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• Voorwoord
Wageningen, 2020
Geachte World Partner,
Begin 2020 heb ik het stokje als voorzitter over mogen nemen van Jouke Spriensma. Als bestuur
zijn we hem enorm dankbaar voor de toewijding en trouw waarmee hij zich jarenlang heeft ingezet
voor World Partners.
In 2019 hebben we de focus nog meer gelegd op Business As Mission, waarbij we zowel de Business
als Mission kant meer aandacht geven in ons werk.
Dit doen we door de eigen inzet op sociale projecten af te bouwen, en dit meer door de BAM
bedrijven zelf uit te laten voeren. De Mission kant willen we meer zichtbaar maken in onze
communicatie en onze actieve deelname aan het BAM congres. Ook de communicatie op de site is
vernieuwd.
We kijken terug op een mooi BAM congres met ruim 100 deelnemers verdeeld over twee dagen.
World Partners heeft een spreekbeurt over de geschiedenis van BAM verzorgd en is actief
betrokken geweest bij de organisatie. Het is mooi om te zien dat de beweging rondom BAM in
Nederland groeit.
World Partners is ook actief betrokken bij het platform Business As Mission Nederland dat sinds
het voorjaar van 2019 actief is.
In 2019 heeft World Partners een nieuw project op de Kaukasus kunnen starten met enkele partners.
Dit agrarisch project is er op gericht om bijbelschool studenten te ondersteunen en een
mogelijkheid voor werkervaring te geven tijdens hun studie.
We zijn dankbaar voor toegenomen interesse in BAM en de partnership die World Partners
ontwikkeld heeft in het afgelopen jaar. Dit vormt een stevige basis om in 2020 op verder te bouwen.
Bovenal zijn wij God dankbaar voor zijn zorg, leiding en voorziening in ons werk. Zonder zijn Zegen
kunnen we en willen we het werk niet doen.
We kijken uit naar een mooi 2020 en danken alle partners voor hun betrokkenheid.
Uw mede partner,
Klaas Evers
Voorzitter
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• 1. Algemeen
Activiteiten
De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit het ontwikkelen van partnerrelaties tussen
christelijke zakenmensen en personen en/of instellingen in landen in ontwikkeling, het
ondersteunen van sociaaleconomische projecten die de structurele ontwikkeling van de plaatselijke
gemeenschap bevorderen en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande
in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Administratie
De administratie is voor u verwerkt met behulp van een geautomatiseerd systeem.

Jaarrekening
De jaarrekening 2019, bestaande uit de balans per 31 december 2019 en de winst- en
verliesrekening over 2019 alsmede de toelichtingen daarop, is in verkorte versie opgenomen in dit
rapport. De volledige jaarrekening is afzonderlijk gepubliceerd op onze website.

• 2. Fiscale positie
Over het boekjaar 2019 is door de stichting een positief resultaat van € 14.749 gerealiseerd. Dit
positieve resultaat zal aan de reserves toegevoegd worden, om de financiële positie van World
Partners te verbeteren.
De stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.
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• 3. Naam, doelstelling en rechtsvorm
Stichting World Partners is opgericht op 15 november 1994, gevestigd te Renkum en ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41052532.
De stichting beschikt over een ANBI-verklaring.

• 4. Bestuur
In het verslagjaar 2019 bestond het bestuur van World Partners uit de volgende personen:
1. Dhr. Spriensma
Voorzitter
2. Dhr. De Jong
Penningmeester
3. Dhr. Dappen
Algemeen lid

• 5. Bureau
Het bestuur wordt ondersteund door het bureau. Het bureau bestaat in dit verslagjaar uit een
vrijwillige secretaris, een vrijwillige office manager en vrijwillige medewerkers die actief zijn voor
projectonderzoek.
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• 6. Over World Partners

World Partners stimuleert ondernemerschap in
ontwikkelingsgebieden

Missie
World Partners ziet een wereld voor zich waarin ondernemers met hun talenten en middelen de
omgeving helpen te ontwikkelen, zowel op materieel als op immaterieel vlak.

Visie
World Partners helpt met het opzetten en onderhouden van ondernemingen. Deze ondernemingen zorgen er op hun beurt samen met World Partners voor dat een deel van hun
opbrengst naar sociale projecten gaat ten behoeve van de lokale gemeenschap.
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• 7. Projecten
World Partners is een organisatie die wereldwijd gericht is op lokale ontwikkeling, in het bijzonder
het opstarten van kleine ondernemingen. Belangrijk in de projecten van World Partners is dat een
deel van de winst van de ondernemingen ten goede komt aan lokale goede doelen of dat de
onderneming zelf bijdraagt aan het behalen van het sociale doel. Daarnaast zoekt World Partners
manieren om via de projecten lokale organisaties en medewerkers te ondersteunen in hun activiteiten.

• 7.1 Oekraïne – Adama Ltd.
Adama
Voorwoord
Ook in 2019 heeft landbouwbedrijf Adama diverse gewassen geteeld, met als hoofdgewas de
aardappelen. Adama heeft een zeer goede aardappeloogst gehad en ook de prijs van aardappelen
was redelijk. Om een goede prijs te krijgen, laten we de aardappelen vaak een aantal maanden in
de opslag liggen. Tijdens deze opslagperiode is helaas een deel van de aardappelen gaan rotten,
waardoor dit deel onverkoopbaar bleek. Dit heeft het resultaat van Adama over 2019 flink gedrukt.
Er is een klein positief resultaat behaald, waar vanuit een nieuwe investering in de varkensschuur is
gedaan. Met de verkoop van varkens hopen we naast de landbouw onze opbrengsten in de
toekomst de verhogen, waarmee we ook onze impact in de omgeving kunnen vergroten.
Hoewel de lokale munt, de Hryvnia, schommelt, heeft het weinig effect gehad op de
bedrijfsactiviteiten bij Adama. Daarnaast is de sfeer in het lokale team goed. Zoals elk jaar kon er
ook dit jaar uitgedeeld worden van onze opbrengst. Zo hebben diverse arme gezinnen suiker (van
de suikerbieten) en aardappelen gekregen om de winter door te komen. Daarnaast is vanuit de
bedrijfswinst het personeel in het lokale weeshuis voor aankomend half jaar financieel ondersteunt.

Achtergrond
De voormalige staatsboerderijen, ook wel Kolchoz genoemd, zijn na de val van het communisme
geprivatiseerd en eigendom geworden van de voormalige werknemers. Zo ook de boerderij bij
Bilichy, een klein dorpje in de buurt van Novovolynsk, dat voornamelijk wordt bevolkt door oudere
mensen. De privatisering resulteerde in veel kleine stukjes grond die te klein zijn voor een boerderij
en/of grotere productie. Een coöperatievorm lag gevoelig voor de mensen. Ook zijn deze ouderen
onvoldoende kapitaalkrachtig om te investeren in mechanisatie. Het gemiddelde inkomen ligt erg
laag in deze regio.
In 2005 kwamen de dorpsbewoners uit Bilichy naar een van de huidige aandeelhouders van Adama
toe met de vraag of hij een idee had ter verbetering van de situatie. De huidige aandeelhouders
zagen de toegevoegde waarde die ze in de regio konden bieden. Het resultaat was de oprichting
van Adama Ltd. ter bevordering van werkgelegenheid en steun aan rehabilitatiecentra.
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Adama begon als groenteproject. In de loop der tijd heeft een meerderheid van de oudere
mensen uit Bilichy de huidige aandeelhouders van Adama gevraagd om het land te huren en de
boerderij nieuw leven in te blazen. Met de huuropbrengst van het land en de gebouwen wordt hun
pensioen aangevuld waardoor zij hun leefomstandigheden iets kunnen verbeteren.
Naast een extra bijdrage voor de pensioenvoorziening heeft World Partners meerdere doelen
geformuleerd voor Adama Ltd. Er is een samenwerking aangegaan met een lokale kerk, De Ark, om
de sociale doelstelling beter vorm te kunnen geven. Zowel de boerderij als de sociale projecten
vormen samen het Volinsk project.

Doelstellingen
Naast de winstdoelstelling die hoort bij een gezonde onderneming is het voor Adama belangrijker
om te streven naar winstoptimalisatie dan naar winstmaximalisatie.
In de visie van World Partners staan drie uitgangspunten centraal, waar onze projecten aan moeten
bijdragen: een economische, sociale en holistische impact. Investeringen zijn niet alleen bedoeld
als economische investering, maar ook om sociale veranderingen teweeg te brengen, waarbij we
onze medemensen holistisch benaderen.
Bij Adama uit zich dit in de volgende doelstellingen:
•

Werkgelegenheid bieden voor de regio en aan mensen uit de rehabilitatieprogramma’s

•

Opleiden van mensen binnen het bedrijf waarbij ruimte is om te ontwikkelen als mens

•

Op dit moment heeft Adama de volgende bezetting:

•

o

Personeel kantoor, 3 personen

o

Vast personeel boerderij, 9 personen

o

Seizoensarbeid (onder andere via rehabilitatie programma), 10 personen

o

Een aantal deeltijdwerkers voor onder meer de watertoren en juridische zaken

o

Coördinatie sociale projecten, 2 personen

Voorbeeldfunctie voor de regio
o

Er worden afspraken gemaakt met de werknemers en beide partijen moeten zich
daaraan houden

o

Geen alcohol op het bedrijf

o

Moderne landbouw waarover graag uitleg wordt gegeven aan omringende
boerenbedrijven

o

Loonwerk aan kleine boeren omdat machines bij hen ontbreken

o

Hulp aan het dorp Bilichy, zoals wegen sneeuwvrij maken en watervoorziening

o

Ondersteuning van diverse sociale projecten, om te laten zien dat ondernemers
verantwoordelijkheid dragen in hun omgeving.

•

Opbrengst verdeling
o

Deel van de winst gaat naar de sociale projecten zoals kinderopvang voor
verwaarloosde kinderen en de verschillende rehabilitatiecentra

o

Deel van de oogst gaat als voedselvoorziening naar de sociale projecten zoals
kinderopvang voor verwaarloosde kinderen en de verschillende rehabilitatiecentra
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o

Hulp aan de rehabilitatiecentra bij het opzetten en onderhouden van eigen
akkerbouwprojecten

o

Winterhulp pakketten voor de allerarmsten (vaak ouderen)
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Dare2Care, ChildCare en Maaltijdproject
De sociale projecten Dare2Care en ChildCare bevinden zich in Novovolynsk, Oekraïne, en zijn zo’n
tien jaar geleden gestart door de plaatselijke kerk ‘Kovcheg’. Deze kerk is actief gericht op de
gemeenschap om de kerk heen. De ondersteuning van World Partners wordt in goed overleg met
de kerk afgestemd. De projecten worden niet alleen gefinancierd vanuit de boerderij, maar ook met
sponsorgeld.
Ook in 2019 heeft de samenwerking met Kerk in Actie gezorgd voor ondersteuning van diverse
sociale activiteiten in Volinsk. In het kindertehuis Ark woonden gemiddeld ongeveer 25 kinderen,
waarvan hun ouders zijn overleden of niet meer voor hen kunnen zorgen. Ze kinderen leven hier
als een familie en worden in al hun levensonderhoud voorzien.
Het Maaltijdproject in het plaatsje Zhovtneve is een project waarbij kinderen uit arme gezinnen
opgevangen worden voor een lunch, maar ook voor naschoolse activiteit en begeleiding. Ook dit
project wordt gedragen door een plaatselijke kerk. Dit jaar is het maaltijdproject voor ongeveer 40
kinderen georganiseerd. World Partners heeft het project ondersteund door middel van salarissen
voor de medewerkers, winterkleding voor de kinderen en eten en activiteiten voor het project.
Ook wordt er elk jaar een zomerkamp georganiseerd voor de kinderen uit de Volinsk regio. Dit jaar
is het kamp voor ruim 200 kinderen georganiseerd, in de leeftijden 3 tot 15 jaar oud. 5 dagen lang
hebben 35 vrijwilligers zich ingezet voor een zomerkamp vol activiteiten: muziek, sport,
Bijbelverhalen, medisch onderwijs en diverse drama en knutselactiviteiten. Met financiële
ondersteuning van Kerk in Actie hebben de kinderen ook deze zomer een onvergetelijke vakantie
gehad.
In oktober was er weer een succesvolle winterhulpactie door Nederlandse jongeren die samen
met hun Oekraïense leeftijdgenoten een week lang optrekken, pakketten uitdelen en klussen
doen. Er zijn ruim 300 flinke voedselpakketten gebracht bij arme ouderen en gezinnen.
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• 7.2 Tanzania - Cashews
Doel van dit project is het creëren van werkgelegenheid voor met name werkloze vrouwen en
arme gezinnen rondom Mtwara regio, Oost-Tanzania, om daarmee de verstedelijking en culturele
en/of religieuze onrust tegen te gaan.
De cashewplantage van 40 hectare is in etappes beplant met jonge bomen. Sinds 2014 draait de
plantage zelfstandig. Het project voorziet in werk voor de lokale bevolking, het genereert
inkomen en biedt perspectief voor de toekomst, waardoor wordt voorkomen dat met name
jongeren naar de stad trekken. Afgelopen jaren bood het project werk aan meer dan 700 parttime
werkers.

• 7.3 Kaukasus – Melkvee
In samenwerking met een lokale bijbelschool gaan we in 2020 een melkveebedrijf opzetten. Dit project
is in 2019 ontwikkeld. Op de bijbelschool komen vervolgde Christenen uit het Midden-Oosten tot rust en
krijgen zij naast Bijbels onderwijs ook agrarische les. Er is een stal die plek biedt aan zo’n 65 koeien.
Daarnaast wordt er land aangekocht waar de koeien kunnen grazen en waar het voer voor de koeien
kan worden verbouwd.
Uit de opbrengsten van de melk kan de bijbelschool financieel worden ondersteund. Daarnaast werken
de studenten mee op het melkveebedrijf en leren zij de benodigde vaardigheden om in hun eigen land
succesvol veehouder te worden. Elk jaar studeren ongeveer 20 studenten af, die hun kennis en geloof
daarna in hun eigen omgeving weer delen.

• 7.4 Moldavië – Panelenfabriek
In 2016 is Uniqa Wall Systems opgericht. Een Panelenfabriek in Moldavië met als doelstelling:
werkvoorziening voor (jonge) vaders, om zo te voorkomen dat zij het land moeten verlaten op zoek naar
werk. Op dit moment zijn er 20 mensen actief bij Uniqa Wall Systems. World Partners heeft de start van
Uniqa Moldavië mede mogelijk gemaakt met een zachte lening in 2017. Daarnaast is World Partners
betrokken als adviseur. Ook probeert World Partners Uniqa te koppelen aan mogelijke interessante
partners en klanten in Nederland.
Meer informatie over Uniqa kunt u vinden op: www.uniqa.md
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• 7.3 Overige activiteiten
World Partners USA
Ondersteunend in onze projecten zijn onze collega’s uit de USA. Zij benaderen voornamelijk
Amerikaanse ondernemers en stichtingen als fondsenwerving voor onze projecten. Middels een
jaarlijks overleg bespreken wij de aanpak en visie voor het aankomende jaar. Daarnaast volgt
digitale communicatie t.b.v. specifieke projecten.

Fondsenwerving & communicatie
In het verslagjaar is veelal gecommuniceerd middels Facebook en digitale nieuwsbrieven.
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• 8. Verkorte jaarrekening 2019
Stichting World Partners
Koningin Julianastraat 33, 6668AG Randwijk

BALANS PER 31 DECEMBER
(na voorgestelde resultaatbestemming)
Activa

31-12-2019
€

31-12-2018
€

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Inventaris

0

0

297,316

338,833

Debiteuren
Omzetbelasting
Rekeningen - courant projecten
Overige vorderingen en
overlopende activa

848
959
89,879

50
4,310
48,362

4,343
96,029

363
53,085

Liquide middelen

187,184

11,215

Totaal activa

580,528

403,133

Financiële vaste activa
Leningen verstrekt in het kader
van de doelstelling
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

Bijlage 1, blad 2
Rapport d.d. 10 oktober 2020
Stichting Worldpartners
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Rapport d.d. 10 oktober 2020
Stichting Worldpartners
WAGENINGEN
-5BALANS PER 31 DECEMBER
(na voorgestelde resultaatbestemming)

Passiva

31-12-2019
€

31-12-2018
€

RESERVES EN FONDSEN
Continuïteitsreserve
Algemeen bestemmingsfonds

LANGLOPENDE SCHULDEN
Bestemmingsleningen

179,517
64,045

99,066
64,045

243,562

163,111

212,411

214,411

4,149
0

1,724
0

120,406
124,555

23,886
25,611

580,528

403,133

KORTLOPENDE SCHULDEN
Leveranciers en handelskredieten
Rekeningen - courant projecten
Overige schulden en overlopende
passiva

Totaal passiva

Bijlage 2, blad 1
Rapport d.d. 10 oktober 2020
Stichting Worldpartners
WAGENINGEN
-6WINST- EN VERLIESREKENING
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Omzet en giften

2019

2018

€

€

297,794

102,752

Bijlage 2, blad 1
Rapport d.d. 10 oktober 2020
Stichting Worldpartners
WAGENINGEN
-6WINST- EN VERLIESREKENING
2019

2018

€

€

Omzet en giften

297,794

102,752

SOM DER BATEN

297,794

102,752

Uitgaven projecten

184,368

65,478

BRUTO MARGE

113,426

37,274

Bedrijfslasten
Overheadkosten

18,422

8,292

SOM DER BEDRIJFSLASTEN

18,422

8,292

BEDRIJFSRESULTAAT

95,003

28,982

0
0

0
0

Rentelasten
Rentebaten

-23,574
9,000

-14,233
0

RESULTAAT

80,430

14,749

Incidentele lasten
Incidentele baten
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