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Introductie
Wat is het India Adoptieplan (IAP)?
In de jaren 90 van de vorige eeuw waren Bart en Marianne Doornweerd met hun gezin
werkzaam in India voor de internationale zendingsorganisatie Youth With a Mission. Ze
kwamen daar heel veel armoede tegen en niet alleen bij de mensen waar zij naar
uitreikten, maar ook bij hun Indiase collega’s waar ze zij aan zij mee werkten. Uit eigen
portemonnee zijn ze toen begonnen om hun collega’s financieel te ondersteunen met
het weinige dat zij zelf hadden. Toen ze een aantal jaren later waren teruggekeerd naar
Nederland ontstond het plan om dit idee van ondersteuning breder te gaan trekken en
zo is het India Adoptieplan ontstaan en officieel opgericht in 1995. Vanuit Nederland
werden sponsoren geworven om lokale Indiase en Nepalese zendingswerkers, maar
ook bedieningen aldaar te gaan ondersteunen met kleine maandelijkse bedragen. Voor
de werkers in die landen is deze ondersteuning vaak de enige regelmatige support die
zij ontvangen. Het bedrag dat het IAP bijdraagt is niet voldoende om volledig van te
leven, maar het is een grote bemoediging en aanmoediging voor hen om te weten dat
mensen in andere delen van de wereld hen willen helpen om de Bijbelse Grote
Opdracht uit te voeren.

“Niets of niemand zo doeltreffend als lokale
zendingswerkers” – Bart Doornweerd
In 2021 werden zo’n 1300 lokale werkers en 70 bedieningen ondersteund vanuit het
India Adoptieplan met een totaalbedrag van ongeveer € 600.000,-.
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De heer C.H. Voogd - Voorzitter
De heer J. Bins - Penningmeester
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Mevrouw M. Doornweerd-van Prooijen - Bestuurslid

• Doelstelling, visie en missie:
De stichting India Adoptieplan heeft als statutaire doelstelling het volgende
geformuleerd: “het bevorderen van zendingswerk en hulpverleningswerk in India en
Nepal door het doen van uitkeringen ten behoeve van levensonderhoud aan in India
en Nepal werkzame en woonachtige zendingswerkers en hulpverleners en al hetgeen
daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest
uitgebreide zin genomen.”
De visie die hierachter schuilgaat is de overtuiging dat iedereen de kans moet krijgen
om het Goede Nieuws van Jezus Christus te horen. Hiertoe heeft de oprichter van de
stichting, die tevens nauw betrokken was bij zendingswerk in India en Nepal, zich ten
doel gesteld om lokale zendingswerkers en (een aantal van) hun bedieningen in die
landen financieel te gaan ondersteunen via een sponsornetwerk in Nederland om een
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bredere uitwerking van de visie in met name die landen, en later ook in Bangladesh
en Pakistan, te bewerkstelligen.
De stichting ziet het daarom als haar missie om zo’n 1350 zendingswerkers in India,
Nepal, Bangladesh en Pakistan maandelijks van een klein bedrag (€ 15,- per individu/
€ 30 per echtpaar) te voorzien om bij te dragen in hun levensonderhoud en daarnaast
een 70-tal bedieningen in die landen van enige financiele ondersteuning te voorzien
zodat zij de uitvoering van hun werk kunnen continueren. Door sponsoren te
koppelen aan specifieke werkers en hen, indien aangegeven door de sponsoren, met
elkaar in contact te brengen, zijn hechte relaties ontstaan waardoor nu meerdere
werkers meer ondersteuning ontvangen dan de hierboven genoemde basisbedragen.
Ook door speciale acties vanwege bepaalde specifieke noden, bezoekjes van
zendelingen aan Nederland en van sponsoren aan India en omringende landen en
fundraising op andere manieren is het mogelijk om uitvoering te geven aan de visie
van de stichting.
De langetermijndoelstelling van de stichting is om 2000 zendingswerkers en 100
bedieningen te kunnen gaan ondersteunen.

• Ambities
In 2021 zijn de voorgenomen organisatorische veranderingen verder doorgevoerd.
Vrijwel alle sponsoren zijn benaderd om de wensen en beweegredenen van hen
enigszins in kaart te kunnen brengen en zijn ook de werkers, die gesponsord worden,
benaderd om updates te geven over hun werk- en persoonlijke situatie. Hen is te
kennen gegeven dat de sponsoring in principe beperkt is tot een periode van 5 jaar.
Hiermee willen we ruimte maken voor de mensen die, soms al jaren, op de wachtlijst
voor sponsoring staan. Ook hopen we met EFI (Education Fund India) in de komende
jaren een groot aantal kinderen van de zendingswerkers financieel te kunnen helpen
in de kosten van een goede scholing.
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• Sterkten en zwakten
De stichting heeft een sterke en meelevende achterban en zoals hierboven genoemd
is in 2021 getracht iedere sponsor persoonlijk te benaderen voor feedback, recente
data en om hun opmerkingen te vernemen. Ondanks wijzigingen in de leiding van de
stichting, een aangepaste organisatie en werkwijze blijft de achterban trouw in de
ondersteuning van de doelstellingen van de stichting. Dit komt mede door de
persoonlijke relaties die zijn opgebouwd tussen zendingswerker en sponsor.
Daarnaast werkt de stichting via het internationale netwerk van Youth With A
Mission en zijn de werkers en bedieningen door onderlinge relaties met elkaar
verbonden en is er en sterke ‘accountability’ waardoor de bestemming en impact van
de sponsoring goed te meten is.
Uitdaging voor de stichting is nog steeds de wijze waarop de gesponsorde bedragen
op de plek van bestemming dienen te komen. Door strenge regels van overheden en
banken in de doellanden is het niet altijd mogelijk of erg lastig om geld bij de werkers
en/of bedieningen te krijgen. Gelukkig heeft de overheid wel weer een vergunning
voor 5 jaar afgegeven aan Youth With A Mission om buitenlandse betalingen te
mogen ontvangen, maar zijn er wel strengere eisen te verwachten in de nabije
toekomst gezien het algehele beleid van de Indiase overheid. Diezelfde uitdaging
geldt ook voor Nepal, waar soortgelijke eisen, vanwege Nepals afhankelijkheid van
India, te verwachten is. Het is daarom een voortdurende uitdaging en het vinden van
nieuwe betalingsmogelijkheden moet constant onderzocht blijven worden door de
stichting.

• Strategische doelstellingen
Om meer werkers voor sponsoring te kunnen accepteren en de uitdagingen het hoofd
te kunnen bieden worden de volgende stappen overwogen en waar mogelijk actie
ondernomen:
1. Elke gesponsorde werker moet jaarlijks een update van zijn/haar profiel
inleveren om continuering van de sponsoring voor de afgesproken periode van 5
jaar te verzekeren. Het profiel geeft uitsluitsel of iemand voldoet aan de
voorwaarden van sponsoring en wordt de sponsoring stopgezet indien er niet
5

2.

3.

4.

5.

6.

aan voldaan wordt zodat een nieuwe werker in zijn/haar plaats geaccepteerd kan
worden.
Omdat door persoonlijke relaties de sponsoring van sommige werkers hoger ligt
dan de basisondersteuning, zal gekeken worden in hoeverre bijdrages van
algemene sponsors nog vereist is en zo nee, dan kan deze bijdrage aan nieuwe
werkers worden toegekend.
Via sociale media en website zal meer fondsenwerving worden geïnitieerd en
wordt sowieso sponsoring toegankelijker gemaakt via online manieren van
geven.
Onderzoek naar nieuwe (online)betalingsmethoden moet blijven gedaan worden.
Meerdere opties om de donaties op de eindbestemming te krijgen zijn cruciaal
voor het bereiken van de doelstelling van de stichting.
Een nieuw CRM-systeem dat geschikt is als database voor de stichting en tevens
gekoppeld kan worden met de betaalrekening blijft een hoge prioriteit om een
goede administratie in de toekomst te kunnen blijven waarborgen.
Het aantal vrijwilligers dat meewerkt in de stichting dient voldoende capaciteit te
bieden om de (groeiende) activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. In geschikte
kringen wordt hier steeds naar gekeken en indien nodig zo mogelijk ook
gerekruteerd.

• Activiteitenverslag en terugblik op 2021
De werkzaamheden van de stichting India Adoptieplan worden sinds eind 2019
vanuit haar kantoor in Heerde uitgevoerd. Daarvoor vond het werk jarenlang in Ede
plaats waar de in 2020 overleden oprichter van het India Adoptieplan, Bart
Doornweerd, woonachtig was. Het huidige kantoor is eigendom van de stichting
Jeugd met een Opdracht waarmee het India Adoptieplan nauwe banden heeft en
bovendien zijn de meeste huidige vrijwilligers van de stichting in Heerde en omgeving
woonachtig. In 2020 zijn daarom alle werkzaamheden van de stichting vanuit dit
nieuwe kantoor in Heerde gecoördineerd en uitgevoerd.
De activiteiten is 2021 zijn overwegend een voortzetting van het werk van de vorige
jaren geweest. In het verslagjaar zijn meer dan 1350 zendelingen in onze doellanden
ondersteund met een maandelijkse financiele tegemoetkoming en daarnaast een 70tal bedieningen. Vanwege de aanhoudende coronacrisis zijn er meerdere specifieke
acties en andere fondsenwerving voor slachtoffers van COVID-19 geweest. Naar
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aanleiding van uiteenlopende initiatieven kon het India Adoptieplan verschillende
projecten in India, Nepal en Bangladesh hierbij helpen.
Naast het bestaande werk en (nood)acties is het Education Fund India (EFI) verder
uitgewerkt. Het fonds richt zich op het mogelijk maken van degelijk onderwijs voor
kinderen van de (ondersteunde) zendelingsgezinnen door hen financiele toelage te
bieden gedurende hun opleiding. Het is de bedoeling om met name meisjes een kans
te bieden voor een goede opleiding omdat juist zij zonder een dergelijke
ondersteuning weinig perspectief hebben. Overigens is het niet zo dat jongens niet in
aanmerking komen, want ook voor hen kan een toelage worden aangevraagd.
Verder is er veel gebeurd in het in kaart brengen van de persoonlijke
omstandigheden van de gesponsorde mensen. Dit proces heeft ertoe geleid dat er
een duidelijker beeld van de situatie is in hoeverre mensen ondersteuning nog echt
nodig hebben. Er wordt nu gewerkt met een ondersteuningsperiode van 5 jaar waarin
verwacht wordt dat de gesponsorde zendeling zijn netwerk uit probeert te breiden.
Mocht de financiele situatie na die 5 jaar niet verbeterd zijn, kan er opnieuw bezien
worden of een nieuwe periode van 5 jaar gestart zal worden. Op deze manier hopen
we meer, met name startende, zendelingen te kunnen helpen. In 2021 is sowieso
begonnen met het aannemen van nieuwe zendelingen van de bestaande wachtlijst.
Elke maand worden voortaan 6 tot 7 mensen toegevoegd aan de lijst van mensen die
ondersteund worden om zo de wachtlijst te laten slinken.
Het onderzoek naar een nieuw CRM-systeem is in 2021 verder gegaan, maar heeft
nog niet geleid tot een conclusie. Het is in eerste instantie nodig dat heel precies
bepaald gaat worden waar een nieuw systeem aan moet voldoen alvorens er een
keuze voor een bepaald product gemaakt kan worden. Deze uitdaging ligt nu bij de
huidige leiding waarna de gesprekken met de adviseur voortgang kunnen vinden.
Concluderend kijken we terug op een succesvol jaar in de uitvoering van de taken, de
beschikbaarheid van medewerkers en vrijwilligers en de mogelijkheden die we
daarmee aan de zendelingen en bedieningen in onze doellanden hebben kunnen
bieden.
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• Beheer en besteding van vermogen
Het beheer van het vermogen valt onder de verantwoordelijkheid van het
bestuur. Bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. De penningmeester heeft de
dagelijkse zorg over het beheer en voert de betalingen van de stichting uit in
samenspraak met o.a. de dagelijkse leiding en bestuursvoorzitter. Jaarlijks wordt
de door het bestuur goedgekeurde jaarrekening op de website van de stichting
geplaats conform de ANBI gerelateerde eisen.

• Beloningsbeleid
De stichting werkt met vrijwilligers die geen beloning voor hun werkzaamheden
ontvangen. Wel kunnen zij gemaakte kosten declareren bij de stichting en indien
gewenst kan de vrijwilliger verzoeken om een belastingvrije
vrijwilligersvergoeding. Dit geldt voor alle medewerkers van de stichting inclusief
de bestuursleden.

Jaarrekening:
Balans per 31 december 2021
Activa

31-12-2021

31-12-2020

Liquide middelen

€
€

- 2720
261.872

€
€

20
185.993

Totaal

€

259.152

€

185.993

Vorderingen & overlopende activa

Passiva

31-12-2021

Bestemmingsreserves
Schulden kort

Totaal
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31-12-2020

€ 159.397

€ 117.247

€ 99.754

€ 68.706

€ 259.152

€ 185.933

Staat van baten en lasten 2021
Baten

31-12-2021

31-12-2020

Baten van particulieren

€
€
€
€
€
€

Nalatenschappen
Donateurs
Giften algemeen
Giften met bestemming
Collecten
Overige opbrengsten

182.642
31.915
314.677
0
1.537

€
€
€
€
€
€

179.372
38.526
168.905
1.398
5.100

€ 530.770

Som van baten van particulieren

€

Baten van verbonden instellingen zonder winstsoogmerk

€ 393.301

211.153

€

€ 741.923

Som van de geworven baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of
diensten

€

Som van de baten

Lasten
Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening
Aankoop en beheer
Voorlichting bewustwording
Evangelisatie en zending
Educatie, opleidingen en cursussen
Lobby en belangenbehartiging
Anders, namelijk:

€

0

€ 599.156
€

12

€ 741.923

€ 599.168

31-12-2021

31-12-2020

685.749

€

€ 685.749

Besteed aan doelstellingen

205.855

597.668

€ 597.668

Kosten beheer en administratie

Vrijwilligersvergoedingen
Reis- en verblijfskosten
Kantoorkosten
Kosten administratieve dienstverlening
Diverse algemene kosten

€
€
€
€
€
€

Bankkosten

7.715
- 897
488
355
1.073
5.290

€
€
€
€
€

7.400
-3.500
64
269
2.347

€

4.465

Som van de lasten

€ 699.773

€ 608.712

Saldo baten en lasten

€ 42.150

-€ 9.544
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• Toelichting op de jaarrekening
In de balansposten van de stichting komt de kortlopende schuldenpost wederom uit
op een aanzienlijk bedrag. Van dit bedrag is ruim €56.600 de geboekte reserves voor
het ‘Education Fund India’ oftewel EFI. Per januari 2022 zullen er daadwerkelijk
fondsen overgemaakt gaan worden ten laste van deze reserve. Daarnaast is er bedrag
van € 30.600 gereserveerd voor bestemde coronagiften aan gezinnen die uitgesmeerd
over een aantal jaren maandelijkse uitgekeerd worden. Naast deze grotere bedragen
bevat deze post andere kleinere reserves en overlopende passiva.
Het uiteindelijke positieve ‘saldo baten en lasten’ wordt toegevoegd aan
bestemmingsreserves van waaruit onder andere het maandelijks aannemen van
nieuwe zendelingen wordt gefinancierd (zie onderdeel ‘activiteitenverslag en
terugblik 2021’).

• Historische overzicht van giftenstroom India Adoptieplan
sinds 1991
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