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Toelichting Financieel verslag 2020 

Inleiding 

Het eigen vermogen van Stichting International Teams (iTeams NL) nam toe in 

2020 met een bedrag van € 16905 en het eigen vermogen is nu € 34.205. 

Het bestuur bepaalde dat hiervan € 15.000 in een continuïteitsreserve wordt 

gezet. Dit geeft iTeams NL een buffer waarmee in geval van calamiteiten de 

organisatie tenminste 4 maanden kan doorgaan. 

Ondanks de Corona Crisis in 2020 is de organisatie heel gezond. Dit voornamelijk 

vanwege de beperkte reismogelijkheden in dit kalenderjaar. Er waren daardoor  

geen, of veel minder bezoeken, aan de projecten en deelnemers mogelijk. Door 

gebruik van alternatieve communicatiemethoden bleef een goed contact 

behouden.  

De Stichting beheert reserves voor projectfondsen van aangesloten deelnemers 

en partner organisaties.  Het totaal hiervan is € 139.720.  Voor de deelnemers 

zijn er persoonlijke conferentie en studiereserves aan aangelegd, het totale saldo 

hiervan bedraagt € 14.098 

In 2020 verlieten een aantal deelnemers de organisatie maar nieuwe projecten 

werden toegevoegd. Met name hierdoor nam de omzet met 10% af. Het 

geefgedrag van onze achterbannen nam hier en daar wat af, maar niet 

essentieel.  

Het beleid is dat ieder project(groep) van enige (verwachte) omvang  een 

geoormerkte bankrekening heeft. Hiermee wordt transparantie verhoogd. 

Maandelijks staan bankafschriften (pdf) in het iTeams NL intranet. Direct 

betrokkenen kunnen dit bekijken. Daarnaast worden de gegevens in een online 

spreadsheet uitgewerkt . Hierin staan ook de berekeningen voor afdracht en 

andere (uit)betalingen.  Dit geheel in overeenstemming met de geoormerkte 

bankrekening. In een online boekhoudprogramma worden de financiële gegevens 

verwerkt.   

 

Focus Albanian Outreach  

Albanian Outreach had na een aantal jaren weer een toename. Dit was vooral het 

gevolg van inkomsten (€ 29.287) voor de opvang van de aardbevingen in 



Albanië. iTeams NL heeft momenteel geen werkers voor Albanian Outreach in de 

Balkan. Ondersteuning van een aantal projecten in Albanië en Brussel liepen 

verder terug.  Het project van Ton en Carla Vegt, kreeg de naam Excelling 

leaders en richt zich op member care, ook buiten Albanië. En is dan ook niet 

meer vermeld onder Albanian Outreach.  

 

Focus Kinder- en Jeugdwerk 

De financiën voor de projecten in Kinder- en Jeugdwerk namen weer wat toe. Het 

aantal projecten (3) veranderde niet. De toename was met name in één van de 

projecten waar veranderingen plaatsvinden. De inkomsten van de ander twee 

namen af respectievelijk met 5% en 50%.   

 

Focus Rroma Outreach  

De inkomsten van de Rroma Outreach projecten namen af met ruim 30%.  Dit is 

toe te schrijven aan een familie die van het werkveld in Kroatië terugkeerde in 

2019, maar nog wat bij iTeams NL waren aangesloten tot december 2020. 

Inkomsten voor dit project halveerden. Bijdragen voor het werk in Novi Sad, 

Sevië bleef nagenoeg gelijk, zij het met een iets andere verhouding tussen de 

twee bestemmingen.  Voor het noodfonds kwam meer binnen, maar dat was 

voornamelijk het gevolg van extra Corona giften.  Voor het werk van Oaza, ook 

in Servië kwam minder via iTeams NL binnen.  

Rroma Outreach is financieel gezien de grootste focusgroep van iTeams NL. 

 

Focus End Slavery 

De inkomsten van End Slavery namen verder af.  Er zijn geen projecten waar 

iTeams NL intensief bij betrokken is.  Na 10 jaar begeleiden van het End Slavery 

Ministry in Ecuador (ESME) werd iTeams NL één van de ondersteunende 

organisaties die overigens wel de volledig zelfstandige Ecuadoraanse Stichting 

ESME blijft ondersteunen. 

Een nieuw project in België wordt voorbereid, en de eerste giften kwamen 

binnen.  Een ander project is in Griekenland.  

 

Focus Impact Afrika 

In totaal kregen de Impact Afrika projecten dit jaar 20% minder.   



Toename (verdubbeling) was voornamelijk bij Feed my Lambs in Oeganda.  Ook 

vanwege extra inkomsten voor Corona (Metterdaad) acties.   

Het partnership met FoodStep in Entebe, Oeganda, kwam tot een einde. Er 

kwamen ook geen giften meer binnen.  Een andere Stichting administreert nu de 

giften voor deze Stichting.  

Een nieuw project, Special Joy, is in voorbereiding. Het is in Oeganda voor 

kinderen met een beperking. De eerste gifte hiervoor kwamen in 2020 binnen. 

Andere projecten, bij Good Shepherd Fold (wat afname), bij Foundationas for 

Farming (meer afname), Emanuel Christian College, Yei Zuid Soedan (afname), 

Studiefonds Zuid Soedan (afname).  

 

Focus Vluchtelingen en Migranten 

Ondersteuning voor vluchtelingenwerk was iets minder op sommige projecten 

en meer op andere.  Totaal kwam er ongeveer 2% minder binnen.  

De support voor het werk van de Afghaanse kerk in Athene halveerde.  

iTeams NL kon geen studiedag organiseren voor Nederlandse Vluchtelingen 

werkers.  

Voor het project  in Rotterdam kwam iets minder binnen.  

Een nieuw project werd in Nederland toegevoegd. En een bestemming voor 

ambulante hulp Mohabat o.a. in Moria, Lesbos, Griekenland. 

De inkomsten voor het werk in Duitsland nam vanwege een eenmalige actie toe.  

Inkomsten voor het werk in Griekenland nam af.  

 

Focus iTeams Ondersteuning (Staf kantoor) 

Ook al betaalt iTeams een aantal van haar staf een salaris uit, de inkomsten 

daarvoor komen voornamelijk uit geoormerkte giften.  Deze giften verminderden 

met ongeveer 10%.  Wel kon een reserve aangelegd worden voor het salaris van 

een startende Coordinator  Administratie. 

Giften voor de zittende directeur en zijn vrouw namen, zoals voorzien, verder af. 

De zittende directeur en zijn vrouw ontvangen geen salaris, maar werkten in 

2020 (parttime) belangeloos mee als vrijwilliger.   

  



 

Focus Missionaire Ondersteuning  

Onder missionaire ondersteuning ressorteren projecten die geen eerste lijn 

zendingsactiviteiten betreffen.  

 Computerondersteuning Zending 

Het bedrag aan giften voor computer ondersteuning nam in 2020 af met 

ongeveer 11% af na een stijging met 20% in 2019. 

 Vervoersondersteuning Zending 

De stroom aan giften voor het project Vervoersondersteuning nam met ongeveer 

5% toe 

 Studiefonds End Slavery 

De inkomsten voor dit studiefonds namen fiks af.  Het studiefonds is voor een 

werker uit Ecuador die met zijn gezin nu in België woont en werkt aan zijn 

Masters opleiding Theologie.  

 Doorgeefgiften 

Er werden voor een klein aantal werkers van bevriende organisaties giften 

ontvangen en doorbetaald.   

 Disasterfondsen 

Buiten de disaster Fondsen voor Albanië (€ 29.287) en Oeganda kwamen er een 

aantal giften binnen voor acties in Montenegro (€ 900) en Ecuador (€ 325).  De 

eerste twee maken deel uit van respectievelijk Albanian Outreach en Impact 

Afrika.  

 

Organisatie iTeams NL 

Een algemene regel in iTeams NL is, dat we als deelnemers samen zorgen voor 

het laten bestaan en draaien van de organisatie iTeams NL. 

De kosten voor de organisatie worden bekostigd uit de onbestemde giften, 

afdracht door de projecten (5%) en deelnemers (5 of 10%).  En daarnaast uit 

algemene giften en eventuele rente.   

De meeste giften zijn geoormerkt voor een project. Het bestuur heeft de staf 

verzocht de algemene giften meer te gaan stimuleren en  een  achterban 

hiervoor te creëren De laatste jaren zijn de inkomsten uit rente nagenoeg geheel 

weggevallen.   



2020 was het jaar dat het kantoor vanuit het vakantiehuisje achter in de tuin van 

Barth en Mathilde verhuisde naar een echt kantoorgebouw. Waarin twee ruime 

werkkamers in gebruik genomen konden worden.  

De verhuiskosten konden beperkt wordt tot €2411.  Veel werd zelf ter hand 

genomen en inrichting kon met tweedehandse, maar professionele, meubels.  

 Kantoorkosten 

De algemene kosten voor het runnen van het kantoor lagen laag voor 2020.  De 

voorraad was afdoende en ook werd het gezamenlijk kantoor weinig gebruikt 

omdat er veelal vanuit huis gewerkt werd. Huur van het nieuwe kantoor is hoger 

dan voorheen, en er komen ook andere kosten bij, zoals lokale belastingen die 

voorheen inclusief waren. Gas water en licht zullen naar verwachting lager gaan 

uitkomen.   

 

 Hard en Software 

Ook werd er in 2020 weinig geld aan hard en software uitgegeven.  Toch werden 

een aantal apparatuur vervangen maar dan wel met tweedehands en werd 

software aangekocht via Stichting Hand.  Er werd hard gebouwd aan de 

vernieuwingen van het eigen Intranet.  Helaas kon die nog niet in 2020 de lucht 

in. Kosten hiervoor zijn er niet, er wordt gebruik gemaakt van G-suite wat 

Google iTeams NL als non-profit organisaties gratis ter beschikking stelt.  

 

 Parapluorganisaties 

iTeams NL is lid van Missie Nederland (Nederlandse Evangelische Alliantie), het 

Albanian Encouragement Project (Albanië), en kandidaat lid van de Nederlandse 

Zending Raad, deelnemer in Roma Network Groep, en Het Centraal Platform Oost 

Europa.  

 

 Reis en verblijfkosten 

Reiskosten waren laag.  Buitenlandse reizen waren nagenoeg niet mogelijk en 

sowieso minder mensen op het veld.  

  

 Public Relations kosten 

PR kosten waren laag, voornamelijk de kosten om de website in de lucht te 

houden.  De website werd technisch onderhouden door een extern bedrijf.  Ook 

werd  er nieuw folder materiaal geschreven en gedrukt.  



 Kosten betalingsverkeer  

Deze waren in 2020 iets lager, ondanks de stijgende kosten van de banken.  

iTeams NL had minder bankrekeningen in gebruik, en maakte minder 

(buitenlandse) overmakingen.  Een Stichting betaalt voor overmakingen en 

bijschrijvingen (en tegenstelling tot particulieren).  

Er werd een eerste test gedaan met betaalverzoeken als collecte mogelijkheid. 

Het is prima bruikbaar als collecte, maar niet geschikt voor periodieke 

betalingen. Er zit een bruikbaarheidsperiode aan. 

 

 Werkgeversdeel  

Sinds 2019 komen de meeste werkgeverskosten voor de betaalde staf 

medewerkers uit de algemene middelen.    

 

 Overige 

Er waren een aantal andere uitgaven zoals staf kosten (lager dan 2019).  Dit zijn 

kosten voor vieringen en externe kosten voor vergaderingen e.d. Er waren geen 

trainingen (Access) en kosten voor nieuwe deelnemers.  Het vieren van het 35 

jarig bestaan, en beëindiging van et directeurschap van Barth en 

Coördinatorschap van Mathilde is verplaatst naar een nog nader te noemen 

datum in 2021. Hiervoor waren dus ook geen kosten in 2020. 
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