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00 Voorwoord van de bestuurder
Dordrecht, 30 juni 2022

“Samen geloof, hoop en liefde delen op het eiland van Dordrecht”

Het jaar 2021 was opnieuw een jaar van samen zoeken naar creatieve wegen om geloof, hoop en
liefde te delen op het eiland van Dordrecht. We kijken met dankbaarheid terug en verwachting
vooruit. Dankbaar zijn we voor de flexibele inzet van velen. Verwachting hebben we omdat we
verrassende groei en bloei zien ontstaan.
Onder de paraplu van Missie Dordt waren in 2021 een tiental missionaire initiatieven actief. Ieder met
een eigen kleur, doelgroep en aanpak. Met als gemeenschappelijke deler het verlangen om
Dordtenaren te bereiken met geloof, hoop en liefde.
We zijn dankbaar voor de komst van diverse initiatieven voor kinderen en jongeren. Eind 2020 ging
het missionaire kinderwerk SuperKids van start. In 2021 kwam daar het op kinderen gerichte initiatief
Kliederkerk bij alsook integraal jongerenwerk vanuit Jong Dordt. Zo mogen we een nieuwe generatie
Dordtenaren bereiken met het evangelie van Jezus Christus.
Ook waren wij in 2021 betrokken bij een zevental ad hoc projecten. Zo mochten wij meedoen aan
de Dordtse Feesten met een Feest van Hoop, een kerstactie organiseren bij het Albert Schweitzer
Ziekenhuis en Dordtenaren uitnodigen voor online kerstdiensten. Zomaar drie voorbeelden van hoe
wij samen met God en de kerken goed nieuws mogen zijn voor de stad.
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In dit jaarverslag leggen we graag verantwoording af, zowel inhoudelijk als financieel. We delen
hoogtepunten, staan stil bij ons DNA, geven een kijkje in de interne keuken, delen verslagen van
hoopvolle initiatieven en presenteren onze jaarrekening.
Graag willen we jou bedanken voor je inzet als vrijwilliger, samenwerking als partner, ondersteuning
als donateur, meeleven als betrokkene. Wat een voorrecht dat we dit werk samen mogen doen en
dragen. Gedreven door naastenliefde. In geloof en vertrouwen. Vanuit hoop en verwachting.
Samen goed nieuws voor de stad!

W.B. (Wiebe) van Horssen
Directeur-bestuurder
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01 Het jaar 2021 in vogelvlucht
10 kernteams actief in 2021

Alpha in
Dordt

Jong Dordt

Markt-/straatevangelisatie

Moving
Pictures

(2 kernteams)

Stadsgebed

Kliederkerk

SuperKids

Ontmoeting
met Vrouwen

Zondagavondzang

07 projecten (mede) gerealiseerd in 2021
Paasgroet bloemenactie | Vlag de witte vlag | Feest van Hoop | Prinsjesdagontbijt
Inventarisatie inloopmogelijkheden | Kerstactie ASZ | Kerstdienst Online

Diverse initiatieven gepromoot in 2021
Promotie van diverse missionaire initiatieven vanuit het netwerk via o.a. Missie Dordt Nieuws
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Programmatische hoogtepunten in 2021

✓

Nieuwe initiatieven: Jong Dordt, Kliederkerk

✓

Nieuwe locatie Zondagavondzang: De Prinsemarij

✓

Nieuwe cursussen: Marriage Course, Alpha Online

✓

Paasgroet Bloemenactie (12 kerken/initiatieven, 1.300 bloemen)

✓

Feest van Hoop (onderdeel van de Dordtse Feesten)

✓

Bemoedigingsactie voor het Albert Schweitzerziekenhuis

✓

Uitgave DordtPas voucher Inzet078 aan vrijwilligers

Organisatorische hoogtepunten in 2021

✓

Raad van Toezicht: 2 nieuwe leden (totaal 5 leden)

✓

Stichtingsraad: 3 nieuwe leden (totaal 33 kerken lid)

✓

Stuurgroep Missie Dordt: 2 nieuwe leden (totaal 4 leden)

✓

Bemensing: interim bureaumedewerker

✓

Huisvesting: gezamenlijk kantoor aan Vijverplantsoen 28

✓

Financiering: vanuit 1 fonds/stichting

✓

Subsidiëring: vanuit gemeente Dordrecht voor 1 project

✓

Afstemming: stichtingsraadvergadering en ontmoetingsavond

✓

Samenwerking: met 7 landelijke organisaties
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Betrokkenheid en bereik in 2021

33

05

02

Stichtingsraadleden

RvT-leden

Medewerkers

45+

500+

5.000+

Kernteam-/stuurgroepleden

Vrijwilligers

Dordtenaren

Wij geloven dat God zelf aan het werk is in de stad Dordrecht.
Als samenwerkende kerken mogen we hierop aansluiten en meebewegen.
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02 Het DNA van Missie Dordt
Missie Dordt is een interkerkelijke organisatie voor missionair werk op het eiland Dordrecht. Met
gebundelde krachten spannen we ons in om goed nieuws te zijn voor de stad. Wij zorgen ervoor dat
kerken, gemeenten en diverse instanties samenwerken op missionair gebied, zodat vanuit breed
gedragen initiatieven steeds meer mensen het goede nieuws van Jezus Christus ontdekken.
Missie Dordt verbindt, ondersteunt en stimuleert missionaire initiatieven,
vanuit een stadsbreed missionair netwerk.

Netwerkorganisatie

Koepelorganisatie

Profiel
Missie Dordt is een netwerkorganisatie die de verbinding legt en de samenwerking zoekt met kerken,
gemeenten en diverse instanties. De stichting functioneert ook als koepelorganisatie, waaronder
verschillende kernteams actief zijn. Deze kernteams ontplooien diverse missionaire activiteiten.

Visie
Missie Dordt wil ervoor zorgen dat kerken, gemeenten en diverse instanties samenwerken op
missionair gebied, zodat vanuit breed gedragen initiatieven steeds meer mensen het goede nieuws
van Jezus Christus ontdekken.
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Missie
Missie Dordt verbindt, ondersteunt en stimuleert christelijke gemeenschappen in het zijn en
verkondigen van het goede nieuws van Jezus Christus, Gods Zoon, de Redder. Wij verlangen naar
christelijke gemeenschappen die niet alleen goed nieuws verkondigen (missionaire proclamatie),
maar dat ook daadwerkelijk zijn (missionaire presentie). Dat is voor Missie Dordt de essentie.

Kernwoorden
Uitgangspunt voor het werk van Missie Dordt is de zogenoemde Missio Dei – de zending van God.
Wij geloven dat Missie Dordt allereerst Gods eigen werk is. In deze ‘missie van God’ worden wij meegenomen en mogen we Gods medearbeiders zijn. De volgende kernwoorden typeren Missie Dordt:

EVANGELIE

BEWEGING

STAD

de hele kerk

de hele stad

het hele evangelie

Beleidsplan
Voor de jaren 2022-2024 hebben wij in 2021 het beleid uitgewerkt in een beleidsplan. Download het
volledige document via onze website en lees meer over het unieke DNA van Missie Dordt. In het
beleidsplan 2022-2024 komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde:
Organisatieprofiel | Organisatiestructuur | Strategische doelen
Intern beleid | Financieel beleid
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03 Een kijkje in de interne keuken
Missie Dordt wordt bestuurd door de stichting Dordt Integraal. Deze bestuursorganisatie vormt als het
ware het wortelstelsel van de missionaire netwerk- en koepelorganisatie Missie Dordt en de
diaconale evenknie Samen Dordt.

Missie Dordt

Samen Dordt

Dordt Integraal

Organisatiestructuur
Missie Dordt functioneert onder een raad-van-toezicht-bestuurders-model. In een stichtingsraad zijn
de leden vertegenwoordigd. De stuurgroep functioneert als ‘serviceprovider’ naar de kernteams,
die uitvoering geven aan de diverse projecten. Het ‘werk in het veld’ wordt vooral uitgevoerd door
vrijwilligers. Betaalde krachten waarborgen de continuïteit en stimuleren, faciliteren, coördineren en
professionaliseren de vrijwillige inzet.

Raad van Toezicht
Dhr. E. (Bert) van de Burgt (voorzitter)
Mevr. Y.T. (Yvette) Crentsil – Waterberg (vicevoorzitter)
Dhr. D.A. (Dion) van Steensel
Mevr. S.B. (Sandra) Doeze Jager – van Vliet
Dhr. K.J. (Jesse) van Nes
Directeur-bestuurder
Dhr. W.B. (Wiebe) van Horssen
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Raad van Toezicht
In 2021 zijn er 2 nieuwe leden toegetreden tot de Raad van Toezicht. Daarmee komt het totaal aan
leden op 5 personen. De leden doen hun werk vrijwillig en zijn dus onbezoldigd.
Stichtingsraad
In 2021 zijn er 3 nieuwe leden toegetreden tot de stichtingsraad. Daarmee komt het totaal aan leden
op 33 Dordtse kerken. De betreffende kerken hebben een lidmaatschapsverklaring ondertekend.
Stuurgroep
In 2021 zijn er 2 nieuwe leden toegetreden tot de stuurgroep en is er 1 lid afgetreden. Daarmee komt
het totaal aan leden op 4 personen. De leden doen hun werk vrijwillig en zijn dus onbezoldigd.
Medewerkers
In 2021 was er naast de directeur-bestuurder (0,3 fte) in loondienst per juli 2021 ook een interim
bureaumedewerker (20 uur per maand) werkzaam voor Missie Dordt vanuit een ZZP-constructie. Eind
2021 is besloten om een vacature uit te zetten voor een bureaumedewerker in loondienst. Voor
medewerkers geldt de CAO Sociaal Werk waarbij de directeur-bestuurder is ingedeeld in schaal 9.
Vrijwilligers
In 2021 waren er meer dan 500 vrijwilligers actief
binnen de verschillende initiatieven en organen
van Missie Dordt, waarvan circa 150 vaste en 350
projectmatige vrijwilligers.

Huisvesting
Missie Dordt en Samen Dordt huurden in 2021 een
tweetal werkplekken aan het Vijverplantsoen 28
te Dordrecht. Op deze locatie zijn diverse
sociaalmaatschappelijke organisaties gehuisvest
met wie de stichtingen samenwerken. Dankzij
gezamenlijke huisvesting op één locatie zijn er
korte lijntjes en vindt er directe afstemming plaats
tussen de samenwerkende organisaties.
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04 Verslag van hoopvolle initiatieven
Onder de paraplu van Missie Dordt waren in 2021 een tiental missionaire initiatieven actief. Ieder met
een eigen kleur, doelgroep en aanpak. Met als gemeenschappelijke deler het verlangen om
Dordtenaren te bereiken met geloof, hoop en liefde. Ook waren wij in 2021 betrokken bij een zevental
projecten. Graag doen wij in dit hoofdstuk kort verslag van deze missionaire initiatieven en projecten.

Missie Dordt

Verbindt, ondersteunt en stimuleert missionaire initiatieven,
vanuit een stadsbreed missionair netwerk.
Website: missiedordt.nl

Verslag over 2021
Het jaar 2021 was een veelzijdig jaar voor Missie Dordt. Vanwege de covid-19 maatregelen was het
voortdurend zoeken naar creatieve wegen om geloof, hoop en liefde te delen. Vanuit haar
koepelfunctie bood Missie Dordt een passende organisatievorm aan een tiental missionaire
initiatieven. Vanuit de netwerkfunctie legde de stichting de verbinding met de kerken, gemeenten
en diverse instanties. Vanuit het missionair platform kwamen een zevental projectmatige initiatieven
tot stand, met als meest in het oog springende het Feest van Hoop op de Dordtse Feesten. Daarover
meer in dit verslag van hoopvolle initiatieven.
Tijdens de jaarlijkse stichtingsraadvergadering en nieuwjaarsbijeenkomst van de bestuursorganisatie
Dordt Integraal werden de plannen van Missie Dordt en Samen Dordt gedeeld met de leden en
betrokkenen. De interactieve onlinebijeenkomst met als thema ‘integrale missie’ werd bijgewoond
door meer dan 90 deelnemers. In het najaar van 2021 organiseerde de stuurgroep van Missie Dordt
een ontmoetingsavond met de verschillende kernteams die onder de koepelorganisatie opereren.
Doel was om de onderlinge samenwerking en algehele dienstverlening te bevorderen. Door de
initiatieven te ontzorgen kunnen zij zich richten op hun kernactiviteit.
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Alpha in Dordt

Laat deelnemers tijdens tien interactieve en gezellige
bijeenkomsten ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt.
Website: missiedordt.nl/alpha

Verslag over 2021
In Dordrecht wordt al vele jaren de Alpha cursus aangeboden vanuit verschillende kerken. Recent
is besloten om de krachten te bundelen en wordt de cursus interkerkelijk aangeboden. Het kernteam
heeft als doel het coördineren, afstemmen en promoten van Alpha in Dordt. In 2021 werd een
afstemmingsbijeenkomst georganiseerd waarin de cursussen in kaart werden gebracht en op elkaar
afgestemd. Ook werd invulling gegeven aan de gezamenlijke promotie. Er werden in 2021 een zestal
Alpha cursussen aangeboden, waaronder drie reguliere online cursussen, twee reguliere fysieke
cursussen en één marriage course. Circa 45 Dordtenaren namen deel aan Alpha en circa 30
vrijwilligers waren actief. Vanwege covid-19 maatregelen werd de online cursus geïntroduceerd,
terwijl de fysieke cursussen een aantal keer moesten worden uitgesteld.
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Jong Dordt

Helpt jongeren groeien en werkt met hen aan een volwaardige
plek in de samenleving.
Website: missiedordt.nl/jongdordt

Verslag over 2021
Vanuit een samenwerking tussen Youth for Christ, Missie Dordt en Samen Dordt is begin 2021 het
initiatief Jong Dordt opgericht. Onder Missie Dordt wordt invulling gegeven aan behoeftegericht,
relationeel, integraal, missionair jongerenwerk. In 2021 bediende Jong Dordt vanuit een mobiele
ontmoetingsplek een drietal wijken, namelijk de Lijnbaan, Krispijn en de Staart. Per wijk bereikte het
initiatief circa 15-20 jongeren. Vanwege covid-19 maatregelen waren er interrupties in de uitvoering
van het jongerenwerk. Het werk werd uitgevoerd door een team van circa 10-15 vrijwilligers onder
aansturing van een coördinerend jongerenwerker. Naast het uitvoerende werk, zijn er in 2021
plannen gemaakt voor de opzet van een pioniersplek voor integraal jongerenwerk op de Staart. Een
hoogtepunt in 2021 was de Tour d’Orange en het buurtfeest op het Houthavenplein.
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Kliederkerk

Laat kinderen en volwassenen met alle zintuigen ervaren wat
geloven inhoudt (samen ontdekken, vieren en eten).
Website: missiedordt.nl/kliederkerk

Verslag over 2021
De Kliederkerk in Dordrecht is in 2021 ontstaan vanuit een samenwerking tussen de landelijke
Protestantse Kerk, de Protestantse Wijkgemeente ‘De Wijnstok’, Missie Dordt en de Beatrixschool in
de wijk Dubbeldam. In 2021 is een projectplan uitgewerkt en een interkerkelijk kernteam van 5
personen gevormd. Met een feestelijke viering ging het initiatief in oktober van start. Meer dan 50
kinderen namen (samen met hun ouders, andere familieleden en/of betrokkenen) deel aan deze
viering. Vanwege covid-19 maatregelen moest de viering van december helaas worden afgelast.
Als alternatief werden er toen Kliederkerst-pakketjes uitgedeeld. Het initiatief richt zich vooral op
jonge gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Daarom is het mooi dat de Kliederkerk kan
plaatsvinden in de voor vele kinderen ‘vertrouwde omgeving’ van de Beatrixschool.
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Markt-/straatevangelisatie

Biedt een plaats van ontmoeting en ontdekken van het
christelijk geloof op de markt en in de winkelstraat.
Website: missiedordt.nl/evangelisatie

Verslag over 2021
Evangelisatie is één van de oudste initiatieven onder de koepel van Missie Dordt. Al in 1940 stond er
een evangelisatiekraam op de Dordtse weekmarkt. Inmiddels heeft de kraam een vaste plek
gekregen op de Sarisgang en wordt het werk door meerdere kerken gedragen. In 2021 was de
weekmarkt vanwege covid-19 maatregelen voor non-food deels gesloten. Daardoor kon de kraam
slechts 35 weken operationeel zijn. De kraam werd in 2021 bemand door circa 30 vrijwilligers vanuit
6 verschillende kerken. Op een gemiddelde marktdag hebben de vrijwilligers met circa 50 passanten
een gesprekje over de zin van het leven. Daarnaast organiseerde het kernteam straatevangelisatie
8 evangelisatiemomenten met 6 vrijwilligers. Met de karakteristieke bakfiets vol informatiefolders is de
straatevangelisatie een vertrouwde verschijning in de Dordtse binnenstad.
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Moving Pictures

Draait films in de bioscoop met als doel om mensen in beweging
te brengen en aan het denken te zetten.
Website: missiedordt.nl/movingpictures

Verslag over 2021
Moving Pictures is ontstaan vanuit het verlangen om inspirerende films te vertonen aan een breed
publiek. Het initiatief startte vanuit Bonfire, toen nog gevestigd in de voormalige Bonifatiuskerk aan
de Wijnstraat 117, met het voornemen de films te zijner tijd in de bioscoop te gaan vertonen. In 2019
is een samenwerking met de christelijke boek- en cadeauwinkel Present aangegaan en sindsdien
zijn er al meerdere films vertoond in The Movies Dordrecht. In 2021 is Moving Pictures gelanceerd als
initiatief onder de koepel van Missie Dordt. Vanwege covid-19 maatregelen kon slechts één film
worden vertoond in 2021, namelijk de film ‘Priceless’. Op een filmavond van Moving Pictures komen
gemiddeld 50 bezoekers. Er zijn 2 kernteamleden en circa 10 vrijwilligers actief voor het initiatief. Er
wordt o.a. samengewerkt New Faith Network en NEEMA.
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Ontmoeting met Vrouwen

Organiseert inspirerende interkerkelijke vrouwenochtenden
met ontmoeting, Bijbelstudie en muziek.
Website: missiedordt.nl/ontmoetingmetvrouwen

Verslag over 2021
Ontmoeting met Vrouwen is gericht op het organiseren van interkerkelijke ontmoetingsbijeenkomsten voor vrouwen. Er wordt normaliter twee keer per jaar een ochtend voor vrouwen belegd.
Tijdens deze bijeenkomsten is er plaats voor ontmoeting, Bijbelstudie door een gastspreekster/spreker en tijd voor muziek. Vanwege covid-19 maatregelen kon er in 2021 geen vrouwenochtend
worden georganiseerd. Normaliter komen er op een vrouwenbijeenkomst circa 150 bezoekers. Het
kernteam van Ontmoeting met Vrouwen bestaat uit 6 leden uit verschillende kerken, echter is op
zoek naar nieuwe mensen aan wie de organisatie kan worden overgedragen. In 2022 zal samen met
de huidige kernteamleden en de stuurgroepleden van Missie Dordt worden gekeken of een
doorstart van het initiatief mogelijk en wenselijk is.
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Stadsgebed

Stimuleert om samen te bidden voor stad, school en straat
vanuit een krachtig interkerkelijk gebedsnetwerk.
Website: missiedordt.nl/stadsgebed

Verslag over 2021
Stadsgebed heeft in 2021 vanwege de covid-19 maatregelen gezocht naar creatieve alternatieven
voor het organiseren van verschillende gebedsmomenten. In januari organiseerde het kernteam de
jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid met als thema #blijfinmijnliefde. De aftrap van deze
week was middels een online startavond. Verder was er dagelijks de mogelijkheid om te bidden op
diverse inlooplocaties. Ook werd het initiatief #stratenvangebed gepromoot. Door het jaar heen
waren er 5 (online) bijeenkomsten van samen luisterend bidden. Verder organiseerde het kernteam
de Nacht van Gebed en de Dordtse Kroonbede. Aan de 5 gebedsinitiatieven deden circa 750
bidders uit verschillende Dordtse kerken mee. Het initiatief had 3 kernteamleden en 30 vrijwilligers.
Voor het jaar 2022 worden er nieuwe kernteamleden gezocht.
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SuperKids

Biedt een interactief en eigentijds programma voor kinderen
in de wijken Krispijn, Crabbehof en Wielwijk.
Website: missiedordt.nl/superkids

Verslag over 2021
Het initiatief SuperKids heeft zich in het jaar 2021 verder ontwikkeld tot een bruisend programma voor
missionair kinderwerk gericht op de wijken Krispijn, Crabbehof en Wielwijk. Er werden in 2021 in het
totaal 10 bijeenkomsten gerealiseerd met een bezoekersaantal van circa 40 kinderen per middag.
Er waren gedurende het jaar 4 kernteamleden en 8 vrijwilligers actief. Een hoogtepunt was de
‘Kerstparty’ met een optreden van Amazing Kids. SuperKids werkt samen met de pioniersplek ‘De
Andere Boeg’ (Piet Heynstraat 1) in Wielwijk. Het programma van SuperKids bestaat uit o.a. spelletjes,
sketches, objectlessen, zingen, herinneringsverzen, een Bijbelverhaal en workshops zoals dansen,
knutselen, sporten en bakken. SuperKids is gericht op kinderen van 6 t/m 12 jaar (basisschoolleeftijd).
Rosso het Hart verwelkomt maandelijks de kinderen.
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Zondagavondzang

Organiseert ter bemoediging wekelijkse zangmomenten
in verpleeg- en/of verzorgingstehuizen.
Website: missiedordt.nl/zondagavondzang

Verslag over 2021
Zondagavondzang richt zich op het organiseren van wekelijkse zangmomenten in verpleeg- en/of
verzorgingstehuizen. Dit gebeurde in 2021 om de twee weken in woonzorgcentrum Crabbehoven
en eens per maand in De Prinsemarij. Vanwege covid-19 maatregelen konden de zangmomenten
in de eerste helft van het jaar helaas niet doorgaan. Uiteindelijk waren er 10 zangmomenten in
Crabbehoven en 4 zangmomenten in De Prinsemarij. De laatstgenoemde locatie is nieuw en
ontstaan vanuit een samenwerking tussen de activiteitenbegeleiding van het Spectrum, de
Hervormde Wijkgemeente Krispijn en Missie Dordt. Gemiddeld komen er circa 30 zangers per locatie.
Er zijn 3 kernteamleden en circa 15 muzikanten actief. Op Eerste Kerstdag was er in Crabbehoven
een bijzonder zangmoment. Toen werden er om 6 uur ’s morgens kerstliederen gezongen.
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Missionair Platform

Verbindt, ondersteunt en stimuleert missionaire initiatieven,
vanuit een stadsbreed missionair netwerk.
Website: missiedordt.nl/missionairplatform

Verslag over 2021
Vanuit het missionair platform zijn in 2021 een zevental projectmatige initiatieven ontplooid met als
meest in het opspringende het Feest van Hoop tijdens de Dordtse Feesten. Ruim 700 mensen namen
deel aan het feest door zelf vanaf het podiumschip een bijdrage te leveren of vanaf de tribune te
genieten van de rijke diversiteit aan optredens. Verder organiseerde het missionair platform in 2021
een Paasgroet bloemenactie, het paassignaal ‘Vlag de witte vlag’ een bijzondere kerstactie voor
het Albert Schweitzerziekenhuis en de promotie rondom de online Kerstdiensten. Samen met GIDS
en het Platform Dordtse Kerken werd het jaarlijkse Prinsjesdagontbijt georganiseerd. Tenslotte maakte
Missie Dordt een uitgebreide inventarisatie van de inloopmogelijkheden vanuit de Dordtse kerken.
Ook zette Missie Dordt haar platform in voor de promotie van diverse initiatieven uit het netwerk.
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05 Jaarrekening en financiële positie
Missie Dordt presenteert met dankbaarheid de jaarrekening over 2021. In dit hoofdstuk delen wij de
balans per 31 december 2021, de staat van baten en lasten over 2021, de grondslagen voor
waardering en resultaatbepaling en een toelichting op de balans en staat van baten en lasten.

€ 64.038 aan baten

€ 41.461 aan lasten

Financiële positie
In 2021 hadden wij € 64.038 aan baten, zijnde 122% van de begrote inkomsten, afkomstig vanuit
bijdragen Dordtse kerken (24%), giften van particulieren (41%), giften van bedrijven (12%), bijdragen
van de lokale overheid (3%), financiering van fondsen (1%) en resultaat uit acties (19%).

19%

24%

3%
1%
12%

41%

Kerken

Particulieren

Bedrijven

Fondsen

Overheid

Acties
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In 2021 hadden we € 41.461 aan lasten, zijnde 79% van de begrote uitgaven, bestaande uit
projectkosten, personeelskosten, promotiekosten en overige algemene kosten. De direct toewijsbare
personeelskosten, promotiekosten en overige algemene kosten van initiatieven zijn verantwoord
onder de projectkosten van het desbetreffende initiatief. De lasten zijn lager dan begroot omdat de
loonkosten bestuurder voor 0,1 fte meer zijn doorbelast aan de stichting Samen Dordt en de inhuur
van de bureaumedewerker pas is gestart per 1 juli 2021 voor 8 uren minder dan begroot.
Het saldo van € 22.577 is toegekend aan de algemene reserve en bestemmingsreserve conform de
staat van baten en lasten en de daarop gegeven toelichting. De totale stichtingsreserve komt
daarmee per 31 december 2021 op € 170.057. De activa wordt mede gevormd door een
langlopende lening aan stichting Time Inn ter grootte van € 109.007.

Duurzaamheid
Missie Dordt streeft naar maximale financiële duurzaamheid en minimale financiële kwetsbaarheid
op de lange termijn. Concreet wordt daar op de volgende wijzen invulling aan gegeven:
1. Fondsenspreiding. Missie Dordt streeft naar een goede spreiding van haar inkomsten over de
verschillende inkomstenbronnen. Dankzij deze fondsenspreiding is de stichting minder kwetsbaar
bij het wegvallen van één van de bronnen.
2. Vrijwillige inzet. Missie Dordt kenmerkt zich door een hoge mate van vrijwillige inzet t.o.v. betaalde
inzet op alle niveaus in de organisatie. Deze hoge mate van vrijwillige inzet draagt bij aan de
financiële duurzaamheid van de organisatie.
3. Financieel beleid. Missie Dordt gaat geen verplichtingen aan, zonder dat daarvoor voldoende
financiële dekking is. De stichting streeft naar optimale aanwending van de beschikbare
middelen aan de doelstelling. Tegelijkertijd bouwt de stichting een gezonde buffer op om
tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen en nieuwe activiteiten te initiëren.

Toezicht
De directeur-bestuurder is door de Raad van Toezicht aangesteld en heeft de operationele
eindverantwoordelijkheid voor de activiteiten binnen Missie Dordt. De Raad van Toezicht (RvT)
vergadert vijf keer per jaar. In aanloop naar de RvT-vergaderingen brengt de directeur-bestuurder
verslag uit van de afgelopen periode en de financiële en operationele voortgang. Daarnaast zet
de directeur-bestuurder de lijnen uit waarlangs de jaarplannen worden opgesteld van de diverse
afdelingen binnen Missie Dordt en verantwoordt deze naar de RvT.
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Balans per 31 december 2021

ACTIVA
Leningen
Rekening-courantverhoudingen

31 december 2021
109.007

109.007

1.000

5.650

Totaal vorderingen
Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde bedragen

110.007

Kruisposten
Totaal liquide middelen
TOTAAL ACTIVA

114.657

1.190

2.679

419

0

Totaal overlopende activa
Banktegoeden

31 december 2020

1.609

2.679

82.135

64.289

0

171
82.135

64.460

193.751

181.796
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PASSIVA
Algemene reserve
Bestemmingsreserve

31 december 2021
168.911

107.213

1.146

0

Totaal eigen vermogen
Voorzieningen

31 december 2020

170.057
0

Totaal voorzieningen

107.213
47.292

0

47.292

Belastingen en sociale premies

1.284

0

Vooruit ontvangen bedragen

20.000

0

1.595

21.233

815

6.058

Rekening-courantverhoudingen
Overige schulden
Totaal kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA

23.694

27.291

193.751

181.796
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Staat van baten en lasten over 2021

BATEN

Begroting 2021

Realisatie 2021

1.500

1.000

0

1.850

45.000

49.197

6.000

11.991

52.500

64.038

Begroting 2021

Realisatie 2021

Projectkosten

10.000

13.046

Personeelskosten

37.200

24.012

Promotiekosten

1.500

1.326

Overige algemene kosten

3.800

3.076

52.500

41.460

0

22.578

Ten bate van Algemene reserve

0

21.432

Ten bate van Bestemmingsreserve

0

1.146

Bijdragen fondsen
Bijdragen overheid
Donaties
Overige opbrengsten
SOM DER BATEN
LASTEN

SOM DER LASTEN
SALDO VAN BATEN EN LASTEN
Bestemming van het resultaat
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
TOELICHTING OP ALGEMENE ZAKEN
Oprichting
De stichting is opgericht op 11 november 1992 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel te Rotterdam onder nummer 41121130. De datum van de laatste statutenwijziging
is 29 december 2020. De statutaire naam van de stichting luidt Stichting Missie Dordt. De stichting is
statutair gevestigd te Dordrecht.
Doel
Het verbinden, ondersteunen en stimuleren van christelijke gemeenschappen in het zijn en
verkondigen van het goede nieuws van Jezus Christus, Gods Zoon, de Redder; het optreden als
algemeen nut beogende instelling; alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht
van boedelbeschrijving.
Verslaggeving
Het doel van deze verslaggevingsrichtlijn is inzicht geven in de kosten van de organisatie en
besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor de gelden bijeengebracht zijn. De
jaarrekening is opgesteld in euro's. De toegepaste grondslagen voor waardering zijn ongewijzigd ten
opzichte van die van het vorige jaar.
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021
Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2021 wordt verwezen naar de staat van baten
en lasten.
Gebeurtenissen na de balansdatum
Niet van toepassing.
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GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij voor de
specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de
nominale waarde.
Bestemmingsreserve
Voor inkomsten met een bepaalde bestemming die in het verslagjaar niet zijn aangewend wordt
een bestemmingsfonds gevormd. Deze middelen zijn dus bestemd voor een specifiek doel en
daarom niet vrij besteedbaar.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en
andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen.
Baten en lasten
De baten worden gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. De kosten
worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Personeelskosten
Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd
zijn, in overeenstemming met de arbeidsvoorwaarden. De stichting heeft een pensioenregeling.
Belastingplicht
De stichting is niet belastingplichtig voor de omzetbelasting en vennootschapsbelasting.
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Toelichting op de balans per 31 december 2021

2021

2020

109.007

109.007

1.000

5.650

110.007

114.657

1.190

0

419

0

0

2.679

1.609

2.679

RABO Bank betaalrekening

57.135

7.263

RABO Bank spaarrekening

1. Vorderingen
Lening Stichting Time Inn
Rekening-courant Stichting Time Inn

2. Overlopende activa
Afrekening HVC nov-dec 2021
Software-abonnement 2022
Diversen

3. Liquide middelen
25.000

50.000

RABO Bank rekening Broodnodig

0

7.026

Kruisposten

0

171

82.135

64.460

4. Algemene reserve
Stand begin boekjaar

107.213

107.213

Resultaat boekjaar

21.432

0

Opboeking stand voorzieningen

47.292

0

Afboeking RABO Broodnodig

-7.026

0

168.911

107.213

0

0

Resultaat boekjaar

188

0

Stand einde boekjaar

188

0

Stand einde boekjaar
5. Bestemmingsreserve
Reserve Straten van Gebed
Stand begin boekjaar
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Reserve Superkids
Stand begin boekjaar

0

0

Resultaat boekjaar

958

0

Stand einde boekjaar

958

0

1.146

0

47.292

47.292

-47.292

0

0

47.292

1.284

0

1.284

0

20.000

0

20.000

0

1.595

21.233

1.595

21.233

815

0

Kosten website Missie Dordt

0

2.500

Diversen

0

3.558

815

6.058

Eindstand bestemmingsreserves

6. Voorzieningen
Stand begin boekjaar
Afboeking naar Algemene Reserve
Stand einde boekjaar
7. Belastingen en premies
Te betalen loonheffing

8. Vooruit ontvangen bedragen
Donatie Stichting Verburg Fonds

9. Rekening-courantverhoudingen
Rekening-courant Stichting Samen Dordt

10. Overige schulden
Reserveringen vakantiegeld/IKB

11. Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Geen
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Toelichting op de staat van baten en lasten

BATEN

Begroting 2021

Realisatie 2021

1.500

1.000

1.500

1.000

0

1.850

0

1.850

Donaties kerken en gemeenten

18.000

15.340

Donaties bedrijven

11.000

7.625

Donaties particulieren

16.000

26.232

45.000

49.197

1. Bijdragen fondsen
Bijdragen Fondsen (project Feest van Hoop)

2. Bijdragen overheid
Subsidie gemeente Dordrecht (project Feest van Hoop)

3. Donaties

4. Overige opbrengsten
Actie Oud Papier

6.000

7.039

Ticketverkoop project Feest van Hoop

0

4.680

Diversen

0

272

6.000

11.991

52.500

64.038

SOM DER BATEN
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LASTEN

Begroting 2021

Realisatie 2021

5. Projectkosten
Projectkosten Alpha Dordrecht
Projectkosten Feest van Hoop
Projectkosten Kerkproeverij

600

691

0

7.196

200

0

0

349

Projectkosten Marktevangelisatie

2.650

1.040

Projectkosten Missionair Platform

Projectkosten Kliederkerk

2.250

650

Projectkosten Moving Pictures

250

0

Projectkosten Ontmoeting met Vrouwen

500

0

Projectkosten Oud Papier

250

0

Projectkosten Reversed Mission

200

0

Projectkosten Stadsgebed

250

1.269

Projectkosten Straatevangelisatie

500

181

Projectkosten Straten van Gebed

0

649

1.500

786

850

235

10.000

13.046

Loonkosten bestuurder

26.400

20.817

Inhuurkosten bureaumedewerker

10.800

3.195

37.200

24.012

Projectkosten Superkids
Projectkosten Zondagavondzang

6. Personeelskosten

Toelichting
In het boekjaar was de directeur-bestuurder als parttime medewerker in dienst van de stichting met een omvang
van 0,3 fte. De loonkosten van de directeur-bestuurder zijn lager dan begroot omdat de omvang was begroot voor
0,4 fte, maar deze met 0,1 fte is verlaagd bij Missie Dordt en met 0,1 fte is verhoogd bij Samen Dordt. De inhuurkosten
van de bureaumedewerker zijn lager dan begroot omdat deze voor minder uren per week is aangetrokken en pas
per 1 juli 2021 is gestart i.p.v. per 1 januari 2021.

7. Promotiekosten
Reclame- en drukwerkkosten

1.500

1.326

1.500

1.326
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8. Overige algemene kosten
Kosten stuurgroep

150

167

Kosten stichtingsraad

250

0

Kosten Raad van Toezicht

250

0

Huisvestingskosten

600

0

Communicatiekosten

300

0

Kantoorkosten

300

468

Bankkosten

600

262

Hulpmiddelen / Kantoorbenodigdheden

500

1.139

Diversen

850

1.040

3.800

3.076

52.500

41.460

SOM DER LASTEN
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