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1 Inleiding 
  
1.1 Geschiedenis 
World Outreach International is in 1932 opgericht door Dr. Len Jones. Dr. Jones 
heeft een geweldige erfenis achtergelaten: op dit moment zijn zendelingen en 
medewerkers op vijf continenten in geloof aan het werk om de “Minst bereikte 
bevolkingsgroepen”  over de hele wereld te bereiken met het bevrijdende Evangelie 
van Jezus Christus. 
World Outreach International is gevestigd in Nieuw Zeeland. In een aantal landen 
op de verschillende continenten zijn zogenaamde “country offices” opgericht. Zo 
ook in Nederland.  
 
1.2 Oprichting 
Op 3 augustus 1989 werd in Velzen de Stichting  World Outreach International 
Nederland  opgericht.  
 
 
2  Gegevens stichting  
 
Naam     World Outreach International Nederland 

RSIN    806198709 

Post- of vestigingsadres  Oude zeeweg 17,  8071 TM  Nunspeet 

e-mailadres:    holland@world-outreach.com 

Telefoonnummer  0624671758 
Kamer van Koophandel  41225136 

Bankrekening   NL66 ABNA 0470 3155 12 
 
 
3  Beleid en strategie  
 
3.1 Doel en missie 
Doel en  missie van World Outreach Internationaal is het brengen van het Goede 
Nieuws van Jezus Christus onder de “onbereikte bevolkingsgroepen” (UPG’s).  
Tegen het einde van 2025 willen we het aantal UPG's waar World Outreach actief is, 
te verhogen van (momenteel) 140+ naar 300. 
Op dit moment zijn meer dan 350 zendelingen en medewerkers werkzaam onder 
zulke (etnische) groepen. Doel is om tot 2025 dit aantal te vergroten tot 500. 
Conform artikel 2 van de statuten stelt de  Stichting zich ten doel: ondersteuning 
van activiteiten van de zendingsprojecten van World Outreach Internationaal in 
overeenstemming met de doelstellingen van die Internationale organisatie. 
 
World Outreach International Nederland stelt zich hiermee onder de doelstellingen 
van haar moederstichting om wereldwijd mensen te winnen voor het Christelijke 
geloof. 
 

mailto:holland@world-outreach.com
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3.2 Visie 
World Outreach International Nederland wil 

- relevant zijn: 
we willen een relevante, Bijbelse zendingsorganisatie zijn die zich helemaal 
wijdt aan het werven en trainen van discipelen; 

- ondersteunend zijn: 
we willen een ondersteunend netwerk zijn, die richting en sturing geeft, en 
rekenschap aflegt van haar beleid en activiteiten; 

- visionair zijn: 
we willen visionaire organisatie zijn die middelen en passie genereert voor  

 de Bijbelse opdracht die ons gegeven is; 
- effectief zijn: 

we willen een organisatie zijn die een goede reputatie heeft en effectief is in  
 het ervaren van groei en vernieuwing ; 

- vernieuwend zijn:  
we willen een vernieuwende organisatie zijn waar een volgende generatie  

 kan worden ingezet in strategische en belangrijke bedieningen..  
 
4   Werkzaamheden en activiteiten  
 
4.1   Activiteiten in Nederland: 
Het binnen kerken en gemeenten stimuleren van de visie op zending in het 
algemeen en die van World Outreach in het bijzonder. Dit gebeurt door: 

a. Het communiceren van het werk van de zendelingen en projecten van 
World  Outreach dat gedaan wordt door Nederlandse medewerkers; 

b. Het communiceren van het werk van de zendelingen en projecten van  
World Outreach  die gedaan worden door niet-Nederlandse  
medewerkers. Dit vindt plaats  door de verspreiding van het, door  
World Outreach International uitgegeven blad “Nations”; 

c. Het, in samenwerking met zendelingen houden van samenkomsten,  
informatieavonden en spreekbeurten in Nederland t.b.v. zendingswerk 
in binnen en buitenland; 

d. Het mobiliseren van potentiële zendelingen om meer Unreached People 
Groups te bereiken; 

e. Het bieden van ‘member care’ aan onze zendelingen ten behoeve van    
hun geestelijke en lichamelijke welzijn; 

f. Het kanaliseren van geldstromen afkomstig van donateurs of financiële  
acties e.d. richting zendelingen en zendingsprojecten en World  
Outreach International. 
 

 
4.2    Activiteiten in het buitenland: 

a.      Het onderhouden van contacten met de via World Outreach  
                      International Nederland uitgezonden zendelingen. Dit in overleg met 
                      het Nederlandse Word Outreach bestuur en de diverse Thuis Front  
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                      Commissies. Dit kan plaatsvinden d.m.v. bezoeken op de buitenlandse  
                      locatie, maar gebeurt meestal via digitale communicatiemiddelen.               
            b.       het deelnemen aan door World Outreach International georganiseerde 
                      seminars en meetings.  
 
5 Bestuur 
  
5.1   Bestuurssamenstelling:  

• Voorzitter: Chris Runhaar 

• Penningmeester: Albert Offereins  

• Secretaris: Jan-Peter Kelder  
 
5.2   Beloningsbeleid inzake het bestuur.  
Bestuursleden ontvangen als zodanig geen enkele beloning. Alleen aantoonbaar ten 
behoeve van de stichting gemaakte onkosten worden op verzoek vergoed. 
 
5.3   Handelingsbevoegdheid 
Statutair is bepaald dat tot het geven van kwijting voor ontvangen bedragen en het 
geven van betalingsopdrachten de voorzitter en de penningmeester in consultatie 
bevoegd zijn. 
 
6  Financieel beleid  
 
6.1 Inkomsten: Donaties, giften en andere  
Verreweg het grootste deel van de ontvangsten bestaat uit donaties afkomstig van 
de achterban (familie en vrienden e.a.) van de zendelingen.  
Ter besparing van bankkosten maken enkele ‘Mission partners’ (zuster-organisaties) 
uit het buitenland hun “tienden” (zie 6.2.2) over naar onze bankrekening met het 
verzoek deze door te storten naar World Outreach International.  
 
6.2 Uitgaven: 

6.2.1  Zendelingen en projecten 
Donateurs hebben de mogelijkheid om aan te geven welk project of welke zendeling zij 
met hun gift willen steunen. Alle giften worden na aftrek van de “tienden” (zie hierna) 
rechtstreeks overgemaakt naar de doelen waarvoor deze bestemd zijn. Is geen of een 
niet bekend doel aangegeven, dan wordt de gift gereserveerd voor een nader te bepalen 
doel binnen de doelstellingen van World Outreach. 
 
6.2.2  “Tienden” t.b.v. World Outreach International 
De hoofdactiviteiten van World Outreach International zijn: 
- het opleiden en toerusten van (kerk-)leiders; 
- het opzetten en onderhouden van kinder-ministries; 
- kerkplanting; 
- humanitaire hulpverlening; 
- ontwikkelen van effectieve trainingsprogramma’s voor cross-culturele activiteiten. 
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Voor de bekostiging hiervan wordt van alle donaties 10% ingehouden en afgedragen aan 
World Outreach International.  
(Meer informatie over de activiteiten van World Outreach International is te vinden op 
hun website) 
 
6.2.3  Onkosten 
Voor de bestrijding van de onkosten ontvangt de Stichting per maand € 100 van World 
Outreach International. 
De onkosten bestaan uit: administratie- en bankkosten, reis- en verblijfskosten etc. 
 
 

6.3 Prognose 2021 
 
 

 
 

ONTVANGSTEN 
  

UITGAVEN 
 

Zendelingen en projecten 55.000 
 

zendelingen en projecten 49.500    
tienden  t.b.v. WOI 5.500 

Overige giften 1.300 
 

Reserve t.b.v. overige projecten 
conform doelstelling WOI 

1.300 

Tienden ontvangen uit buitenland 
t.b.v. WO International 

9.500 
 

Tienden uit buitenland naar WOI 9.500 

Onkostenvergoeding van WOI 1.200 
 

Bank en adm. Kosten 500    
Reis- en verblijfskosten 700  

  
  

  
 

67.000 
  

67.000 

 
 
6.4  Rapportage en kascontrole 
 
Na afloop van iedere maand stuurt de penningmeester een rapportage ter 
kennisname aan de andere bestuursleden. 
Binnen een maand na afloop van het kalenderjaar wordt het financieel jaarverslag 
samengesteld en vindt controle plaats van de administratie. 
Voor deze controle wordt aan de Thuisfront-teams gevraagd om één of meer  
deelnemers af te vaardigen. Samen met de overige bestuursleden vormen zij de 
kascontrolecommissie. 
Na goedkeuring van de administratie wordt de jaarrekening volgens voorschrift 
gepresenteerd op de website van de Stichting     
   


