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• Voorwoord
Randwijk, 2021
Geachte World Partner,
2020 ligt alweer even achter ons, maar in dit verslag willen we nog even kort terugblikken.
De Coronapandemie maakte het een ingewikkeld en soms vreemd jaar. Reizen konden niet
doorgaan, projecten lagen (tijdelijk) stil en de landen waar wij werken, werden hard geraakt.
Ondanks dat alles hebben we toch nog veel mooi werk en mooie projecten kunnen steunen.
In 2020 hebben we weer veel kunnen doen op het gebied van Business As Mission, waarbij we
zowel de Business als Mission kant veel aandacht geven in ons werk. Tegelijk hebben we ook steun
kunnen geven aan een aantal sociale projecten die gekoppeld zijn aan BAM bedrijven (oa in
Oekraïne).
In 2020 kon het BAM congres helaas niet doorgaan, maar we zijn wel actief betrokken gebleven bij
de Business As Mission beweging in Nederland. Hierin zijn we onder andere betrokken in het
ontwikkelen van een Business As Mission training.
Een van de uitkomsten van het BAM congres in 2019 was het initiatief tot het schrijven van een
boek over de geschiedenis van BAM. Dit boek, ‘Zaken doen met God’, is in 2020 door onze oprichter
Hans Hamoen geschreven en uitgebracht. Inmiddels is er al een 2e druk van het boek.
In 2020 heeft World Partners een nieuw project op de Kaukasus kunnen starten met enkele partners.
Dit is een melkveeproject dat er op is 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 partnerships die World Partners
ontwikkeld heeft in het afgelopen jaar. Wij zien nog steeds een mooie rol voor World Partners in
het helpen starten en ondersteunen van Business As Mission projecten wereldwijd.
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 2021 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 2020, bestaande uit de balans per 31 december 2020 en de winst- en
verliesrekening over 2020 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 2020 is door de stichting een positief resultaat van €10.983,- 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.

• 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 2020 bestond het bestuur van World Partners uit de volgende personen:
1. Dhr. Evers
Voorzitter
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2. Dhr. De Jong
Penningmeester
3. Mevr. Schoonhoven
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.

• 6. Over World Partners

World Partners stimuleert ondernemerschap in
ontwikkelingsgebieden
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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 & Dare2Care
Adama Ltd.
De Adama boerderij is in 2008 opgericht als BAM-project in de arme regio Volynsk, Oekraïne. De
voormalige staatsboerderijen in Oekraïne, ook wel Kolchozen 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.
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. Adama Ltd heeft de volgende doelstellingen:
•

Een gezonde, duurzame groei van het bedrijf door middel van winstoptimalisatie

•

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

•

Een voorbeeld zijn in de regio

•

Het ondersteunen van sociale projecten in de omgeving door financiële ondersteuning,
donatie van een deel van de oogst en het leveren van

Over 2020 groeide Adama Ltd. met 21 ha naar 399 ha grond. Het aantal medewerkers groeide naar
20. Er is een klein positief resultaat behaald over 2019, waar vanuit een nieuwe investering in de
varkensschuur is gedaan in 2020. Met de verkoop van varkens hopen we naast de landbouw onze
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opbrengsten in de toekomst de verhogen, waarmee we ook onze impact in de omgeving kunnen
vergroten. Ook werden er enkele nieuwe koeien aangeschaft om de melkproductie te verhogen.
Daarnaast is er geïnvesteerd in de uitbreiding en verbetering van de oogstopslag. Meerdere
sleufsilo’s zijn aangelegd en de aardappelopslag is voorzien van een betonvloer.

In 2020 bestond de oogst uit tarwe, haver, gerst, soya, erwten, boekweit, suiker en aardappelen. De
oogst was matig dit jaar door tegenvallende weersomstandigheden. Daarnaast ging een groot deel
van de strovoorraad in vlammen op. Als gevolg rapporteerde Adama een klein verlies over 2020.
Ook dit jaar doneerde Adama een deel van de oogst en andere levensmiddelen aan de meest armen
in de regio door middel van de maaltijdprojecten van World Partners. Deze maaltijdprojecten zullen
verder in dit jaarverslag toegelicht worden. Daarnaast is vanuit de bedrijfswinst het personeel in het
lokale weeshuis voor aankomend half jaar financieel ondersteunt.
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Dare2Care, ChildCare en Maaltijdproject
Het Dare2Care project is in samenwerking met EO Metterdaad in 2019 opgestart in de regio Volynsk
in Oekraïne. Door armoede en werkloosheid in de regio zoekt een groot gedeelte van de lokale
bevolking toevlucht in overmatig drugs- en alcoholgebruik. De plaatselijke Kovchek kerk speelt al
jaren een prominente rol in het opvangen en rehabiliteren van deze verslaafden door het beheren
van zes rehabilitatiecentra. Daarnaast speelt de kerk een prominente rol in het organiseren van
wekelijkse activiteiten voor kinderen en het verstrekken van voedselhulp in de wintermaanden.
Door middel van het Dare 2 Care project hoopt World Partners de sociale impact van de kerk verder
te vergroten en haar financieel te ondersteunen.
In 2019 is begonnen met de bouw van een Multifunctioneel centrum en een kerk in het plaatsje
Olesk, in samenwerking met de Nederlandse stichting Believe in Olesk en EO Metteraad. In deze
gebouwen kan de lokale bevolking na voltooiing terecht voor voedselhulp, activiteiten voor zowel
kinderen als volwassenen, zondagse diensten en geestelijke steun. Over 2020 is het gehele exterieur
van beide gebouwen voltooid, inclusief buitenwanden, isolatie en ramen.

Verder zijn een houtbewerkingswerkplaats en een steenverwerkingswerkplaats in 2020 voorzien
van machines en apparatuur en in gebruik genomen door rehabilitatiecentra in de regio. Deze
werkplaatsen helpt een grote groep (ex-)verslaafden om financieel het hoofd boven water te
houden, werkervaring op te doen en niet terug te vallen in drugs- en alcoholgebruik.
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Naast deze bouwprojecten ondersteunde World Partners de lokale bevolking door middel van
enkele sociale projecten. Jaarlijks sponsort World Partners het kinderwerk van de lokale kerk in
Olesk door het aanschaffen van maaltijden en schoolmateriaal. In de winter van 2020 ging World
Partners samen met stichting Believe in Olesk langs bij de ouderen en armen in de regio Volynsk
om ze te voorzien van voedselpakketten en brandstof. Meer dan 300 gezinnen en ouderen zijn zo
geholpen om de winter door te komen.

• 7.2 Kaukasus – Melkvee
In 2020 heeft World Partners een melkveebedrijf opgezet in de Kaukasus. Deze onderneming wordt
beheerd door een plaatselijke bijbelschool die vervolgde Christenen uit het Midden-Oosten opvangt.
Het bedrijf stelt de school in staat om zichzelf financieel te ondersteunen. De studenten van deze school
beheren een stal met circa 65 koeien en een stuk land waar de groeien kunnen grazen en wintervoer
wordt verbouwd. Door hun werk leren ze de benodigde vaardigheden om in hun eigen land succesvol
veehouder te worden. Er waren plannen gemaakt om de onderneming uit te breiden met een
kaasfabriek, maar deze plannen zijn uiteindelijk niet doorgegaan.
Over het boekjaar 2020 is er boven verwachting melk geproduceerd. De oogst van voedergewassen viel
echter erg tegen vergeleken met de begroting. Als gevolg is het de school niet gelukt om winst te draaien.
Het project is overgedragen aan het lokale team van de bijbelschool en World Partners is bedankt voor
haar geleverde diensten.
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• 7.3 Roemenië - Walnotenboomgaard
World Partners is in 2020 betrokken geweest bij het ontwikkelen en berekenen van een businessplan
voor een walnotenboomgaard en bijbehorende fabriek in Bacau, Roemenië, ter bevordering van de
lokale werkgelegenheid en economie. Walnoten van de boomgaard zullen worden gedroogd, gekraakt
en verpakt in de fabriek, alvorens ze verkocht worden op de lokale markt. Daarnaast onderzocht World
Partners de mogelijkheden om bosbessen en aardbeien te produceren en te verwerken in Bacau. Naar
aanleiding van het advies zijn lokale partners verdergegaan met verschillende BAM activiteiten. World
Partners heeft dit project afgerond en overgedragen.
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• 7.4 Moldavië – Panelenfabriek
Uniqa Wall Systems is met financiële hulp van World Partners in 2016 opgericht. Het bedrijf produceert
sandwichpanelen voor de huizenbouw in Nederland en Oost-Europa vanuit een fabriek in Moldavië. De
fabriek biedt werkvoorziening aan (jonge) vaders, die 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 nog
steeds betrokken als adviseur. Ook probeert World Partners Uniqa te koppelen aan partners en klanten
in Nederland en Oost-Europa.
Door de coronacrisis was 2020 een moeilijk jaar voor Uniqa. Toch is de omzet van Uniqa gegroeid
vergeleken met 2020, mede door de vraag naar huizen op de Nederlandse markt en stijgende prijzen
van bouwmaterialen.
Meer informatie over Uniqa is te vinden op: www.uniqa.md

• 7.5 Centraal Azië – Kleine boomgaarden
Dit

project

heeft

een

specifieke

focus

op

het

ondersteunen

van

lokale

agrarische

ondernemers/kerkleiders. Om de lokale bevolking te ondersteunen worden er kleine fruitboomgaarden
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aangelegd. Deze ondernemers krijgen van onze partner in Centraal Azië het benodigde startmateriaal
en begeleiding voor de komende 3 jaar.
De gevraagde investering zal worden gebruikt als een revolterend fonds. Dit betekent dat de kerkleiders
de winst uit de boomgaard gebruiken om de investering in apparatuur terug te betalen. Met dit
terugbetaalde geld worden nieuwe gezinnen geselecteerd waar een boomgaard kan worden
gerealiseerd. In 2020 is het eerste gezin geselecteerd waar een start is gemaakt met de aanleg.

• 7.6 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.
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Noord-Afrika
Worldpartners ondersteunt verschillende kleine businesses in Noord-Afrika, zowel door middel
van advies als financieel.

Business As Mission Boek
In december 2020 startte de verkoop van het boek ‘Zakendoen met God’, geschreven door
Worldpartners’ oprichter Hans Hamoen uit. Het onderwerp: Business as Mission. Hans behandelt in
zijn boek de geschiedenis, essentie en aanpak van Business As Mission. Hij beschrijft zijn eigen
ervaringen met dit onderwerp, maar gaat ook dieper in op de geschiedenis van Business As Mission.
Daarnaast bevat het boek praktische handvaten voor geïnteresseerden die zelf een onderneming
willen starten volgens het principe van Business as Mission.

Fondsenwerving & communicatie
In het verslagjaar is veelal gecommuniceerd middels Facebook en digitale nieuwsbrieven.
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• 8. Verkorte jaarrekening 2020
Stichting World Partners
Koningin Julianastraat 33, 6668AG Randwijk
BALANS PER 31 DECEMBER
(na voorgestelde resultaatbestemming)
Activa

31-12-2020
€

31-12-2019
€

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
R&D kosten

0

0

0

0

297,316

388,816

0

0

729
1,250

848
959

Rekeningen - courant projecten
Overige vorderingen en

89,879

89,879

overlopende activa

8,280
100,138

4,343
96,029

0

0

Materiële vaste activa
Inventaris

Financiële vaste activa
Leningen verstrekt in het kader
van de doelstelling
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Vorderingen & overlopende activa
Debiteuren
Omzetbelasting

Effecten
Liquide middelen

Totaal activa

15

72,088

187,184

469,542

672,028
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BALANS PER 31 DECEMBER
(na voorgestelde resultaatbestemming)

Passiva

31-12-2020
€

31-12-2019
€

RESERVES EN FONDSEN
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
Herwaarderingsreserve
Overige reserves

190,500

179,517

21,960
0

79,230
0

0
212,460

0
258,748

64,045

64,045

0

91,500

142,964

212,411

8,608

4,149

0
41,464

0
41,175

50,072

45,325

469,542

672,028

BESTEMMINGSFONDSEN
Algemeen bestemmingsfonds

VOORZIENINGEN
Voorziening Uniqa

LANGLOPENDE SCHULDEN
Bestemmingsleningen

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

Totaal passiva
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2020
€

BATEN
Baten van patriculieren
Collecten

2019
€

6,150

8,288

0
28,865

90,000
30,364

35,015

128,652

5,219
0

40,615
0

0
0

0
0

52,350

128,527

57,569

169,142

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
Overige baten

110,647
9,100

0
9,000

SOM DER BATEN

212,331

306,794

Nalatenschappen
Overige baten particulieren

Geworven baten
Baten van bedrijven
Baten van lotterij-instellingen
Baten van subsidie van overheden
Baten van verbonden instellingen zonder winststreven
Baten van andere instellingen zonder winststreven

2020
LASTEN
Dienst- en hulpverlening

2019

€
135,892

€
14,089

Aankoop en beheer
Voorlichting en bewustwording

0
0

0
0

Recreatie, sport en wensvervulling

0

0

Onderzoek

0

0

39,400

170,280

0
0

0
0

0
175,292

0
184,368

37,039

122,426

Evangelisatie en zending
Educatie, opleidingen en cursussen
Lobby en belangenbehartiging
Anders
Besteed aan doelstellingen
BRUTO MARGE
Bedrijfslasten
Wervingskosten

0

0

Personeelskosten
Overheadkosten

0
18,655

0
18,401

SOM DER BEDRIJFSLASTEN

18,655

18,401

BEDRIJFSRESULTAAT

18,384

104,025

Rentelasten

-7,401

-23,574

RESULTAAT

10,983

80,451
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