
Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat 
de HEER van je wil: niets anders dan recht te 
doen, trouw te betrachten en nederig de weg 
te gaan van je God. (Micha 6:8)  
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Introductie  
Micha Nederland is een netwerk van organisaties  die  in Nederland kerken en christenen aanspreekt 

en oproept om ‘goed en recht’ te doen. Dit geïnspireerd uit het bijbelboek Micha. In Micha 6:8 staat:  

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat 
de HEER van je wil: niets anders dan recht te 
doen, trouw te betrachten en nederig de weg 
te gaan van je God.  

‘Goed en recht doen’  komt tot de kern van Micha Nederland en haar activiteiten. Micha Nederland 

biedt bezinning, inspiratie en motivatie op het gebied van ecologische en sociale gerechtigheid. 

Micha Nederland daagt kerken en christen uit om niet alleen  met elkaar in gesprek te gaan maar 

juist om ook in actie te komen en gerechtigheid uit te leven.  Micha Nederland streeft daarmee naar 

verandering van houding en gedrag onder (kerkgaande) christenen.   

2014 in een vogelvlucht 

Het was een veelbewogen jaar voor  Micha Nederland. In het voorjaar verscheen de nieuwe Micha 

Monitor en werd de Micha Cursus vernieuwd en gelanceerd. In juli 2014 besloot Jacolien Viveen haar 

taak als coördinator neer te leggen en is de coördinatie overgenomen door Annemarthe Westerbeek.  

De Micha Zondag met als thema ‘Heel de Schepping’ kreeg bekendheid als nooit te voren met een 

themanummer van de Visie en aandacht in landelijke (christelijke) tv en radio programma’s. De lobby 

en advocacy  activiteiten van de internationale campagne ‘Exposed’ hebben  rondom de G20 in 

december wereldwijd aandacht opgeleverd voor het thema Tax Justice.   

Op bestuurlijk vlak heeft Wouter de Jong het voorzitterschap van Marnix Niemeijer overgenomen en 

heeft een extra bestuurslid zitting genomen. Herman Carlier vertegenwoordigt daarmee  CGK,GKV en 

NGK in het Micha Nederland bestuur.  
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1. Jaarverslag 2014  

1.1Bestuursverslag   

Structuur Micha Nederland  

Micha Nederland is een netwerk bestaande uit christelijke non-profit organisaties en overkoepelende 

kerken of kerkelijke organen (zoals diaconieën). Een van de belangrijkste taken van Micha Nederland 

is om dit netwerk te coördineren, zicht te houden op de samenhang tussen activiteiten en het 

overzicht te bewaren. Daarnaast heeft het de taak om zowel de deelnemers als de extern 

betrokkenen te inspireren, motiveren en activeren.  In bijlage 1 staat een overzicht van de structuur 

van Micha Nederland eind 2014. Hierin wordt zichtbaar welke deelnemers participeren in welke 

activiteiten, wat de samenstelling van het bestuur is, en wat de samenstelling van de 

werkzaamheden binnen Micha Nederland is.   

In juli is de coördinatie van Micha Nederland overgenomen door Annemarthe Westerbeek en is 

Jacolien Viveen met haar werkzaamheden gestopt.  Door ziekte van de voormalige coördinator was 

een concrete overdracht niet mogelijk. Dit heeft er voor gezorgd dat er in het 3e kwartaal van 2014 

een flink aantal dingen zijn blijven liggen en er bepaalde doelstellingen niet zijn behaald. 

Financiën 

De jaarrekening van 2014 is te vinden in deel 2 van deze rapportage.  

Deelnemersbijdragen , fondsenwerving & begroting 2015 

Het werk dat Micha Nederland kan doen is afhankelijk van de bijdragen van de deelnemers van 

Micha Nederland en de inkomsten door middel van fondsenwerving. Elke deelnemer draagt naar 

eigen vermogen een bepaald bedrag af aan Micha Nederland.  Hoe deze bijdrage bepaald wordt is te 

zien in bijlage 3.  In 2014 was  een groei in deelnemers begroot. De beoogde groei is hierin niet 

gehaald. Na de Micha Zondag is er een fondsenwervende e-mailing gestuurd naar de kerken die 

hebben deelgenomen aan de Micha Zondag (Met uitzondering kerken van de GKV en CGK omdat 

deze op een andere manier al bijdragen aan het realiseren van de Micha Zondag). Hierin stond een 

verzoek tot bijdrage.  Gedurende het 4e kwartaal van 2014 stroomden deze inkomsten binnen. De 

fondsenwervende doelstellingen zijn, op een paar honderd euro na, wel gehaald.   

Er zijn in het verslagjaar 2014 geen belangrijke wijzigingen geweest in de (statutaire) doelstellingen. 
 

Vooruitzicht 2015 

Voor 2015 heeft het bestuur zich voorgenomen om de fondsenwervende doelstellingen los te 

koppelen van de Micha Zondag. Dit vraagt om een nieuwe manier van fondsenwerving waarop in 

2015 zal worden ingespeeld. In het beleid van het bestuur en de begroting van 2015 zijn verder geen 

bijzondere wijzigingen ten opzichte van de voorafgaande jaren. De begroting van 2015 is opgenomen 

in de Staat van Baten en Lasten (zie 2.4.) 

Hoe gaat Micha Nederland om met het vrij besteedbaar vermogen?  

Het vrij besteedbaar vermogen is bedoeld als buffer voor het kunnen opvangen van tegenvallende 
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inkomsten. Het bestuur van Micha Nederland hanteert als maximum 1.5 maal de jaarlijkse kosten 

van de werkorganisatie conform de Richtlijn Goede Doelen.  

Uitbouw  

In het jaarplan van 2014 is de wens uitgesproken om het aantal kerkelijke en non-profit organisaties 

uit te bouwen. Met een focus op nog niet betrokken kerkgenootschappen en theologische 

opleidingen. In 2014 zijn de (landelijke) Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK), Het Leger des 

Heils en A Rocha deelnemer geworden van Micha Nederland.  Micha Nederland is er in 2014 niet in 

geslaagd om theologische opleidingen als deelnemer te verwelkomen.  In tabel 1 staat de  

deelnemerssituatie van Micha Nederland  aan het einde van 2014. Time To Turn is in 2014 als 

organisatie opgeheven en is daarmee ook geen deelnemer meer van Micha Nederland.  

Tabel 1: Deelnemers Micha Nederland  

EA-EZA 

Diaconaal Steunpunt GKV  

Deputaten Diaconaat CGK 

Unie van Baptistengemeenten 

Christelijke Hogeschool Ede 

Vereniging Prisma  

World Servants 

International Justice Mission Nederland 

Tear 

De Verre Naasten  

ZOA 

Red een Kind  

Dorcas Aid International  

Stichting Compassion Nederland 

Kerk in Actie (PKN) 

World Vision 

Convoy of Hope  

SZD (van de Bond VEG ) 

Het Passion  

HiP  

ABC gemeenten  

Deelnemer sinds 2014:  

A Rocha  

Leger des Heils 

NGK – Centrale Diaconale Commissie  

 

Opbouw van het Netwerk  

Ter opbouw van het netwerk wordt er tweemaal per jaar een deelnemersoverleg georganiseerd. Hier 

worden alle deelnemers van Micha Nederland verwacht.  Echter participeren er ook in 2014 

organisaties in de Micha  activiteiten (bv. Micha Cursus, Micha Young) die geen deelnemer zijn van 
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Micha Nederland. In 2014 was het de wens om deze organisaties als deelnemer aan te trekken. Dit is 

niet gelukt.  De focus van het 1e helft van het jaar lag op de lancering van de Micha Monitor en de 

vernieuwde Micha Cursus. Mede door de wisseling van  coördinator lag de focus van de 2e helft van 

het jaar op kennismaking met het netwerk en de organisaties die al deelnemer waren in 2014.  

In 2014 kwam het netwerk op drie momenten samen:  

1. Lancering Micha Monitor. Alle deelnemers en betrokken organisaties waren uitgenodigd 

voor de Micha Monitor Lancering op 22 mei. De opkomst viel helaas tegen.  

2. Lancering van de Micha Cursus. De opkomst was groot en de zaal zat vol met meer dan 100 

man. Dit waren  met name externe belangstellende, organisaties die deelnemen in de Micha 

Cursus gemeenteadviseurs van de PKN. Vanuit de deelnemers van Micha Nederland waren er 

weinig organisaties  aanwezig.  

3. Symposium en Inspiratiemiddag. Op 4 juli kwam het netwerk samen  voor een Symposium en 

inspiratiemiddag op de Eemlandhoeve. Centraal stond het meerjaren beleid van Micha 

Nederland. Een groot gedeelte van de deelnemers van Micha Nederland was hier 

vertegenwoordigd.  

Een vierde bijeenkomst stond gepland november. Er is voor gekozen om deze niet door te laten gaan. 

De lage opkomst en betrokkenheid van deelnemers heeft het bestuur van Micha Nederland in 

overleg met de coördinator doen besluiten om de netwerk/deelnemers overleggen voor 2015 op een 

nieuwe manier in te richten en te organiseren.   

Schrijvers voor Gerechtigheid  

In 2014 is Micha Nederland een samenwerking aangegaan met Schrijvers voor Gerechtigheid.  Als 

mensen een cd van Schrijvers voor Gerechtigheid bestellen doen ze dit bij Micha Nederland. 

Zodoende is ook de financiële  afrekening van Schrijvers voor Gerechtigheid ondergebracht bij Micha 

Nederland.  

Interne communicatie  

In 2014 is er door middel van een nieuwsbrief met de deelnemers van Micha Nederland 

gecommuniceerd. Tot en met juli gebeurde dit maandelijks. Met de overgang naar een andere 

coördinator in juli 2014 is besloten om de nieuwsbrief alleen  te versturen wanneer er belangrijke 

informatie of nieuws was om met het netwerk te delen. Dit is ook de lijn die zal worden voortgezet in 

2015. Verdere interne communicatie verliep met name doormiddel van persoonlijk contact, e-mail, 

telefoon  en  bezoeken aan de deelnemende organisaties. 

Externe communicatie  
Free Publicity 

In 2014 zijn er meerdere momenten geweest waarop het thema gerechtigheid onder de aandacht  

van de Nederlandse (christelijke) media is  gebracht. De belangrijkste momenten waren: Publicatie 

en resultaten van de Micha Monitor in mei 2014, lancering van de Micha Cursus in juni 2014, 

wisseling van voorzitterschap en coördinatie in juni 2014 en de Micha Zondag met als thema ‘Heel de 

Schepping’ in september en oktober. Met name in de week voorafgaande aan de Micha Zondag (19 
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oktober) is er in nationale  radioprogramma’s, tv programma’s, (christelijke) kranten en magazines 

aandacht besteed aan de Micha Zondag.  

 

Social Media 

Door het jaar heen is er aandacht gevraagd voor aan Micha gerelateerde thema’s  via Twitter en 

Facebook.   De resultaten van het aantal volgers (voor zo ver bekend) staan in tabel 2.  Bij de start 

van 2015 worden deze gegevens op een uitgebreidere manier bijgehouden door maandelijkse 

reports vanuit Twitter en de analyse mogelijkheden van Facebook.  

Tabel  2: Volgers Micha Nederland via Social Media 

 1 januari 2014 31 december 2014 

Facebook pagina ‘likes’ 104 227 

Volgers op Twitter  - 1 717 

 

Website  

Micha Nederland wordt regelmatig gebeld en gemaild met vragen, verzoeken of mededelingen. 

Vanaf het 3e kwartaal 2014 zijn de vragen die via de website en e-mail binnen zijn gekomen 

bijgehouden en zijn zichtbaar in tabel 3. Hierin wordt ook zichtbaar in welke hoedanigheid er in 2014 

gebruik is gemaakt van de website.   

Tabel 3: verkeer op website in 2014 

Indicator Aantal Percentage %  

Sessies2 24.223 -  

Terugkerende gebruikers: 8.662 35.8% 

Nieuwe bezoekers:  15.61 64.2% 

Gebruikers3 15.850 -  

Vragen via website 10 4  

 

In bijlage 2 is een uitgebreider document toegevoegd met meer analytische  gegevens van de 

website.  Hieruit blijkt ook dat de website het drukstbezocht wordt in oktober rondom de Micha 

Zondag.  

Communicatieplan  

In 2014 stond ten doel om een communicatieplan te ontwikkelingen voor Micha Nederland in 

samenwerking met de communicatiemedewerkers van de deelnemende organisaties. Door de 

wisseling van coördinator is er voor gekozen om dit uit te stellen. De nieuwe coördinator moest eerst 

een duidelijk beeld krijgen van de huidige wijze van communicatie van Micha Nederland. Dit plan is 

                                                           
1
Geen gegevens beschikbaar over begin 2014 

2
 Het totale aantal sessies binnen de geselecteerde periode. Een sessie is de periode waarin een gebruiker 

actief is op uw website, in uw app, enz. Alle gebruiksgegevens (schermweergaven, gebeurtenissen, e-
commerce e.d.) zijn gekoppeld aan een sessie. 
3
 Gebruikers die binnen de geselecteerde periode ten minste één sessie hebben uitgevoerd. Zowel nieuwe als 

terugkerende gebruikers worden meegeteld 
4
 Bijgehouden vanaf 3

e
 kwartaal 2014 dus: okt-dec 2014.  
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doorgezet naar 2015. Ook het stroomlijnen van ‘de Micha stijl’ in de verschillende communicatie 

uitingen  is doorgezet naar 2015. Op deze wijze kan alles in één keer helder gecommuniceerd  

worden naar het netwerk.  

1.2 Micha Activiteiten  

Activiteiten 

Micha Nederland is zo georganiseerd dat elke activiteit gefinancierd, georganiseerd en ontwikkeld 

wordt door een werkgroep. Deze werkgroepen (soms ook stuurgroepen) bestaan  uit deelnemende 

organisaties van Micha Nederland en eventueel andere betrokken individuen en organisaties. Het 

werkt enigszins als een franchise structuur. Hiermee is elke activiteit ook verantwoordelijk voor een 

eigen financiële  afhandeling.   

  In 2014 kent Micha Nederland de volgende vijf activiteiten en werkgroepen.  

- Micha Zondag 

- Micha Cursus  

- Micha Young 

- Micha Lobby  

- Micha Monitor 

Micha Duurzaam wordt nog niet als een volledige activiteit beschouwd omdat deze nog geen  

deelnemende organisaties heeft die  Micha Duurzaam dragen. Daarnaast biedt Micha Nederland het 

Micha Basic pakket aan op de website. Dit materiaal heeft echter geen eigen werkgroep en is 

ontwikkeld door de Micha Cursus.  

In 2014 zou worden verkend of het mogelijk is om vaste vrijwilligers vanuit de deelnemende 

organisaties een plek te geven in de werkgroepen. Dit is in 2014 niet verder opgepakt.  

Micha Zondag  

Op 19 oktober 2014 was het Micha Zondag met het thema ‘Heel de Schepping’. In dit thema kwam 

zowel de totaliteit van de schepping als de heling daarvan naar voren. Het was  geïnspireerd door 

Jesaja 42: 1 -7.  De werkgroep Micha Zondag heeft ervoor gekozen om niet verder aan te sluiten bij 

de internationale Micha Campagne ‘Exposed: shining  a light on corruption’. Omdat in 2013 deze 

internationale campagne al in het thema van de Micha Zondag was verwerkt is ervoor gekozen om 

dit in 2014 niet te doen.   

Het kerkenpakket was compleet en op tijd. Het bestond dit jaar uit 4 preekschetsen, gebed 

suggesties, liturgische handreikingen, kind en jongeren materiaal en achtergrond artikelen. Door de  

abrupte wisseling van coördinatorschap in juli 2014 kwam het kerkenpakket te laat op de website 

terecht. Normaliter gebeurt dit per 1 juli. In 2014 gebeurde dit eind juli in combinatie met een 

persbericht.  Het kerkenpakket is zo samengesteld dat het niet alleen te gebruiken is op de Micha 

Zondag maar ook op andere zondagen in het jaar.  
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Samenwerking  

De doelstelling voor 2014 was een compleet team samenstellen/vormen dat zich volledig 

verantwoordelijk zou voelen voor de PR en communicatie rondom de Micha Zondag. Er zou een PR 

verantwoordelijke worden aangesteld en er zou iemand verantwoordelijk worden voor de financiën. 

Dit is echter niet gebeurd. Dit resulteerde in veel werk en extra uren voor het Micha Nederland.  In 

bijlage 1 staat een overzicht van welke deelnemende organisaties in 2014 samen de Micha Zondag 

vorm geven.  

Resultaten Micha Zondag 2014 

Het aantal unieke downloads van het kerkenpakket is in 2014 toegenomen ten opzichte van de 

voorafgaande jaren. In 2013 waren dit 900 downloads en in 2014 waren dit er meer dan 2000. Figuur 

1 geeft de groei weer vanaf 2011. Met de groei van het aantal unieke downloads gaan we ook uit van 

een groei in aantal deelnemende kerken.  

Figuur 1:  Groei downloads themapakket5  vanaf 2011 

 

 

Vanaf augustus is het aantal downloads nauwkeurig bijgehouden en ook na de Micha Zondag zijn 

deze gemeten. In tabel 4 wordt zichtbaar dat ook na de Micha Zondag het kerkenpakket nog steeds 

wordt gedownload. Dus ook buiten de Micha Zondag zijn er kerken die aandacht besteden aan 

gerechtigheid en hier het kerkenpakket voor gebruiken. De Micha Zondag wordt in steeds meer 

kerken ‘automatisch’ mee genomen in de jaarplanning.  

Evaluatie 2014 

Een groot gedeelte van de communicatie en PR taken kwam dit jaar vooralsnog bij Micha Nederland 

terecht,ondanks het voornemen om dit proces te professionaliseren. Het was niet helder afgestemd  

bij wie deze verantwoordelijkheid lag in de werkgroep.  Tijdens de evaluatie van de Micha Zondag 

2014 is er daarom gekeken naar hoe deze professionaliseringsslag in 2015 gemaakt kan worden. 

Vanaf 2015 zal er bij de Micha Zondag een stuurgroep en een werkgroep komen. In de stuurgroep zal 

ook iemand de verantwoordelijkheid krijgen voor PR & Communicatie en iemand de 

                                                           
5
 Het totaal van unieke downloads van zowel wel totale kerkenpakket, kerkdienst pakket en het 

kinderwerkpakket. Zie ook tabel 4.  

2011:  300 2012: 600  2013: 900 2014: 2000 

Tabel 4: Verloop unieke Downloads  2014 

 
16-10-2014 21-10-2014 11-11-2014 23-2-2015 

Compleet pakket 780 879 974 1149 

Kerkdienst 509 605 648 781 

Kinderwerk 292 342 379 478 

Totaal 1581 1826 2001 2408 
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verantwoordelijkheid voor de financiën. De werkgroep komt alleen bij elkaar wanneer nodig en evt. 

thematisch. Dit om vele vergaderingen te voorkomen.  

Micha Cursus  

De nieuwe Micha Cursus  

De Micha Cursus is in 2014 succesvol vernieuwd en was vanaf juni 2014 klaar voor gebruik. Het 

schriftelijke materiaal wordt ondersteund met filmpjes en materialen die via de website te 

downloaden zijn. Met name de Micha Monologen zijn treffend en direct en spreken de cursisten aan 

op hun eigen levensstijl. Ook zijn er nieuwe  flyers en posters ontworpen die worden meegestuurd bij 

een bestelling van het materiaal maar ook los te bestellen zijn via de website.  Nu de cursus 

ontwikkeld is heeft de NBG er voor gekozen om geen plaats meer te nemen in de stuurgroep. Indien 

hun expertise weer nodig is kan hier een beroep op worden gedaan.  

Lancering  

De lancering van de Micha Cursus vond plaats op 19 juni op  de Zuidas in Amsterdam. Een goed 

bezochte bijeenkomst met meer dan 100 aanwezigen. In tabel 5 is zichtbaar met welke achtergrond 

de bezoekers bij de lancering waren. Het was een bijeenkomst waarbij verleden, heden en toekomst 

een passende plaats kregen in muziek en toespraken. De hedendaagse profeet Micha (uit de Micha 

Monologen) trok zijn schoenen uit op de duurste grond van Amsterdam, als aanklacht. Daarna is er 

gezamenlijk gegeten van een maaltijd, gemaakt van producten die over de datum waren   

Tabel 5: inschatting herkomst bezoekers Lancering Micha Cursus  

Buiten betrokken organisaties 30 

Betrokken (evt. vanuit organisaties) bij de Micha cursus 40 

Gemeenteadviseurs PKN 45 

Totaal:  115 

 

Opbouwen van een Community  

Er is in 2014 gebouwd aan een community rondom de Micha Cursus door middel van Facebook. Op 

de Facebook pagina wordt geprobeerd aan te sluiten bij de actualiteiten,  informatie te delen 

rondom de Micha Cursus en praktische voorbeelden te geven van ‘goed en recht doen’. Er heeft geen 

verdere verkenning plaatsgevonden op het organiseren van een nationale dag voor Micha Cursisten 

en leiders, zoals dit jaarlijks in Duitsland gebeurt.  

Cursisten  

Voor 2014 waren er, in verband met de lancering van de nieuwe cursus, geen concrete doelstellingen 

geformuleerd op het aantal te behalen cursisten. Door de jaren heen trok de Micha Cursus echter 

gemiddeld 1000 cursisten6.  In 2014 zijn er naar inschatting  406 cursisten aan de slag geweest met 

de Micha Cursus. De Micha Cursus heeft de focus in 2014 gelegd op de lancering en het vernieuwen 

van het materiaal en minder prioriteit gegeven aan de verkoop en PR van de nieuwe cursus. Dit heeft 

                                                           
6
 Uit ervaring van de voorafgaande jaren bekend de verkoop van 450 boekjes ongeveer 700 cursisten. Dit in 

verband met echtparen  die vaak samen doen met een boekje. Aantal cursisten = aantalboekjes x 1.555   
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haar doen besluiten om in 2015 versterking op het gebied van marketing en communicatie in dienst 

te nemen om de doelstelling van 1000 cursisten te behalen.  

Micha Young  

Micha Young kent een 2 jarig projectplan van 2013-2014. De plannen en activiteiten voor Micha 

Young liepen eind december ten einde. Voor 2 jaar heeft Nelleke Matsinger als projectleider gewerkt 

voor 8 uur in de week maar haar dienst verband kwam eind december ook tot een einde. In tabel 6 

staat Micha Young  gerapporteerd over 2013-2014.  

Tabel 6 : rapportage Micha Young 2013 -2014 

Activiteit Bereikt Oorspronkelijk target 

Kick off netwerk jeugdwerk met 
aandacht externe platforms 

50 netwerkcontacten en het 
aantal PR contacten is niet 
bijgehouden.  
Kick off heeft plaats gevonden op  

Lancering + netwerkmoment 
+ aandacht op min 7 externe 
platforms.  

Verkoop werkboeken vanaf mei 
2013 

 Eind 2013 was de 
eindvoorraad: 521 en zijn er 
vanuit Jongbloed +/- 65 
boekjes verkocht.  

 De begin voorraad bij Buijten 
& Schipperheijn op 28-04-
2014 was: 510.  

 Tot aan 6-11-2014 zijn er 
vanuit deze voorraad 26 
boekjes verkocht.  

 Er zijn +/- 100 boekjes 
weggegeven tijdens lancering 
en in het netwerk.  

 

Training jeugdleiders (enkel 
door projectleider gegeven) 

 8 trainingen gemiddeld 

 8 jeugdleiders per training  

7  trainingen 

Train de trainer  3 momenten,  

 totaal 10 personen (TEAR, 
YfC, CGK, Verre Naasten) 

4 x train de trainer  

Ambassadeurschap  Niet gehaald, paste uiteindelijk 
niet op dit moment in het project 
qua tijd en prioriteit.   

Ambassadeurs op 
persoonlijke titel (3x) 

Tussen de 50 – 100 groepen 
met MY aan de slag 

Niet meetbaar, aangezien geen 
registratie vereist is. Dit is een 
gok gebaseerd op verkoopcijfers 
en ervaring hoe vrijwilligers uit 
het jeugdwerk met producten 
omgaan.  

110 groepen starten  

Aanwezig op evenementen   Groene Kerkendag (2x) 
 World Servants 

Changemakersfestival (2x)  
 Landelijke Diaconale Dag 

CGK/GKV – 2013 

10 x op evenementen 
aanwezig.  
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 Landelijke Diaconale Dag PKN 
2013 

 Trainingsevent YfC (2x)  
 New Wine zomerconferentie 

(via TEAR) 
 Innvo8 conferentie 2014 

Netwerkpartners hebben MY 
geïntegreerd 

 YfC in aanbod,  

 Verre Naasten in aanbod & 
trainingsaanbod,  

 TEAR in aanbod en 
evenementen , 

  World Servants in aanbod 
voorbereiding reizen,  

 Soul Action in workshops en 
op website.  

 CGK in adviesaanbod en 
trainingsaanbod.  

(totaal 6 organisaties actief 
hierin) 

7 organisaties met Micha 
Young geïntegreerd in 
aanbod.  

Netwerkmomenten  Lanceringmoment en 
aanwezig op symposium 
Micha Nederland juli 2014 

 Aanwezig op overleg Prisma 
netwerk zomer 2014. 

 Contact geweest met Your 
Story.  

2 netwerkmomenten 

Verantwoordingsmomenten Verantwoordingsmomenten in de 
stuurgroep van Micha Young en 
half jaarlijkse rapportages naar 
het bestuur van Micha Nederland.  

2  momenten.  

 

Hoe verder? 

De Micha Young stuurgroep heeft aan het einde van 2014 geconstateerd dat op de huidige manier 

doorgaan zonder projectleider niet mogelijk is. Ook is opgemerkt dat veel van de  betrokken 

jeugdwerkorganisaties weinig betrokkenheid  tonen en  Micha Young nauwelijks als bruikbaar 

materiaal promoten in hun netwerk.  Het eigen product krijgt vaak voorrang. Begin 2015 bezinnen de 

stuurgroep en de betrokken organisaties zich op hoe verder te gaan met Micha Young in 2015.  

Micha Monitor  

De Micha Monitor is op 22 mei 2014 gelanceerd. Rondom de Monitor is er aandacht geweest voor de 

resultaten in het ND. Tijdens de lancering waren er helaas weinig mensen aanwezig. Er waren 

bijdragen van Setkin Sies en Theo Plaizier. De inhoud van deze presentaties zijn terug te lezen op de 

website van Micha Nederland.  

De werkgroep heeft nagedacht over het vervolg van de Monitor . Vanuit het bestuur van Micha 

Nederland hebben ze de opdracht gekregen om de gegevens uit de Monitor verder te analyseren.  
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Deze analyses kunnen vervolgens door Micha Nederland en de werkgroepen worden meegenomen 

in hun plannen en beleid. Een vervolg Monitor zou dan uitgegeven kunnen worden in 2016 of 2017. 

Er is bij de Monitor van 2014 geen kwalitatief onderzoek uitgevoerd door de CHE. Er is besloten om 

het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek los van elkaar te zien.  

Micha Lobby  

De doelstelling was om in 2014 twee lobby acties uit te voeren. Echter is dit gebleven bij 1 lobby actie 

op het gebied van Tax-Justice. Dit in verband met omstandigheden bij Prisma die de trekker is van 

Micha Lobby. De klankbord groep is hiervoor 1 keer samen gekomen in 2014. De lobby actie sloot 

aan bij de internationale campagne van Micha Challenge. Er is een brief gestuurd naar de 

Australische Ambassadeur in Nederland om de onderwerpen rondom Tax-Justice op de agenda te 

krijgen tijdens de G20. Deze vond plaats in december 2014 in Australië.  

Micha Duurzaam  

In het voorjaar van 2014 zijn de Groenekerken, Tear, A Rocha, CGK/GKV en Oikos bij elkaar geweest 

om de mogelijkheden van Micha Duurzaam te verkennen. Verdere actie is blijven liggen tot eind 

2014 i.v.m. met de overgang naar een nieuwe coördinator. In december heeft Tjirk van der Ziel de 

opdracht gekregen van het bestuur van Micha Nederland om een plan van aanpak te maken voor 

Micha Duurzaam en de geïnteresseerden nogmaals te benaderen. Vooralsnog was Micha Duurzaam 

in 2014 een plek op de website waar de materialen van het oude ‘Noach’ te downloaden zijn.  

Overige activiteiten  

In het jaarplan 2014 stonden als overige activiteiten genoemd: verkenning op een Micha 

Boekenreeks, Micha Theologen en Micha voor Kinderen.  

Micha Boekenreeks  

Een verdere verkenning met Buijten & schipperheijn omtrent de boekenreeks heeft niet plaats 

gevonden. Dit blijft een onderwerp van gesprek in 2015.  

Micha Theologen  

Vanuit het bestuur is er gesproken met partners, opleidingen en theologen over een mogelijke 

‘Micha Theologen’. Concreet is er in  2014 nog niets tot stand gekomen. Dit krijgt een vervolg in 

2015.  

Micha Kinderen  

De wens was om in 2014 af te verkennen of het wenselijk is  om een Micha Kids te ontwikkelen. Dit is 

niet gebeurd maar wel ter sprake gekomen bij de Micha Cursus. Deze hebben er echter voor gekozen 

om zich in 2014 en 2015 te richten op het verkoop en bekend maken van de nieuwe Micha Cursus. Ze 

zullen vanaf 2016 kijken naar nieuwe mogelijkheden.  

1.3 Micha Internationaal 

 
Micha Nederland heeft in 2014 geparticipeerd in de internationale campagne: Exposed, shining a 

light on corruption.  Dit door middel van een lobby actie richting de Australische Ambassadeur in 
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Nederland en door aandacht te vragen voor Exposed op Twitter, Facebook en de op de website. In 

december is er ook een artikel gepubliceerd in het ND met de resultaten en de lobby activiteiten van 

Mica Challenge internationaal. Deze campagne kwam eind 2014 ten einde. Op verzoek van Micah 

Challenge is er vanuit Micha Nederland nog een extra bijdrage gegeven van 2500 euro om de 

campagne goed te kunnen afronden op international niveau.  

Micha Nederland had zich voorgenomen om in 2014 weer een Europese/internationale uitwisseling 

tot stand te brengen tussen de coördinatoren van de Micha Challenge campagnes in Europa. Dit is 

echter niet tot stand gekomen. Er is wel contact geweest met de coördinatoren van de internationale 

Micah Challenge. in verband met de geplande fusering van Micah Challenge en Micah Network is het 

niet tot een concrete afspraak gekomen.   

Micha Nederland is tot en met 2014 onderdeel geweest van de internationale campagne tak van 

Michah Network.  In 2014 is besloten om Micah Challenge en Micah Network in 2015 te laten 

fuseren tot ‘Micah’.  Dit proces is in 2014 in gang gezet en kwam in december 2014 tot een eerste 

voorstel. In december tijdens de  Micah Summit in New York kwamen Micah Challenge en Micah 

Network bij elkaar voor een Celebration & Sorrow Event rondom de Millenniumdoelen  en als start 

sein voor het nieuwe ‘Micah’.  In 2015 zal de planvorming rondom ‘Micah’ verder vorm krijgen en het 

jaar zal als een overgangsjaar dienen met een interim directeur en bestuur.  Voorgestelde 

veranderingen zijn voorgelegd aan het bestuur van Micha Nederland en deze is door de coördinator 

van Micha Nederland terug gelegd bij het nieuw te vormen ‘Micah’. 
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2. Jaarrekening 2014  

2.1Uitgangspunten en waarderingsgrondslagen 

 

 

De jaarrekening is opgesteld conform de "Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 
Organisaties-zonder-winststreven". De administratie wordt op kasbasis gevoerd, rekening houdend 
met overlopende posten per balansdatum. 

 
2.2 Balans  

Activa 
  

31-12-2014 31-12-2013 

Vorderingen en overlopende activa                    -                      -    

Liquide middelen 
 

          41.646           36.572  

   
          41.646           36.572  

     Passiva 
  

31-12-2014 31-12-2013 

Continuiteitsreserve 
 

          37.767           33.853  

Bestemmingsfondsen Micha Zondag 800 
 Bestemmingsfondsen Micha Young 1.700 
 Schulden en overlopende passiva              1.379              2.719  

   
          41.646           36.572  

 

2.3 Toelichting op Balans  
 
Continuïteitsreserve 
Zoals in het bestuursverslag al vermeld is deze reserve bedoeld om tijdelijk bij tegenvallende 
inkomsten toch de organisatie te kunnen laten doordraaien tot passende maatregelen zijn 
geëffectueerd. De Richtlijn Goede Doelen hanteert een maximum van factor 1,5 keer de kosten de 
de werkorganisatie: 1,5 x  55.136  =   82.703 
 
Het bestuur van Micha Nederland hanteert een ondergrens van factor 0,5 en een bovengrens van 
1.0. De continuïteitsreserve  is 38.567. De kosten werkorganisatie zijn 55.136 
Wat resulteert in factor  0,7. Het huidige nivo is dus toereikend voor het tijdelijk opvangen van 

calamiteiten zoals het weg vallen van belangrijke deelnemers. 

Verloop overzicht Continuiteitsreserve 
  

   
2014 2013 

Beginstand 
 

          33.853            19.358  

Resultaat boekjaar 
 

            6.414           14.495  

Naar bestemmingsfonds Micha Zondag              -800                    -    

Naar bestemmingsfonds Micha Young            -1.700                    -    

Eindstand 
  

          37.767           33.853  
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2.4 Staat van Baten en Lasten  
   Realisatie 

2013 
Begroting 

2014 
Realisatie 

2014 

Begroting 
2015 

Baten 

      Deelnemersbijdragen 
 

         45.675          47.200       44.600         48.000  

Giften en overige baten          25.690           28.259         16.950          18.000  

   
           71.365           75.459          61.550         66.000  

Lasten 
      Micha Challenge International            2.500             2.500          5.000            2.500  

Organisatiekosten 
          - Personeelskosten 
 

         48.326          49.000        45.030         48.000  

     - Kantoor & Algemene kosten              3.671             3.525            3.588            3.525  

     - Activiteiten en PR 
 

            2.373           17.064              1.517            11.975  

   
         56.870           72.089          55.136         66.000  

       Resultaat 
  

          14.495             3.370           6.414                   -    

 

De Baten en Lasten voor Schrijvers voor Gerechtigheid worden wel via de administratie van Stichting 
Micha Nederland verantwoord, maar vormen geen onderdeel van de feitelijke exploitatie van Micha 
 

   

Realisatie 
2014 

Baten Schrijvers voor Gerechtigheid 48.886 

Lasten Schrijvers voor Gerechtigheid 48.886 

Resultaat 
  

- 
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2.5 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 

Deelnemersbijdragen 

    

   

Realisatie 
2013 

Begroting 
2014 

Realisatie 
2014 

Begroting 
2015 

CHRISTELIJKE HOGESCHOOL 1.200 1.200 1.200 1.200 

STICHTING CONVOY OF HOPE VZW 400 800 800 800 

DE VERRE NAASTEN 
 

1.750 1.750 1.750 1.750 

GENERAAL DIACONAAL DEPUT 750 750 750 750 

JONGBLOED BV 
 

1.200 - - - 

LANDELIJK KERKELIJK BUREAU CGK 3.200 2.400 4.900 2.400 

NEDERLANDS GEREF KERK - 400 400 1.600 

Protestantse Kerk in Ned - Kerk in Actie 6.400 6.400 6.400 6.400 

ST COMPASSION NEDERLAND 4.800 4.800 4.800 4.800 

ST DORCAS HULP NEDERLAND 3.000 3.500 3.500 3.500 

ST TEAR FUND NEDERLAND 2.800 2.800 2.800 2.800 

ST WORLD VISION NED 1.750 2.800 2.800 2.800 

ST. LEGER DES HEILS 
 

- 500 500 500 

STICHTING INTERNAT JUSTICE MISSION 500 800 800 800 

STG MEDAIR HOLLAND 500 - - - 

STG V ZENDING EN DIACONAAT SZD 500 500 500 500 

Stg. Het Passion 
 

800 800 900 800 

STICHTING A ROCHA NEDERLAND - 400 400 400 

STICHTING EA-EZA 
 

1.600 800 800 800 

STICHTING HIP 
 

25 400 400 400 

STICHTING RED EEN KIND 2.500 2.500 2.500 2.500 

Stichting Time to Turn 
 

- 100 100 - 

STICHTING ZOA 
 

2.500 4.000 4.000 4.000 

UNIE VAN BAPTISTENGEM. 2.500 1.600 1.600 1.600 

VERENIGING PRISMA 
 

6.200 1.200 1.200 1.200 

WORLD SERVANTS 
 

800 800 800 800 

Nieuw te werven deelnemers - 5.200 - 4.900 

   
45.675 47.200 44.600 48.000 

 

Giften en overige baten  

Deze post bestaat uit giften van enkele particulieren en een aantal kerken. Daarnaast is een 

eenmalige bijdrage van Stichting Time to Turn ontvangen van 1.700 euro t.b.v. Micha Young. In de 

begroting 2014 was nog uitgegaan van een bijdrage van uit hoofde van een “garantie social investor 

van 12k” die bij nader inzien niet geeffectueerd behoefde te worden.  
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Micha Challenge International 

Dit betreft de deelnemersbijdrage aan het internationale Micha netwerk. Het bestuur heeft 
besloten de bijdrage in 2014 eenmalig te verdubbelen.  

Organisatiekosten 

Bestuurders en toezichthouders ontvangen geen bezoldiging. Er is 1 parttime medewerkster in 
dienst van de Stichting. Naast deze personeelskosten is er nog sprake van een bijdrage aan Tear 
voor kantoor en ondersteuningen zijn er marketing/PR kosten zoals het onderhouden van de 
website. De organisatiekosten zijn lager dan begroot in 2014 doordat het niet noodzakelijk bleek de 
begrote PR kosten (13k)  uit te geven. Dat is doorgeschoven naar 2015. 

Baten en Lasten Schrijvers voor Gerechtigheid 

Met ingang van 2014 heeft de Stichting op zich genomen de activiteiten van Schrijvers voor 
Gerechtigheid (SvG) te administreren. De opbrengsten bestaan voornamelijk uit CD verkopen en de 
kosten met name uit productiekosten van/via Highway Media. Omdat de afspraak met SvG is dat er 
niet meer afgedragen wordt dan de inkomsten (budget neutraal dus voor Micha) 
is deze post ook niet in de begroting opgenomen voor 2015. 

2.6 Kasstroom overzicht (excl. SvG) 

Opgesteld volgende directe methode; 
  

   
2014 2013 

Beginstand liquide middelen           36.572           30.586  

Ontvangsten 
 

          61.550            71.365  

Uitgaven 
  

        -56.476         -65.378  

Eindstand liquide middelen           41.646           36.572  
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Bijlage 1 Organisatie structuur Micha Nederland  
Versie- december 2014 

Micha Nederland - Bestuur    

 Voorzitter tot juni 2014 - Marnix Niemeijer (Tear) 

 Voorzitter vanaf juni 2014 -  Wouter de Jong (Burgermeester van Houten, CU)  

 Penningmeester -  Evert Jan Hazeleger (KIA),        

 Algemeen secretaris - Henk Jochemsen (Prisma),  

 Algemeen bestuurslid - Jan Wessels (EA) 

 Algemeen bestuurslid - Herman Oevermans (CHE)  

 Algemeen bestuurslid - Herman Carlier (CGK/GKV/NGK)  

Micha Nederland – Coördinatie & Kantoor   
Totaal 0.7 fte.   

 Coördinator tot juli 2014 - Jacolien Viveen  
- Aanstelling voor 0,5 fte, 20 uur per week.  

 Coördinator vanaf juli 2014 – Annemarthe Westerbeek  
- Aanstelling voor 0,5 fte, 20 uur per week.  

 Secretariële ondersteuning - Yvonne Sparks  
- Aanstelling voor 0.1 fte, 4 uur per week.  

 Communicatie - Thimo den Hartog  
- Aanstelling voor 0.1 fte, 4 uur per week.  

Micha activiteiten  

 Micha Zondag  

Voorzitter: CGK 

Deelnemers Micha Nederland: EA-EZA, Tear, ZOA, Unie van Baptisten, Diaconale samenwerking 

GKV/NGK, IJM, Dorcas en ABC-gemeenten.  

Overige deelnemers: Oikocredit 

bestuur  & 
coördinati

e 

Micha Nl 

Micha 
Zondag 

Micha 
Duurzaam? 

Micha 
Cursus 

Micha 
Young 

Micha 
Lobby 

Micha 
Monitor 
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 Micha Cursus 

Voorzitter: KIA 

Deelnemers Micha Nederland: Tear, HiP, CGK, Red een Kind, Unie van Baptisten 

Overige deelnemers: Present, NBG, Het Passion, Buijten & Schipperheijn 

 Micha Young  

Voorzitter: PKN Jeugdwerk JOP 

Deelnemers Micha Nederland: Tear, KIA, EA-EZA, World Servants, World Vision, DVN, Diaconale 

samenwerking GKV/NGK , TimeToTurn en CGK.  

Overige deelnemers:  NGK jeugd, Alpha Nl, YFC  en NBG.  

 Micha Monitor  

Voorzitter: Prisma 

Deelnemers Micha Nederland: CHE  

Overige deelnemers: MWH4impact 

 Micha Lobby  

Voorzitter: Prisma 

Klankbordgroep Micha Nederland: KIA/PKN, CGK, Unie van Baptisten., SZD VEG, GKV/NGK, EA-

EZA, VPE en ABC gemeenten.  

Mogelijk nieuw te ontwikkelen activiteiten 

- Micha Duurzaam  
Voorzitter: … 
Mogelijke participanten: A Rocha, Oikos, PKN/KIA,  CGK/GKV/NGK 

Overige deelnemers  

- Nieuwe Deelnemers in 2014  
A Rocha, NGK, Leger des Heils  

- Micha Deelnemers, nog niet participerend  
Compassion, Convoy of Hope (VPE), Leger des Heils  

- Wel participerend in een activiteit, maar geen deelnemer  
Present, Alpha Nl, NBG, NGK, YFC, Oikocredit en Buijten & Schipperheijn 

- Gestopte Deelnemers 2014:  
Time to Turn (organisatie heeft zichzelf opgeheven)  

Samenwerking  

 Schrijvers voor Gerechtigheid  
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Bijlage 2 Gebruikers informatie website  
 

 

  

64.2% 

35.8% 

Micha Zondag 
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Bijlage 3  Berekening deelnemersbijdrage  
 

Soort organisatie  Bedrag per jaar per organisatie 

Kerkelijke koepel en Kerkgenootschappen  

Kerkgenootschap ≤ 10.000 leden 500 

Kerkelijke koepel 800 

Kerkgenootschap 10.000- 50.000 leden 1600 

Kerkgenootschap 50.000- 150.000 leden 2400 

Kerkgenootschap + 150.000 leden 3200 

  

Losse kerken:   

Lokale gemeente/ kerk ≤ 500 leden 50 

Lokale gemeente/ kerk ≥ 500 leden 100 

  

Niet-fondswervende organisaties 1200 

  

Fondswervende organisaties:   

<2,5 mio EF* 800 

>2,5 mio<5 mio EF 2800 

>5 mio< 10 mio EF 4000 

>10 mio< 20 mio EF 4800 

>20 mio EF 6400 
*EF =  Eigen Fondswerving  
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Stichting Micha Nederland 
Laan van Vollenhove 2941 
3706 AK  ZEIST 
 
  CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Micha Nederland te Zeist 
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 (met een balanstotaal 
van € 41.646) en de staat van baten en lasten over 2014 (met een resultaat van € 6.414 positief) 
met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 
financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 
 
Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het 
jaarverslag, beiden in overeenstemming met Richtlijn 'Kleine Organisaties-zonder-winststreven'. Het 
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht 
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang 
als gevolg van fraude of fouten. 
 
Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder 
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische 
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van 
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een 
controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk 
van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de 
risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of 
fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld 
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking 
te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat 
tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving door het bestuur en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting 
gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 
onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 
 
Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van 
het vermogen van Stichting Micha Nederland per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 
in overeenstemming met Richtlijn 'Kleine Organisaties-zonder-winststreven'. 
 
Verklaring betreffende andere voorschiften 
Wij melden dat het bestuur- en directieverslag voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar 
is met de jaarrekening zoals vereist in Richtlijn 'Kleine Organisaties-zonder-winststreven'. 
 
Was getekend, 
Sliedrecht, 19 juni 2015. 
WITh accountants B.V. 
P. Alblas RA 


