376.460

Huisvestingskosten 2.949 4.455 2.078 1.548 2.430 13.460 14.500 14.470

Bestuur- en algemene kosten 18.416 27.816 12.977 9.663 15.173 84.045 92.200 74.998

Afschrijving 11.494 17.361 8.099 6.031 9.470 52.455 69.000 42.825

Totaal kosten eigen organisatie 119.591 180.633 84.270 62.751 98.528 545.774 570.700 508.753

Af: begeleidingskosten Pakistan  
van toezegging

- -51.348 - - - -51.348

TOTAAL 262.632 341.198 272.987 149.590 98.528 1.124.936 1.280.324 1.016.916

1) Financiële steun

2) Overige projectkosten

3) Apparatuur

4) Trainingen en Impactonderzoek

5) Voorlichting en Fondsenwerving

BIJL AG E N
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		Figuur	27	•	Bron:	3xM

Afrika Azië Totaal 
projecten

Algemeen Totaal

Ivoorkust
(West Afrika)

Centraal-
Azië 

Pakistan Bangladesh Japan Afghanistan Indonesië*

BATEN

Baten van particulieren 1.590 - - 5.337 9.585 - - 16.512 749.652 766.164

Baten van bedrijven - - - - - - - - 13.545 13.545

Baten van andere organisaties 
zonder winststreven

38.937 45.300 10.000 129.045 13.947 - - 237.229 88.558 325.787

Totaal inkomsten 40.527 45.300 10.000 134.382 23.532
- -

253.741 851.755 1.105.495

LASTEN

Bestedingen aan doelstelling 262.633 165.498 10.552 167.126 32.421 15.596 -49.994 603.831 - 603.831

Voorlichting - - - - - - - - 272.987 272.987

Wervingskosten - - - - - - - - 149.590 149.590

Beheer en administratie - - - - - - - 98.528 98.528

Totaal lasten 262.633 165.498 10.552 167.126 32.421 15.596 -49.994 603.831 521.105 1.124.935

Saldo financiële baten  
en lasten

- - - - - - -15.436 -15.436

SALDO -222.106 -120.198 -552 -32.744 -8.889 -15.596 49.994 -350.091 315.214 -34.876

* Bij het project in Indonesië is sprake van een vrijval van de toezegging. Daardoor is het bestede bedrag negatief. De samenwerking met de partnerorganisatie in 
Indonesië is beëindigd, echter, er stond nog een toezegging op de balans van € 50.000. Dit was bestemd voor het uitvoeren van een bepaald project in Indonesië. 
De partner heeft dit project niet kunnen uitvoeren, daarom is dit bedrag in de toezeggingen vrijgevallen, ten gunste van de projectkosten. Dit bedrag is vervolgens 
toegezegd aan de partnerorganisatie in Centraal-Azië, en is dus als toezegging opgenomen ten laste van de projectkosten.

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’.

BIJLAGE 4  OVERZICHT INKOMSTEN EN UITGAVEN PER PROJECT 2017
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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

• 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 
 Christelijke Gereformeerde Kerk
• Prof. dr. W.H. Velema 
 Christelijke Gereformeerde Kerk
• Thea Westerbeek 
 tekstschrijver/redacteur
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Jaarrekening 2017 - Stichting  3xM

Financieel jaarverslag

Algemeen

Financiële analyses

STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in € 1.000) t.o.v. de begroting

Exploitatie Begroting

2017 % 2017 % Verschil

BATEN

Baten van particulieren 766          70    882          75    -116       

Baten van bedrijven 14            1      -              -       14          

Baten van andere organisaties zonder winststreven 326          29    298          25    28          

Som der baten 1.106       100  1.180       100  -74        

LASTEN

Besteed aan doelstelling 877          78    1.032       81    -155       

Werving baten 150          13    140          11    10          

Beheer en administratie 99            9      109          8      -10         

Som der lasten 1.126       100  1.281       100  -155      

RESULTAAT VOOR FINANCIËLE -20          -101        81          

BATEN EN LASTEN

a. minder baten van particulieren -116       

b. meer baten van bedrijven 14          

c. meer baten van andere organisaties zonder winststreven 28          

d. minder besteed aan doelstelling 155        

e. meer besteed aan werving baten -10         

f. minder besteed aan beheer en administratie 10          
81          

In dit voorwoord wordt eerst een aantal analyses gegeven om een beter inzicht in de kosten/baten
verhoudingen te creëren, alvorens over te gaan tot presentatie van de jaarrekening.

Resumerend kan vermeld worden dat er in 2017 ten opzichte van de begroting per saldo € 81.000 meer
resultaat is behaald.

Voor een uitgebreide toelichting op de werkzaamheden van 3xM verwijzen wij u naar het jaarverslag
2017.
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Jaarrekening 2017 - Stichting  3xM

STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in € 1.000) t.o.v. de exploitatie 2016

Exploitatie Exploitatie

2017 % 2016 % Verschil

BATEN

Baten van particulieren 766          69    788          77    -22         

Baten van bedrijven 14            1      12            1      2            

Baten van andere organisaties zonder winst- 326          30    220          22    106        

streven

Som der baten 1.106       100  1.020       100  86          

LASTEN

Besteed aan doelstelling 877          78    815          80    62          

Werving baten 150          13    107          11    43          

Beheer en administratie 99            9      94            9      5            

Som der lasten 1.126       100  1.016       100  110        

RESULTAAT VOOR FINANCIËLE -20          4              -24        

BATEN EN LASTEN

a. minder baten van particulieren -22         

b. meer baten van bedrijven 2            

c. meer baten van andere organisaties zonder winststreven 106        

d. meer besteed aan doelstelling -62         

e. meer besteed aan werving baten -43         

f. meer besteed aan beheer en administratie -5           
-24         

Resumerend kan vermeld worden dat er in 2017 ten opzicht van de exploitatie 2016 € 24.000 minder
resultaat is behaald, bestaande uit:
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FINANCIËLE POSITIE 

31 december 31 december

2017 2016

KENGETALLEN

Liquiditeit 2,4 2,4

(= verhouding kortlopende vorderingen en geldmiddelen

ten opzichte van kortlopende schulden)

Solvabiliteit 73,0 73,8

(= verhouding eigen vermogen ten opzichte van het 

totaal vermogen)

Toelichting:

Continuïteitsreserve als % van het totaal vermogen 32,4 31,3

Bestemmingsreserves als % van het totaal vermogen 6,6 5,8

Bestemmingsfondsen als % van het totaal vermogen 33,9 36,7
73,0 73,8
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Balans per 31 december 2017

Na bestemming van het saldo van baten en lasten

ACTIVA 31 december 31 december

2017 2016

1 MATERIËLE VASTE ACTIVA

Gebouwen 225.596        225.765        

Verbouwing 56.176          65.105          

Inventaris 24.217          33.597          

Automatisering 29.412          36.122          

Bedrijfsauto's 9.259            15.644          

344.660        376.233        

2 VORDERINGEN

Vorderingen en vooruitbetaalde bedragen 69.024          58.013          

3 LIQUIDE MIDDELEN

Rekeningen-courant 163.185        75.242          

Spaarrekeningen 425.494        528.329        

Kas 640               1.688            

589.319        605.260        

TOTAAL ACTIVA 1.003.003     1.039.506     

PASSIVA 31 december 31 december

2017 2016

4 RESERVES EN FONDSEN

Reserves

. Continuïteitsreserve 325.000        325.000        

. Bestemmingsreserves 66.599          60.578          

391.599        385.578        

Fondsen

    . Bestemmingsfondsen 340.378        381.275        

6 KORTLOPENDE SCHULDEN

Toezeggingen aan projecten 173.633        187.081        

Crediteuren 21.773          16.562          

Vooruitontvangen 16.409          23.166          

Overige schulden 59.211          45.844          

271.026        272.653        

TOTAAL PASSIVA 1.003.003     1.039.506     
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Staat van baten en lasten 2017 Exploitatie Begroting Exploitatie

2017 2017 2016

BATEN

7   Baten van particulieren

Donaties en giften 709.978        789.630        761.463        

Nalatenschappen 56.187          92.000          26.316          

766.165        881.630        787.779        

8   Baten van bedrijven 13.545          -                   12.425          

9   Baten van andere organisaties zonder winststreven

Kerken 26.531          26.000          30.285          

Kerkelijke organisaties 25.000          25.000          25.000          

Fondsen, stichtingen, verenigingen Nederland 130.845        28.000          47.964          

Fondsen USA 143.412        191.000        116.271        

Fondsen overig buitenland -                   28.000          -                   

325.788        298.000        219.520        

SOM VAN DE BATEN 1.105.498     1.179.630     1.019.724     

LASTEN

10   Besteed aan doelstellingen

Projecten Afrika 262.633        287.356        262.990        

Projecten Azië 341.198        461.481        289.111        

Voorlichting 272.987        282.871        263.222        

876.818        1.031.708     815.322        

11  Wervingskosten 149.590        139.642        107.290        

12  Kosten beheer en administratie 98.528          108.975        94.305          

SOM VAN DE LASTEN 1.124.937     1.280.324     1.016.916     

Saldo voor financiële baten en lasten -19.439        -100.694      2.808            

14  Saldo financiële baten en lasten -15.437        1.878            -12.897        

SALDO VAN BATEN EN LASTEN -34.876        -98.816        -10.089        
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BESTEMMING SALDO VAN BATEN EN LASTEN

Mutatie bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds gebouw -8.719          -8.719          -8.719          

Bestemmingsfonds herinrichting gebouw -4.129          -4.129          -4.129          

Bestemmingsfonds Centraal-Azië -12.453        -72.916        -106.199      

Bestemmingsfonds Pakistan -                   -                   -20.629        

Bestemmingsfonds Bangladesh -                   -15.000        -                   

Bestemmingsfonds Afghanistan -15.596        -22.000        112.947        

Totaal mutatie bestemmingsfondsen -40.897        -122.764      -26.729        

Te verdelen na mutatie bestemmingsfondsen 6.021            23.948          16.640          

Mutatie bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve verbouwing, verhuizing en herinrichting -14.152        -16.152        -14.152        

Bestemmingsreserve fondsenwerving en communicatie 20.173          40.100          30.792          

Mutatie continuïteitsreserve -                   -                   -                   

Bestemmingsreserve projecten en capaciteitsversterking -                   -                   -                   

Totaal mutatie bestemmingsreserves 6.021            23.948          16.640          

Totaal mutatie bestemmingsfondsen en -reserves -34.876        -98.816        -10.089        

Berekening diverse kostenpercentages:

Bestedingsratio lasten (besteed aan doelstelling/lasten) 78% 81% 80%

Bestedingsratio baten (besteed aan doelstelling/baten) 79% 87% 80%

Wervingskosten t.o.v. totale baten 14% 12% 11%

Kosten beheer en administratie t.o.v. totale lasten 9% 9% 9%

Als interne eigen normen zijn gesteld: bestedingsratio lasten: > 85%, bestedingsratio baten: >85%, 
wervingskosten t.o.v. totale baten: < 15% en kosten beheer en administratie t.o.v. totale lasten: < 7%.

De bestedingsratio's zijn lager dan begroot. Dit heeft met name te maken met de lage kosten voor het project in
Pakistan, doordat de kosten grotendeels van de bestaande toezegging zijn geboekt. Er is een bedrag van ca €
19.000 (exploitatiekosten) en ca € 51.000 (begeleidingskosten) van de toezegging geboekt. Naar verwachting
zullen de bestedingsratio's over 2018 weer conform de normstelling zijn.

De kosten voor beheer en administratie liggen de afgelopen jaren boven de interne norm van 7%. De
administratieve lastendruk blijft, om reden waarvan 3xM de afgelopen jaren heeft geïnvesteerd in versteviging
van de afdeling Beheer. In 2018 zullen we onderzoeken of de interne norm van 7% nog adequaat is.

Het negatieve resultaat van € 34.879 wordt gefinancierd uit bestemmingsreserves die hiervoor gevormd zijn.
Hiermee wordt het voornemen uitgevoerd om bestemmingsreserves niet langer aan te houden dan nodig is.
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Kasstroomoverzicht per 31 december 2017

Referentie 2017 2016

Kasstroom uit operationele activiteiten (A)

Saldo van baten en lasten -34.876       -10.089         

Afschrijvingen op materiële vaste activa 1 52.456        42.825          

Mutaties vorderingen 2 -11.011       69.256          

Mutaties kortlopende schulden 6 -1.627         -127.700       

4.942          -25.708         

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (B)

Investeringen in materiële vaste activa 1 -20.883       -35.940         

-20.883       -35.940         

Kasstroom uit financieringsactiviteiten (C) -                  -                    

Mutatie geldmiddelen (A+B+C) -15.941       -61.648         

Liquide middelen per 1 januari 3 605.260      666.908        

Liquide middelen per 31 december 3 589.319      605.260        

Mutatie geldmiddelen -15.941       -61.648         

Toelichting:

De investering in materiële vaste activa bestaat vooral uit de aanschaf van nieuwe CRM-software en
zonnepanelen.

De kortlopende schulden zijn met name afgenomen door minder toezeggingen aan projecten.

9



Jaarrekening 2017 - Stichting  3xM

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Continuïteit

Vergelijking met vorig jaar

Bijzondere waardeverminderingen

Vreemde valuta

Kasstroomoverzicht

Waarderingsgrondslagen balans

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Reserves en  fondsen

Schulden 

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, rekening houdend met eventuele
waardeverminderingen (geamortiseerde kostprijs).

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met afschrijvingen gebaseerd op de (verwachte)
economische levensduur. Afschrijving vindt plaats over een periode van 20 jaar voor gebouwen; 10 jaar voor verbouwing; 6 jaar
voor kantoormeubilair; 3 jaar voor overige elektronica; 3 jaar voor automatisering en website; 5 jaar voor vervoermiddelen. Op
grond wordt niet afgeschreven.

Vorderingen en de vooruitbetaalde bedragen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs. 

De liquide middelen bestaan uit de kas en banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en
staan ter vrije beschikking van de organisatie.

Een continuïteitsreserve is gevormd om in financieel mindere tijden de activiteiten gedurende een overbruggingsperiode te kunnen
voortzetten en om eventuele calamiteiten te kunnen opvangen. Wanneer het bestuur van 3xM een deel van de reserves heeft
afgezonderd voor een speciaal doel is er sprake van een bestemmingsreserve. Deze reserves worden gevormd voor specifieke
activiteiten. Bij een bestemmingsfonds is de bestemming van de middelen aangegeven door derden. 

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan
de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van
transactiekosten. 

Aan het einde van het jaar wordt beoordeeld of de vaste activa onderhevig is aan een bijzondere waardevermindering. Van een
bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte marktwaarde. In dat geval
worden de waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. 

Transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de geldende wisselkoers op transactiedatum. Activa en passiva luidend in
vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers per balansdatum. De verschillen die verband houden met wijzigingen van
wisselkoersen worden verwerkt in de staat van baten en  lasten.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Het geeft inzicht in de ingaande en uitgaande geldstromen van
de organisatie. 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650,
publicatie oktober 2016). De jaarrekening is opgesteld in Euro’s. 

In 2017 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.

De jaarrekening is opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.
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Toezeggingen aan projecten

  

Waarderingsgrondslagen baten en lasten

Baten van particulieren

Uitvoeringskosten eigen organisatie en toerekening

Toerekening kosten fondsenwerving en voorlichting

Pensioenen

Momenteel is sprake van een tekort in het penioenfonds PFZW. Het fonds heeft een dekkingsgraad van 101,1% ultimo 2017 (2016:
90,1%). PFZW heeft in maart 2017 een geactualiseerd herstelplan ingediend uitgaande van de financiële situatie ultimo 2016.
Volgens dat plan kan PFZW in het jaar 2026 voldoen aan de wettelijke eisen voor de reserves. De dekkingsgraad die PFZW dan
bereikt moet hebben bedraagt 124,3%. Ieder jaar wordt het plan geactualiseerd en ter goedkeuring voorgelegd aan DNB.

Stichting 3xM heeft voor de medewerkers een pernsioenregeling getroffen. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij het
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). De over het boekjaar verschuldigde premies zijn als kosten verantwoord. Voor
per balansdatum nog niet betaalde premies wordt een reservering opgenomen. Aangezien deze verplichtingen kortlopend zijn, zijn
deze gewaardeerd tegen de nominale waarde. De risico's van loonontwikkeling, prijsindexatie, beleggingsrendement op het
fondsvermogen leiden mogelijk tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico's komen
niet tot uitdrukking in een opgenomen voorziening. In geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds heeft Stichting 3xM
geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies. 

Van een toezegging is pas sprake nadat Stichting 3xM een besluit ter zake heeft genomen en deze schriftelijk kenbaar is gemaakt
aan de ontvanger. Deze verplichting wordt op de balans opgenomen als schuld. Vrijgevallen toezeggingen zijn met name
restantbedragen van afgeronde projecten. Vrijgevallen toezeggingen worden zichtbaar in mindering gebracht op de verstrekte
ondersteuning. Voor zover het een verplichting betreft voor een periode bestrijkend langer dan een jaar na balansdatum, worden
deze verplichtingen vermeld als schulden op lange termijn.

Alle communicatiekosten worden via een door het bestuur goedgekeurde verdeelsleutel toegerekend aan fondsenwerving en
voorlichting.

Alle baten en lasten worden verantwoord in de staat van baten en lasten en ze worden verantwoord in het jaar waarop zij
betrekking hebben.

Onder uitvoeringskosten verstaan we de kosten van bestuur, personeel, huisvesting, afschrijvingen 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 basis van een schatting van de
tijdsbesteding

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.
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Toelichting op de balans per 31 december 2017

ACTIVA

1 Materiële vaste activa

Kantoor- Automati-
meubilair sering Bedrijfs- Totaal

Gebouwen Verbouwing & electronica (incl. website) auto's MVA

aanschafwaarde 249.378    89.288           71.565            145.176    36.927       592.334     

 - cum. afschrijvingen -23.613     -24.183         -37.968          -109.054   -21.283      -216.101    

 = boekwaarde per 1-1-17 225.765    65.105           33.597            36.122      15.644       376.233     

+ investeringen 8.550        -                    499                 11.834      -                 20.883       

 - buitengebruikstelling (desinv.) -                -                    -1.161            -37.356     -                 -38.517      

+ afschrijving desinvesteringen -                -                    1.161              37.356      -                 38.517       

 - afschrijving boekjaar -8.719       -8.929           -9.879            -18.544     -6.385        -52.456      

 = boekwaarde per 31-12-17 225.596    56.176           24.217            29.412      9.259         344.660     

cumulatieve aanschafw. per 31-12-17 257.928    89.288           70.903            119.654    36.927       574.700     

cumulatieve afschr. per 31-12-17 -32.332     -33.112         -46.686          -90.242     -27.668      -230.040    

225.596    56.176           24.217            29.412      9.259         344.660     

2 Vorderingen 
2017 2016

2.1 Vooruitbetaalde kosten

Automatiseringskosten 1.408       1.960       

Verzekeringen 6.967       1.815       

Contributies 1.136       1.739       

Projectbetalingen 6.000       -               

Diversen 3.836       1.734       
19.347     7.248       

2.2 Nog te ontvangen bedragen

Nog te ontvangen bedragen 3xM-USA 11.315     20.172     

Nog te ontvangen toegezegde giften -               6.300       

Nog te ontvangen EO-Metterdaad via EZA 6.180       2.400       

Nog te ontvangen rente 1.100       1.104       

Overige vorderingen en overlopende activa 4.082       20.789     
 22.677     50.765     

2.3 Nog te ontvangen nalatenschappen
Saldo per 31 december 27.000     -               

Totaal vorderingen 69.024     58.013     

De materiële vaste activa worden aangehouden ten behoeve van de bedrijfsvoering, en voor directe aanwendig
in het kader van de doelstelling.
De WOZ-waarde van het gebouw bedraagt per 1 januari 2017 € 224.000 (per 1 januari 2016: € 211.000).
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3 Liquide middelen 2017 2016

3.1 Banken in Nederland

Totaal spaarrekeningen 425.493      528.329      

Totaal rekeningen-courant 163.185      75.242        

588.678      603.571      

3.2 Kas

Saldo per 31 december 640             1.688          

Totaal liquide middelen 589.318      605.259      

TOTAAL ACTIVA 1.003.003   1.039.506   

PASSIVA

4 Reserves en fondsen

4.1 Continuïteitsreserve

Het rentepercentage per 31 december 2017 van spaarrekeningen is gemiddeld 0,04%. De prioriteit ligt bij
risicospreiding en niet bij maximaal rendement. Verzamelde donateursgelden worden niet belegd in
aandelen of obligaties

Stichting 3xM heeft als beleid alleen hoogst noodzakelijke reserves aan te houden en inkomsten te werven
voor het besteden aan de doelstelling.
Het eigen vermogen van Stichting 3xM bestaat uit de continuïteitsreserve, bestemmingsreserves en
bestemmingsfondsen.

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
partnerorganisaties 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.

De liquide middelen zijn onder andere nodig voor het financieren van de kortlopende schulden van
€ 271.026 en om in financieel mindere tijden de activiteiten gedurende een overbruggingsperiode te
kunnen voortzetten en om eventuele calamiteiten te kunnen opvangen. In het saldo rekeningen-courant ad
€ 163.185 is een vreemde valutarekening opgenomen in Canadese Dollars, met een saldo van € 487. Deze
rekening is een voorwaarde voor het ontvangen van donaties uit Canada.

Een verklaring voor het verloop van de liquide middelen in 2017 is te vinden in de toelichting bij het
kasstroomoverzicht.

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. 
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2017 2016

Continuïteitsreserve

Saldo per 1 januari 325.000      325.000      

Onttrekking -                  -                  
Saldo per 31 december 325.000      325.000      

4.2 Bestemmingsreserves

4.2.1 Bestemmingsreserve verbouwing, verhuizing en inventaris

Saldo per 1 januari 29.786        43.938        

Onttrekking -14.152       -14.152       

Saldo per 31 december 15.634        29.786        

4.2.2 Bestemmingsreserve fondsenwerving en communicatie

2017 2016

Saldo per 1 januari 30.792        -                  

Dotatie 20.173        30.792        

Saldo per 31 december 50.965        30.792        

Totaal bestemmingsreserves 66.599        60.578        

4.3 Bestemmingsfondsen

4.3.1 Bestemmingsfonds gebouw

Saldo per 1 januari 225.765      234.484      

Onttrekking -8.719         -8.719         

Saldo per 31 december 217.046      225.765      

4.3.2 Bestemmingsfonds herinrichting gebouw

Saldo per 1 januari 30.110        34.239        

Onttrekking -4.129         -4.129         

Saldo per 31 december 25.981        30.110        

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. Naar verwachting wordt deze reserve in
2018 gedeeltelijk besteed. 

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.
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Toelichting bestemmingsfonds gebouw en bestemmingsfonds herinrichting gebouw

4.3.3 Bestemmingsfonds Centraal-Azië

Saldo per 1 januari 12.453        118.652      

Onttrekking -12.453       -106.199     

Saldo per 31 december -                  12.453        

4.3.4 Bestemmingsfonds Pakistan

Saldo per 1 januari -                  20.629        

Onttrekking -                  -20.629       

Saldo per 31 december -                  -                  

4.3.5 Bestemmingsfonds Afghanistan

Saldo per 1 januari 112.947      -                  

Ontrekking resp. dotatie -15.596       112.947      

Saldo per 31 december 97.351        112.947      

Totaal bestemmingsfondsen 340.378      381.275      

Deze fondsen zijn opgenomen met betrekking tot de aankoop en herinrichting van een bedrijfspand. In
2013 is 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 is besteed aan verbouwing en inrichting en is
opgenomen in het bestemmingsfonds herinrichting gebouw.
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6 Kortlopende schulden

6.1 Toezeggingen aan projecten (kortlopend)

Saldo per Besteed Vrijval Nieuw Saldo per 
Datum     Betreft 01-01 2017 2017 2017 31-12

31-12-13   Ivoorkust 13.890           -                   13.890          -                    -                    
31-12-14   Ivoorkust 19.219           -                   19.219          -                    -                    
31-12-17   Ivoorkust -                    -                   -                   108.633        108.633        

31-12-12   Centraal-Azië 12.189           12.189          -                   -                    -                    
31-12-13   Centraal-Azië 16.084           16.084          -                   -                    -                    
31-12-17   Centraal-Azië -                    -                   -                   50.000          50.000          

31-12-14   Pakistan 14.266           14.266          -                   -                    -                    
31-12-15   Pakistan 56.500           56.500          -                   -                    -                    

31-12-17   Japan -                    -                   -                   15.000          15.000          

31-12-14   Indonesië 54.933           4.933            50.000          -                    -                    

TOTAAL 187.081         103.972        83.109          173.633        173.633        

6.2 Crediteuren 2017 2016

Saldo openstaande posten 21.773        16.562        

6.3 Vooruitontvangen Commissie Eurodonatie

Saldo per 1 januari 23.166        38.069        

Af: vrijval -6.757         -14.903       

Saldo per 31 december 16.409        23.166        

In 2017 is er € 354.954 besteed aan projecten (exclusief uitvoeringskosten). Wat hier verwoord wordt zijn
de kortlopende verplichtingen die nog uitbetaald moeten worden per 31 december. 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.

Dit bedrag is een bijdrage van de Commissie Eurodonatie voor trainingen waaraan voorwaarden
verbonden zijn. Tot mei 2014 was dit beperkt tot trainingen door (ex-)medewerkers van de publieke
omroepen, daarna is goedkeuring gegeven voor alle trainingen van Stichting 3xM. Naar onze inschatting
zullen deze gelden in de komende drie jaren besteed worden.
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6.4 Overige schulden en overlopende passiva 2017 2016

Nog te betalen accountantskosten 5.700          5.688          

Reservering vakantiegeld en -dagen 17.770        18.179        

16.695        15.657        

Nog te betalen bankkosten 4.000          3.750          

Nog te betalen projectkosten 3.231          -                  

Vooruitontvangen donaties 10.000        

Overige schulden en overlopende passiva 1.815          2.570          

59.211        45.844        

TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN 271.026      272.653      

TOTAAL PASSIVA 1.003.003   1.039.506   

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN
Er is d.d. 27 december 2017 een overeenkomst aangegaan voor de levering van een nieuwe auto in 2018
voor een totaalbedrag, van € 24.145, waarin de inruil van de huidige bedrijfsauto is inbegrepen.

Nog te betalen loonheffing
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Toelichting op de staat van baten en lasten

BATEN

7 Baten van particulieren
Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016
7.1 Donaties en giften

Totaal mailings 206.216         198.000        226.682        

Giften uit mailingen algemeen 90.801           90.000          120.523        

Vaste donaties (steunpilaren) 387.971         471.630        363.776        

Adreswerving 14.748           20.000          33.487          

Particulieren vanuit USA (via 3xM-USA) 10.242           10.000          16.995          

709.978         789.630        761.463        

7.2 Nalatenschappen 56.187           92.000          26.316          

Totaal baten van particulieren 766.165         881.630        787.779        

8 Baten van bedrijven

Nederland 13.545           -                   10.200          

USA -                     -                   2.225            
13.545           -                   12.425          

9 Baten van andere organisaties zonder winststreven

9.1 Kerken

Nederland 22.804           15.000          18.658          

Singapore (via fiscal sponsor) 3.727             2.000            2.185            

USA (via 3xM-USA) -                     9.000            9.442            

26.531           26.000          30.285          

9.2 Kerkelijke organisaties 25.000           25.000          25.000          

9.3 Fondsen, stichtingen en verenigingen

Stichtingen/verenigingen Nederland 130.845         28.000          47.964          

Fondsen en stichtingen USA (via 3xM-USA) 143.412         191.000        116.271        

Fondsen Canada (via fiscal sponsor) -                     10.000          -                   

Fondsen Singapore -                     8.000            

Fondsen Noorwegen -                     10.000          

274.257         247.000        164.235        

325.788         298.000        219.520        

SOM VAN DE BATEN 1.105.498      1.179.630     1.019.724     

De totale baten ad € 1.105.498 bevatten € 253.741 aan bestemde giften.

Totaal baten van andere organisaties zonder 
winststreven

Er is meer ontvangen van stichtingen/verenigingen dan begroot. Dit komt met name door een gift van €
20.000 voor Centraal-Azië en drie giften van EO-Metterdaad van in totaal € 60.625, voor diverse projecten.
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LASTEN

Realisatie Begroting Realisatie
2017 2017 2016

13  Kosten eigen organisatie

13.1 Personeelskosten 395.813         395.000        376.460        

13.2 Huisvestingskosten 13.460           14.500          14.470          

13.3 Bestuur 6.034             8.600            6.383            

13.4 Afschrijvingen 52.456           69.000          42.825          

13.5 Overige algemene kosten 78.012           83.600          68.615          

545.775         570.700        508.753        

13.1 Personeelskosten

Bruto lonen 264.063         260.000        259.471        

Sociale lasten 42.006           39.000          36.457          

Ziekengeldverzekering 6.864             8.000            9.840            

Arbodienst 777                2.500            2.265            

Pensioenpremie 39.316           51.000          43.985          

Reis- en verblijfkosten 12.519           13.500          14.069          

Overige personeelskosten en werving 15.404           9.000            3.519            

Inhuur personeel 24.680           -                   -                   

Stagevergoeding -                     4.000            -                   

Studiekosten 4.325             6.000            4.789            

Autokosten 2.628             2.000            2.065            

Subtotaal 412.582         395.000        376.460        

Ziekengelduitkering -16.769          -                   -                   

395.813         395.000        376.460        

Het gemiddeld aantal FTE gedurende 2017 is (evenals in 2016): 5,52.

13.2 Huisvestingskosten

Bijdrage VVE de Vlinder 3.791             3.500            3.791            

Gas/water/electra 2.056             3.000            2.831            

Kleine aanschaffingen en overige huisvestingskosten 7.613             8.000            7.848            

13.460           14.500          14.470          

13.3 Kosten bestuur

Kosten vergaderingen en onkostenvergoeding 1.849             1.000            1.639            

Reiskostenvergoeding bestuursleden 430                1.000            635               

Vlieg- verblijfkosten werkbezoeken 2.658             6.000            3.261            

Overige kosten bestuur 1.097             600               848               

6.034             8.600            6.383            
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Realisatie Begroting Realisatie
2017 2017 2016

13.4 Afschrijvingen

Gebouw 8.719            9.000            8.719            

Verbouwing 8.929            9.000            8.929            

Kantoorinventaris 9.879            11.000          9.642            

Automatisering, hardware en software 18.544          33.000          9.150            

Auto 6.385            7.000            6.385            

52.456          69.000          42.825          

13.5 Overige algemene kosten

Telefoonkosten 3.734            5.000            4.244            

Porti en vrachtkosten 2.886            2.500            2.327            

Kantoorbenodigdheden 3.414            5.000            3.996            

Automatiseringskosten 11.960          17.500          15.289          

Ondersteuning implementatie software 9.068            -                   -                   

Softwarelicenties 18.472          20.000          13.870          

Accountantskosten 5.790            5.800            5.736            

Loonadministratie 640               1.300            3.545            

Verzekeringen 13.270          15.000          13.463          

Contributies / abonnementen / heffingen 4.715            8.500            3.463            

CBF  3.000            3.000            1.860            

Diverse algemene kosten 1.063            -                   822               

78.012          83.600          68.615          

14 Financiële baten en lasten

14.1 Financiële baten

Bankrente 1.205            3.000            1.124            

Valutaverschillen -                   500               -552             

1.205            3.500            572               

14.2 Financiële lasten

Rente- en bankkosten 14.972          12.250          13.469          

Valutaverschillen 1.670            -                   -                   

16.642          12.250          13.469          

Totaal financiële baten en lasten -15.437        -8.750          -12.897        
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Bezoldiging directie

Toelichting kosten directie

Naam

Functie

Dienstverband

Aard Onbepaald Onbepaald

Uren 39 39

Percentage dienstverband 100% 100%

Periode 1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12

2017 2016

Bezoldiging

Bruto jaarsalaris 63.168          63.280          

Vakantiegeld 5.044            4.943            

Eindejaarsuitkering 5.233            5.233            

Totaal jaarinkomen 73.445          73.456          

Sociale verzekeringslasten (werkgeversdeel) 9.639            9.661            

Pensioenlasten (werkgeversdeel) 11.114          21.572          

Totaal overige lasten en vergoedingen 20.753          31.233          

Totaal bezoldiging (incl. werkgeverslasten) 94.198          104.689        

Bezoldiging bestuurders
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning. Wel is in 2017 aan de leden van het bestuur een bedrag
van € 1.033 aan onkostenvergoeding verstrekt. Aan bestuurders en directie zijn geen leningen, voorschotten
en garanties verstrekt.

M. Timmer

Directeur

Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van de andere
bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. Bij de bepaling van het
bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt Stichting 3xM de Adviesregeling Beloning
Directeuren van Goede Doelen van Goede Doelen Nederland en de Code Wijffels (zie
www.goededoelennederland.nl). De adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm
van het jaarinkomen. Voor de berekening van deze weging is de richtlijn van Goede Doelen Nederland per 1
januari 2012 toegepast. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 345 punten voor de directeur met een
maximaal jaarinkomen in € 88.094. Het voor de toetsing aan deze maxima relevante werkelijke jaarinkomen
van de directeur dat relevant is voor de toetsing aan deze maxima, bedroeg in 2017 voor M. Timmer (1 fte/12
mnd.) € 73.445, Deze beloning bleef dus binnen de maxima. De bezoldiging van de directeur is opgebouwd
uit de bruto salariskosten inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering, sociale lasten, onkostenvergoedingen en
pensioenlasten. Tevens is er een auto van de zaak ter beschikking gesteld, met een bijtellingpercentage van
0%.

21



Jaarrekening 2017 - Stichting  3xM

Model toelichting bestedingen

Bestemming Beheer en Werkelijk Begroot Werkelijk

baten administr. 2017 2017 2016

Lasten Afrika Azië Voor-

lichting
Bijlage I

a. Projectbijdragen                         1) 70.208      171.847   -                -               -              242.055       399.544       290.530       

b. Overige projectkosten                2) 3.708       7.444       -                -               -              11.152         32.000         -28.606        

c. Aankopen en wervingen             3) 69.125      21.665     -                -               -              90.790         9.000           959              

d. Uitbesteed werk                         4) -               10.957     -                -               -              10.957         -                  14.903         

e. Communicatiekosten                  5) -               -               188.717    86.839      -              275.556       269.080       230.378       

Subtotaal 143.041    211.913   188.717    86.839      -              630.510       709.624       508.164       

Personeelskosten 86.732      131.001   61.116      45.509      71.456     395.813       395.000       376.460       

Huisvestingskosten 2.949       4.455       2.078        1.548        2.430       13.460         14.500         14.470         

Bestuur- en algemene kosten 18.416      27.816     12.977      9.663        15.173     84.046         92.200         74.998         

Afschrijving 11.494      17.361     8.099        6.031        9.470       52.456         69.000         42.825         

Totaal kosten eigen organisatie 119.592    180.632   84.270      62.751      98.528     545.775       570.700       508.753       

Af: mutatie toezegging -               -51.348    -                -               -              -51.348       -                  -                  

TOTAAL 262.633    341.197   272.987    149.590    98.528     1.124.937    1.280.324    1.016.916    

Referenties Staat B en L 10 10 10 11 12 Totaal

1) Financiële steun

2) Overige projectkosten
3) Apparatuur

4) Trainingen en onderzoek

5) Voorlichting en Fondsenwerving

15 Overige gegevens

15.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De jaarrekening 2017 is door het bestuur goedgekeurd in haar vergadering van 7 maart 2018. 

Op het kantoor van 3xM is één getekend exemplaar aanwezig.

15.2 Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan welke invloed hebben op de jaarrekening 2017.

Doelstelling Werving
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Alphen aan den Rijn, 04-01-2016
Kenmerk: Fake tekst

Geachte heer/mevouw, 

Soluptat quo magnat faccae. Itatiatemped milles pa qui demporest etur? Sitiatem num iume 
volorro illupie ndant, es et eos dolorum as int la corro errunt.

Us dolendae et et incte solorectus estium fugiatque pore nonsequ atetur mos dipiste mporum 
harchil ipsam exere optaspelest est, il inullitem etur aut eum evenit quia sin nos doluptatem ipsus 
a eos sum sum re nos et aspe pro verumet rem quia alissimet, cus volut aut ame de nim et etur 
maximus, quiatur magnim que modiciam eum am esedis res re magnis volecea vendi des doluptat 
volorer .

cipsunt mintiis invel erum re la sinietur, non rem re occulparumet ilignatur? Atus aditae laborest 
quis si doluptatur molende stionseque optatquam si doluptiatior am, cus, aut exeItatur rem auda 
que poribus et etur cus con rerchil intorpore comnis iuntiore experiatur mo cum id magnit quo be-
ratus simint volupie ndipsunt eni odit as pos et eaquat accat la sunti cullupi endipsa nietur sequis 
ma seque expero cusdae. Ute naturis acea nobis aut ipsus.

Evellore sum et aute et maximinvel ium cuscimusciet ad miliqui accusapedit, simint am qui ten-
derc iliquat enihillabo. Ugiasped quiassit recum qui delendem eum faccabo rerfero excea sam, 
solorest vollor solorrovidenime pliam, vitatiur sollaborem. Aqueniae reic te oditat.
Ma incitius dolupidem non nectatibus sitatur moluptint idemporro eum nonesto torent, eos ut 
aperi antotat inulpa sit porecae porere volorem alisqui delent utectota nobis seque accumenis 
etur autatur maximen totation cullam et volore sint as eos evellatemo doluptat.

Udae. Ut ipictatur rem res est aut atur acerro et aut mo quod quis dolo initis pratque pre et que 
verunt que nis uteceribero evel magnimu sciatiur, corro molupit quis quidit aut ex et volorrorum 
rem haritem cum quia quam di con re sus in pliquam voluptata delique nihilla boratur sunt quae. 
Elecest, siminctota pa corum dolupta quis il ipsam quia plation porum faceperatur sinia numet. 
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Stichting Christelijke Media Projecten (3xM) 

Postbus 2510 

3800 GB  AMERSFOORT 

 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

 

Aan: het bestuur van Stichting Christelijke Media Projecten (3xM) 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Christelijke Media Projecten (3xM) te Amersfoort gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Stichting Christelijke Media Projecten (3xM) per 31 december 2017 en van het 

resultaat over 2017 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende 

organisaties. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

 

1. de balans per 31 december 2017 (met een balanstotaal van € 1.003.003); 

2. de staat van baten en lasten over 2017 (met een resultaat van € 34.876 negatief); en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Christelijke Media Projecten (3xM) zoals vereist in de Verordening inzake de 

Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels 

Accountants (VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat 

uit: 

 

 het bestuursverslag; 

 de overige gegevens. 
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening 

verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis 

van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie 

materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse 

Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 

jaarrekening. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in 

overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. 

 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming 

met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. In dit kader is het bestuur 

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden 

in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 

opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te 

liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet 

gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten 

in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is 

uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens 

onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten 

of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van 

invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De 

materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 

effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze 

controleverklaring. 

 

Was getekend te Amersfoort, 14 maart 2018. 

 

WITh accountants B.V. 

Drs. J. Snoei RA 

 

 

 

Bijlage.  
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2017 van Stichting Christelijke Media Projecten (3xM) 

Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften 

en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat 

als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor 

ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij 

fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 

transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 

beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 

niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens 

het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. 

Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in 

onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de 

toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 

controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen 

of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

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

toelichtingen; 

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

gebeurtenissen. 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over 

de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 

tekortkomingen in de interne beheersing. 
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Kosten per project 2017

Financiële Apparatuur Training/ Reis- en Onderzoek Diversen Subtotaal Tel.+bank Subtotaal Begroting Uitvoerings Kosten Kosten
steun nazorgconsul- verblijfkst. excl.tel.kst. kosten incl. tel.kst. 2017 kosten 2017 2016

tatie
Projecten Afrika
West-Afrika 70.208  69.125  -  3.063  -  561  142.957  84  143.041  180.500 119.592  262.633  262.990  

Projecten Azie

Pakistan 5.000  -  -  1.583  -  75  6.658  204  6.862  6.500 3.690  10.552  -3.231 

Centraal-Azië 91.727  21.665  642  1.576  -  -  115.610  100  115.710  75.416 49.788  165.498  115.642  

Bangladesh 110.120  -  6.115  552  -  80  116.867  471  117.338  112.500 49.788  167.126  159.131  

Afghanistan -  -  -  -  4.200  128  4.328  12  4.340  22.000 11.256  15.596  -  

Japan 15.000  -  -  2.537  -  118  17.655  2  17.657  3.000 14.764  32.421  14.570  

Indonesië -50.000 -  -  -  -  -  -50.000 6  -49.994 3.000 -  -49.994 -  

Uitbreiding Azië -  - - -  -  -  -  -  -  10.000 -  -  -  

Incidentele steun projecten -  - - -  - - -  -  -  20.000 -  -  -  

Lidmaatschap, contributies en div. -  - - -  -  -  -  -  - -  -  2.998  

Totaal projecten Azie 171.847 21.665 6.757 6.248 4.200 401 211.118 795 211.913 252.416 129.285 341.198 289.111 

Totaal 242.055  90.790  6.757  9.311  4.200  962  354.075  879  354.954  432.917  248.877  603.831  552.101  

Toelichting:

BIJLAGE  I 

Ook is in 2017 een bedrag van € 20.000 ontvangen van EO Metterdaad voor het financieren van de aanschaf van apparatuur voor videomontages. Dit ontvangen bedrag is gerubiceerd onder 'baten
van fondsen, stichtingen en verenigingen in Nederland'. De besteding van deze donatie is opgenomen onder de post 'apparatuur' voor Centraal-Azië.

Tevens is in 2017 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.

In 2017 is een bedrag van € 41.806 ontvangen van EO Metterdaad voor het financieren van de productie van televisieprogramma's in Bangladesh. Dit ontvangen bedrag is gerubriceerd onder 'baten
van fondsen, stichtingen en verenigingen in Nederland'. De besteding van deze donatie is opgenomen onder de post 'financiële steun' voor Bangladesh.

Ten slotte is in 2017 een bedrag van € 5.000 ontvangen van EO Metterdaad voor het financieren van nazorg, het aanbieden en vertonen van films en programma's in Pakistan. Dit ontvangen
bedrag is gerubriceerd onder 'baten van fondsen, stichtingen en verenigingen in Nederland'. De besteding van deze donatie is opgenomen onder de post 'financiële steun' voor Pakistan. De totale
projectkosten van Pakistan in 2017 (excl. uitvoeringskosten) bedragen € 26.280, hiervan is € 19.418 van de toezegging op de balans geboekt.


