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Inleiding  

 
Micha Nederland is een netwerk van organisaties dat in Nederland kerken en christenen 
aanspreekt en oproept om ‘goed en recht’ te doen. Dit geïnspireerd door de woorden uit 
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 christenen uit om niet alleen met elkaar in 
gesprek te gaan maar juist in actie te komen en gerechtigheid uit te leven. Micha Nederland 
streeft daarmee naar verandering van houding en gedrag onder (kerkgaande) christenen.  
 

 
 

 

Structuur van Micha Nederland  

 

Micha Nederland is een netwerk van christelijke non-profit organisaties en kerken of kerk 

organen (zoals diaconieën). Micha Nederland coördineert dit netwerk, houdt zicht op de 

samenhang tussen activiteiten en bewaart het overzicht. Daarnaast heeft het de taak om 

zowel de partners als extern betrokkenen te inspireren, motiveren en activeren. In bijlage 1 

staat een overzicht van de structuur van Micha Nederland eind 2015. Hierin wordt zichtbaar 

welke partners in 2015 onderdeel waren van het netwerk, welke partners participeren in 

welke activiteiten, wat de samenstellingen van het bestuur is en wat de samenstelling qua 

personeel is.  

Personele veranderingen  

In juli 2015 is er voor vier uur in de week een communicatie medewerker aangetrokken voor 

Micha Nederland op freelance basis. Voorheen werden deze taken uitgevoerd door een 

medewerker van Tear Nederland. Door vertrek van dit personeelslid is er door Micha 

Nederland gekozen voor een andere invulling. Naast de vier uur voor Micha Nederland 

werkte deze communicatie medewerker ook vier uur voor de Micha Cursus1.  

Door een verkregen subsidie voor een campagne over Tax Justice is er van juli 2015 t/m 

december 2015 een campagne coördinator aangetrokken op freelance basis en deze is 

gefinancierd vanuit deze subsidie.  

Netwerk en partners 

 

Partners  

In 2015 zijn er geen nieuwe partners bij gekomen. Dit in tegenstelling tot de gestelde 

                                                
1 Deze uren werden gefinancierd door de Micha Cursus.  
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doelstellingen. De tijd die het kost om te investeren in nieuwe partners en de beoogde groei 

(5 nieuwe partners) was niet goed ingeschat in de beschikbare tijd en personeel dat Micha 

Nederland heeft. Er zijn echter wel verkennende gesprekken gevoerd. Met resultaat: EO 

Metterdaad en Buijten & Schipperheijn hebben kenbaar gemaakt in 2016 partner te worden 

van Micha Nederland.  

De partners World Vision Nederland en Convoy of Hope hebben aangegeven niet meer te 

willen participeren in het netwerk. Convoy of Hope per 2015 en World Vison Nederland per 

ingang van 2016. Een totaal overzicht van de actieve partners in 2015 is zichtbaar in tabel 1.  

In januari 2015 vond het deelnemersoverleg met de partners plaats en zijn de plannen voor 

2015 besproken. Door het jaar heen zijn de partners op de hoogte gehouden door middel 

van nieuwsbrieven, e-mail en persoonlijke afspraken. Partners ontmoeten elkaar ook in de 

vergaderingen van de verschillende Micha activiteiten. Het organiseren van ‘Celebration and 

Sorrow Event’ heeft geen navolging gekregen in 2015. Dit in verband met een 

personeelswissel op het gebied van communicatie en het 10 jarig bestaan van Micha 

Nederland in 2016. In dit kader zal in 2016 een event worden georganiseerd.  

 

 

 

 

 

 

Tabel 1: Actieve deelnemers Micha Nederland in 2015 
 

Missie Nederland 

Diaconaal Steunpunt GKV  

Deputaten Diaconaat CGK 

Unie van Baptistengemeenten 

SZD (van de Bond VEG ) 

Kerk in Actie (PKN)  

ABC gemeenten  

Leger des Heils  

NGK – Centrale Diaconale Commissie  

Verre Naasten  

ZOA 

Red een Kind  

Dorcas Aid International  

Stichting Compassion Nederland 

Vereniging Prisma 

World Vision ( heeft te kennen gegeven het partners per 2016 te beïndigen).  

Christelijke Hogeschool Ede 

Het Passion  

HiP  

World Servants 

A Rocha Nederland 

International Justice Mission Nederland 

Tear 
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Samenwerking en campagne  

 

Klimaatloop    

Micha Nederland participeerde in 2015 in het initiatief en de organisatie van ‘de klimaatloop’ 

een gelegenheidsnetwerk dat gezamenlijk aandacht vroeg voor de klimaattop in Parijs. Er is 

een estafette van klimaatlopen georganiseerd om aandacht te vragen voor het belang van 

een goed klimaatakkoord. Onder het motto ‘kerken op weg naar een rechtvaardig 

klimaatbeleid’ werden er 11 etappes georganiseerd. Tijdens deze etappes werden ook lokale 

voorbeelden en initiatieven op het gebied van klimaat en schepping bezocht en werden de 

routes georganiseerd in samenwerking met lokale kerken. De coördinator van Micha 

Nederland heeft geparticipeerd in de communicatie werkgroep en met een aantal etappes 

meegelopen.  

In totaal hebben er tussen de 600 en 700 deelnemers meegelopen. En zijn er meer dan 450 

schriftelijke handtekeningen verzameld voor de petitie van Act Alliance: Act now for climate 

justice. Ook online is deze petitie aangeboden in de verschillende achterbannen, zo ook die 

van Micha Nederland.  

 

 

 

 

 

 

Campagne Gerechtigheid in Geld  

In april 2015  is er een fonds aangevraagd bij 

Oxfam Novib voor een campagne over Tax  

Justice. Na goedkeuring te hebben ontvangen 

kon er in juli een campagne ontwikkeld worden. In 

december vroegen we met de campagne 

‘gerechtigheid in geld’ aandacht voor de gevolgen 

van belastingontwijking voor met name 

ontwikkelingslanden. Er is een kerkenpakket 

ontwikkeld, cursus materiaal voor volwassenen en 

jongeren, een spelvorm/ Advocacy tool en er zijn 

concrete handelingsperspectieven wat je thuis 

aan belastingontwijking kan doen. De maand 

december is een moeilijke maand voor een 

campagne omdat veel kerken naar kerst toe 

werken door middel van advent. Ondanks dat is 

het materiaal positief ontvangen en is er aandacht 

geweest voor het thema en het materiaal in de 

landelijke christelijke kranten en op digitale 

nieuws sites. Het materiaal is zo ontwikkeld dat 

het ook de komende jaren gebruikt kan worden.  
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Internationaal  

 

Micah Global   

In 2015 heeft de  Micha coördinator de driejaarlijkse internationale Micha conferentie 

bijgewoond. Deze ‘Global Consultation’ in Lima, Peru, stond in het teken van inspiratie op 

het gebied van gerechtigheid en Integral Mission. Tijdens een overleg met nationale 

coördinatoren van over heel de wereld is besloten dat er gezamenlijk gewerkt moet worden 

aan een volgende grote mondiale campagne. Dit door middel van een werkgroep met een 

afgevaardigde uit elk 

werelddeel. Europa 

wordt 

vertegenwoordigd 

door Zwitserland. 

Micha Nederland 

verzorgde een 

workshop over 

gerechtigheid en 

jongeren en het werk 

van Micha Nederland 

is aan conferentie gepresenteerd.  

Micah Europe  

In februari 2015 hebben de Europese coördinatoren uit Zwitserland, Duitsland en Frankrijk 

elkaar opgezocht om verder vorm te geven aan het Micha netwerk in Europa. Ook in 

voorbereiding op de Global Consultatie hebben zij elkaar regelmatig gesproken via Skype. 

Deze gesprekken zijn in 2015 gecoördineerd door de coördinator van Micha Nederland. 

Besloten is om elkaar jaarlijks fysiek te ontmoeten om goed plannen te kunnen maken, maar 

elkaar ook te kunnen inspireren en toerusten. Voor 2016/2017 willen we als Micha in Europa 

kijken wat we op het Europese niveau kunnen betekenen.  

Communicatie  

 

Interne communicatie 

Doelstelling 1: Van betrokkenheid naar ownership. In 2015 is hier aan gewerkt door de 

partners en hun personeel op de hoogte te houden via de interne nieuwsbrief de ‘WE’. In 

2015 zijn er 7 nieuwsbrieven gestuurd naar de partners inclusief een speciale kerstmailing. 

Daarnaast hebben alle partners tijdens het overleg in januari alle Micha materialen 

meegekregen voor binnen hun eigen organisaties. Een tweede deelnemers overleg heeft er 

niet plaats gevonden in 2015. In plaats daarvan is er voor gekozen om een ieder uit te 

nodigen voor de wake voorafgaande aan de Micha Zondag. Hier kwamen echter geen 

partners op af. In de tweede helft van 2015 is een communicatie handboek opgesteld en is 

er een huisstijl ontwikkeld. Alle stuur- en werkgroepen van Micha Nederland zijn hiervan op 

de hoogte gesteld en gevraagd om deze te gebruiken.  

Doelstelling 2: Meer ownership draagt bij aan een slagvaardig en succesvoller Micha 

Nederland. In de tweede helft van 2015 hebben de voorzitters van de verschillende Micha 

activiteiten, bestuur en het Micha Bureau samen gekeken naar hoe er meer ownership 

gecreëerd kan worden onder de partners. Vanaf 2016 staat Micha Nederland open voor co-
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branding en partnerships. Te denken valt aan een ‘aangeraden door’ of ‘in samenwerking 

met’ label op materialen die juist door partners worden ontwikkeld. Maar ook het opnieuw 

uitgeven van al bestaande materialen is een mogelijkheid. Micha Nederland zal zich hier in 

2016 verder voor inzetten.  

Externe communicatie  

 

Doelstelling 1: Een betere bereikbaarheid online.  

Aanpassing en vernieuwing van de website is in 2015 in gang gezet. Verder uitwerking zal 

plaats moeten vinden in 2016.  

Social media 

Social Media uitvoering is voor een groot gedeelte opgepakt door de communicatie 

medewerker van Micha Nederland.   

 Augustus en september: Micha Cursus  

 September en oktober: Micha Zondag  

 Eind oktober en begin november: Micha Cursus  

 Half november en december: Campagne Gerechtigheid in Geld.  

Tussen de ingeplande berichten was er altijd ruimte voor actualiteiten en is er 

geprobeerd daar bij aan te sluiten. Er zijn berichten vooraf ingepland en opgemaakt en is 

er gebruik gemaakt van gesponsorde berichten. Hiermee is een groot aantal mensen 

bereikt. Zie ook tabel 2 voor de groei van het aantal volgers op Facebook en Twitter in 

2015.  

Tabel  2: Volgers Micha Nederland via Social Media  

 1 januari 2014 31 december 2014 31 december 2015 

Facebook pagina 
‘likes’ 

104 227 375 

Gerechtigheid in Geld  Nvt Nvt 44 

Volgers op Twitter  - 2 717 868 

Gerechtigheid in Geld  Nvt Nvt 42 

 

Website  

De website van Micha Nederland heeft met name een informatief doeleinde. Soms 

zijn er toch dingen onduidelijk of onvindbaar en gebruikt men de gegevens op de 

website om met ons te contact op te nemen. Wekelijks komen er 1 of 2 vragen 

binnen. Ook kunnen we via de website monitoren hoeveel bestellingen er worden 

gedaan van de boekjes voor de Micha Cursus en Micha Young. Deze exacte 

gegeven zijn te vinden deel 1.2 van het jaarverslag. In tabel 3 staan een aantal 

algemene gegevens over het verkeer op de website in 2015.  

Doelstelling 2:  Media en PR producten ontwikkelen.  

Het ontwikkelen van directe nieuwe PR producten heeft in 2015 geen uitvoerige navolging 

gekregen. Wel is er een banner ontwikkeld voor in de stands. Er is gekozen voor een focus 

op de Micha Cursus en Micha Young  in de stands. Dit omdat het tastbare producten zijn. In 

2016 zal verder gewerkt worden aan flyers en posters die gebruikt kunnen worden in de 

stands maar ook voor PR in lokale kerken. Er is in samenwerking met de Micha Cursus 

projectleider een plan opgesteld voor aanwezigheid op events en het aantrekken van stand 

                                                
2 Geen gegevens beschikbaar van het aantal volgers van begin 2014 
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en eventvrijwilligers. Dit omdat het te veel tijd vraagt van het Micha Bureau om altijd zelf 

persoonlijk aanwezig te zijn.  

Tabel 3: verkeer op website in 2014 en 2015   

Indicator Aantal 2014 % 2015  Aantal 
2015 

% 2015 

Sessies3 24.223 -   28.511  

Terugkerende 
gebruikers: 

8.662 35.8% 8.712 30.6% 

Nieuwe bezoekers:  15.61 64.2% 19.799 69.4% 

Vragen via website 10 4  34  

 

Langetermijnbeleid  

 

In 2014 is de hand gelegd aan belangrijke thema’s voor Micha Nederland op de lange 

termijn. Dit zijn sociale gerechtigheid, ecologische gerechtigheid en tax justice. In 2015 

hebben we verder gewerkt aan visie en strategie voor de komende jaren op basis van deze 

thema’s. In juli is er een brainstrom en beleidsmiddag georganiseerd samen met 

vertegenwoordigers uit de verschillende activiteiten. In oktober en november hebben er extra 

vergaderingen plaats gevonden met het Micha Nederland bestuur waar een start document 

uit voort is gekomen voor 2016 en verder. Zie bijlage 2 voor deze notitie. Deze notitie is in 

het partneroverleg begin 2016 voorgelegd en besproken met de partners.  

Financiën  

 

De jaarrekening van 2015 is te vinden in deel 2 van deze rapportage. 

Bijdragen partners 

De bijdragen van partners (ook wel de deelnemersbijdragen genoemd) bepalen voor een 

groot gedeelte de begroting van Micha Nederland. De beoogde groei in partners is in 2015 

niet behaald.  Hiermee zijn de inkomsten met betrekking tot de deelnemersbijdragen achter 

gebleven ten opzichte van de begroting. Dit komt met name doordat de beoogde groei niet te 

realiseren was binnen het overige werk wat er gedaan moet worden vanuit het Micha 

Bureau. In 2016 moet hier realistischer begroot worden binnen de mogelijkheden en uren 

van het Micha Bureau.   

Fondsenwerving 

Een andere vorm van inkomsten voor Micha Nederland zijn giften. Zowel particulier als van 

lokale kerken/gemeenten. Na de Micha Zondag wordt een fondsenwervende e-mail gestuurd 

naar de voormalige deelnemers van de Micha Cursus en de Micha Zondag met de oproep 

om het werk van Micha Nederland te steunen. Ook zijn er vele kerken die tijdens de Micha 

Zondag collecteren voor het werk van Micha Nederland. Dit doordat de Micha Zondag 

collecte suggesties geeft voor een project van een van de aangesloten organisaties 

(doorverwijzing naar netwerkpagina), lokaal diaconaal project of voor het werk van Micha 

Nederland.  

Dit jaar zou er ook gekeken worden naar nieuwe manieren van fondsenwerving door middel 

van sponsoring. Dit is niet van de grond gekomen door de grote tijdsinvestering die het kost 

                                                
3 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. 
4 Bijgehouden vanaf 3e kwartaal 2014 dus: okt-dec 2014.  
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om potentiële sponsoren te benaderen en te onderhouden. Er is door het bestuur ook voor 

gekozen om dit ook voor 2016 niet weer op deze wijze in de begroting te plaatsen.  

Vooruitzicht en begroting 2016  

Voor 2016 heeft het bestuur zich voorgenomen om de deelnemersbijdragen van de partners 

niet te verhogen en deze post realistischer te begroten met een beoogde groei van drie 

deelnemers. Dit is inclusief de partners waarin eind 2015 mee besproken is om partner te 

worden. Daarnaast heeft het bestuur zich voorgenomen om dit jaar een extra budget op te 

nemen voor het te organiseren tienjarig jubileum. De begrootte personeelskosten zijn voor 

de coördinator bijgesteld, deze waren nog doorberekend op de vorige coördinator. 

Daarnaast zijn er personeelskosten begroot voor een communicatie medewerker voor acht 

uur in de week, in loondienst. De begroting van 2016 is opgenomen in de staat van baten en 

lasten.  

Hoe gaat Micha Nederland om met het vrij besteedbaar vermogen?  

Het vrij besteedbaar vermogen is bedoeld als buffer voor het kunnen opvangen en 

tegenvallende inkomsten. Het bestuur van Micha Nederland hanteert als maximum 1.5 maal 

de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie conform de Richtlijn Goede Doelen.  

 

Activiteiten  

 

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

ontwikkeld wordt door een werkgroep/stuurgroep. Deze groepen bestaan uit personeel of 

vrijwilligers uit de partner organisaties van Micha Nederland. Elke activiteit is ook 

verantwoordelijk voor eigen financiële afhandeling.  

In 2015 kent Micha Nederland de volgende activiteiten:  

- Micha Zondag   

- Micha Cursus   

- Micha Young   

- Micha Lobby   

- Micha Monitor.  

- Micha Duurzaam  

- Gerechtigheid in Geld  

Micha Zondag 

 

Op 18 oktober was het Micha Zondag met als thema ‘Mijn wereld op z’n kop’. Gebaseerd op 

Marcus 10: 32-45. Er werd aandacht gevraagd voor machtsmisbruik. Met deze tekst is voor 

het eerst aangesloten bij het oecumenisch leesrooster.   

Kerkenpakket  

Het kerkenpakket was compleet en op tijd. Het bestond dit jaar uit 5 preekschetsen, gebed 

suggesties, liturgische handreikingen, kind en jongeren materiaal en handreikingen 

aangeleverd vanuit de partner organisaties. Ook konden partnerorganisaties sprekers 

aanleveren die via de Micha site te boeken waren voor de Micha Zondag. In totaal zijn er vier 

sprekers geboekt uit het aanbod van acht. Dit jaar is het kerkenpakket tegelijk met het thema 

gelanceerd op 1 juli.  
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Samenwerking  

De structuur van de stuur- en werkgroep van de Micha Zondag is in 2015 veranderd. Er is 

een kerngroep waarin ieder een eigen verantwoordelijkheid heeft. Denk aan voorzitterschap, 

penningmeester, communicatie en kerkenpakket. Rondom deze deelgebieden wordt indien 

nodig een werkgroep samengesteld. Zo was er de werkgroep communicatie die werd 

gestuurd door een vrijwilliger. In 2016 zal deze structuur nog verder worden aangescherpt 

om zo efficiënt mogelijk te werken.   

Resultaat  

Het kerkenpakket is in 2015 ten tijde van de Micha Zondag 2815 keer uniek gedownload. 

Figuur 1 laat zien dat ook dit jaar het aantal uniek downloads gegroeid is. Ook na de Micha 

Zondag wordt het materiaal nog volop gedownload. Zie ook tabel 4.  

Figuur 1: Groei Downloads themapakket5 vanaf 2011 

 

 

 
Evaluatie  

Rond de 90 predikanten deden via een digitale enquête mee aan de evaluatie. Hieruit is naar 

voren gekomen dat de Micha Zondag in 2016 niet alleen ingezet moet worden op de vaste 

Micha Zondag maar door het gehele jaar heen. Elke zondag in het jaar zou een Micha 

Zondag zou kunnen zijn. Dit vraagt om een nieuwe manier van communiceren over het 

themamateriaal nadat de Micha Zondag is geweest.  

Het aansluiten bij het oecumenisch leesrooster was een succes en dient met het oog op de 

komende jaren ook worden meegenomen.  

De nieuwe structuur werkt goed. Echter was er vooralsnog te veel werk voor de 

communicatie werkgroep doordat er 1 medewerker uit viel. Dit dient in 2016 beter geborgd te 

worden.  

Er waren dit jaar te veel preekschetsen. Voor 2016 hoeven dit er niet meer dan drie te zijn.  

                                                
5 Het totaal van de unieke downloads van zowel het totale kerkenpakket, kerkdienstpakket, kinderwerkpakket, 
handelingsperspectieven en de gebedshandleiding. Zie ook tabel 4.  

2011:  300 2012: 600 2013: 900 2014: 2000 2015: 2815

Tabel 4: Verloop unieke Downloads  2015 

 1 oktober  12 oktober 18 oktober  18 januari 
2016 

Compleet pakket 601 770 994 1109 

Kerkdienst 421 571 811 933 

Kinderwerk 278 373 501 577 

Handelingsperspectieven 250 315 405 478 

Gebedshandleiding   104 201 

Totaal  1550 2029 2815 3298 
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Micha Cursus  

 

Activiteiten  

In 2015 heeft de Micha Cursus zicht gericht op het in de markt brengen van de Micha Cursus 

die in 2014 is uitgekomen.  Hiervoor hebben ze samen met een marketing adviseur gekeken 

naar wat hier de beste strategie voor zou zijn. Zowel op de korte als lange termijn. Aan de 

hand van de uitkomsten van dit adviestraject is er een freelance communicatiemedewerker 

voor 4 uur in de week aangetrokken. Deze is in 2015 aan de slag gegaan met de uitkomsten 

van het adviestraject. Dit heeft geresulteerd in twee actieve sociale media campagnes met 

gesponsorde advertenties. Daarnaast is er gewerkt aan het verbeteren van de website om 

het toegankelijker te maken en de keuze om de cursus te gaan doen te stimuleren.  

Voor de 40 dagen tijd is er in samenwerking met Kerk in Actie een Micha Cursus Light 

ontwikkeld. Kerk in Actie ontwikkelde de campagne en de Micha Cursus de inhoud. Deze 

versie is gemaakt om kerken juist in de 40-dagentijd te activeren om goed en recht te doen.  

De campagne was zo ontwikkeld dat kerken konden kiezen om de Light versie of de 

volledige Micha Cursus te gaan doen. Voor de light versie was wel een boekje nodig.  

Er zijn in 2015 elf informatieavonden georganiseerd waarvan er zeven zijn doorgegaan. Van 

twee gemeenten is bekend dat ze gemeente breed aan de slag is gegaan of nog zullen gaan 

met de Micha Cursus. Beide gemeenten hebben de informatieavond bijgewoond. De PR 

voor deze avonden wordt gedaan door middel van Sociale Media, lokale kerkblad berichten 

en gerichte e-mailing vanuit de kerkelijke partners richting hun predikanten/voorgangers en 

diaconieën. Dit wordt aangestuurd vanuit Micha Nederland.    

In de 2e tweede helft van 2015 is het projectleiderschap van Simon de Kam overgenomen 

door Dick van Dijk.  

Resultaten  

De ambitie voor 2015 was om 1000 boekjes te verkopen. Deze doelstelling is niet behaald. 

In totaal zijn er 576 werkboeken verkocht en 94 handleidingen. Naar schatting ligt het aantal 

Micha Cursus deelnemers hoger dan de verkochte boekjes. De inschatting is rond de 895 6 

mensen de Micha Cursus hebben gedaan in 2016. De groei ten opzichte van 2014 wordt 

zichtbaar in tabel 5.  

Er is sprake van een positief resultaat op de balans. Dit in verband met de verlate start met 

betrekking tot de extra communicatie kracht. Deze is pas de tweede helft van 2015 aan de 

slag gegaan. Hierdoor zal ook in 2016 nog extra ingezet kunnen worden op marketing en PR 

en zal de freelance communicatie medewerker actief blijven voor 4 uur in de week. Ook voor 

2016 is er weer een doelstellingen 1000 verkochte werkboeken.  

Tabel 5: Verkoop aantallen Micha Cursus 2014 en 2015 

 Werkboeken verkocht Aantal cursisten7 

2014 261 406 

2015 576 895 

                                                
6 Uit ervaring van de voorafgaande jaren is bekend dat de verkoop van 450 boekjes ongeveer 700 cursisten 
oplevert. Dit in verband met echtparen die vaak samen doen met een boekje en door hergebruik van 
materialen. Aantal cursisten =  aantal boekjes 8 x 1.55 
7 Aantal cursisten =  aantal boekjes 8 x 1.55. Zie vorige voetnoot.  
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Micha Young 

 

In 2015 was er geen stuurgroep of werkgroep voor Micha Young. De jongeren 

vertegenwoordigers binnen het netwerk zijn nog éénmalig bij elkaar gekomen om de 

resultaten van Micha Young te bekijken en na te denken over een verder vervolg. Per ingang 

van 2015 is Micha Young weer terug onder het beheer van de Micha Cursus stuurgroep. Dit 

gaat met name om de verkoop van het materiaal. De jongerenvertegenwoordigers hebben 

zich beschikbaar gesteld, mocht het nodig zijn, om jaarlijks bij elkaar te komen om te kijken 

of er actie moet worden ondernomen op het gebied van Micha Young. Het gaat dan om de 

verkoop van de boekjes aan jeugdleiders.  

Resultaten 

In 2015 zijn er 40 exemplaren van Micha Young verkocht. Er kan tot op heden niet 

gemonitord worden of uit deze verkopen ook Micha Young groepen zijn ontstaan. In 2015 is 

Micha Young ook besteld door een aantal scholen. Het zou interessant zijn voor 2016 om te 

kijken of het materiaal van Micha Young ook van betekenis zou kunnen zijn voor christelijke 

middelbare scholen 

Micha Young nieuwe stijl is in 2015 niet van de grond gekomen ivm met de uren die de 

Micha coördinator daar aan zou moeten besteden. Om dit mogelijk is maken is het 

noodzakelijk om iemand, vrijwillig of betaald, aan te trekken om dit project te leiden.   

Micha Monitor  

 

Er is in 2015 vanuit de stuurgroep Micha Monitor nadrukkelijk aangegeven dat er iets gedaan 

moet worden met de uitkomsten van de tweede monitor. Dit is voor het bestuur van Micha 

Nederland het startpunt geweest om weer verder na te denken over hun lange termijn beleid 

en strategie. In 2015 zijn er nog geen plannen gemaakt voor een nieuwe monitor in 2016. Dit 

zal verder worden uitgewerkt in 2016. Of deze monitor in 2016 kan doorgaan is afhankelijk 

van de financiën.  

Micha Duurzaam  

 

Een aantal van de Micha Nederland partners hebben aangegeven de noodzaak te zien van 

specifieke materialen op het gebied van ecologische gerechtigheid. Onder leiding van een 

projectleider, Tjirk van der Ziel, zijn er gesprekken gevoerd met deze deelnemers. Vanuit 

deze gesprekken, de erfenis van de Noach Alliantie en de focus van het Micha Nederland 

bestuur op ondernemers zijn er een aantal doelgroepen geformuleerd die in 2016 verder 

uitwerking moeten krijgen. In een startnotitie zijn drie doelgroepen geformuleerd: Kerken en 

predikanten, ondernemers en evt. onderwijs. Vanuit het Micha Nederland bestuur is 

aangegeven dat de focus mag liggen op Micha en ondernemers. Daarnaast is vanuit de 

partners duidelijk signaal gegeven dat er binnen kerken en onder predikanten nog een 

wereld te winnen is op het gebied van ecologische gerechtigheid. Zowel ondernemers en 

kerken zullen daarom in 2016 de focus krijgen van Micha Duurzaam.  

Micha Lobby  

 

Micha lobby bestond in 2015 uit:   

 Het schrijven van een brief aan verschillende woordvoerders financiën van de 
politieke partijen in de Tweede Kamer, CDA, CU en SGP. Deze brief is voorgelegd 
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aan de lobbyklankbordgroep en is in samenspraak met Tax Justice tot stand 
gekomen.  

 Het schrijven van een opiniestuk, voor bewustwording van het belang van het 
onderwerp belastingontwijking.  Het artikel: ‘Burger, sta op tegen belastingontwijking’ 
is op 6 maart 2015 geplaatst in het Reformatorisch Dagblad en is gedeeld op de 
Micha website. 

 Er zijn gesprekken gevoerd met (beleidsmakers van de) woordvoerders financiën in 
aanloop naar een overleg over belastingontwijking in de Tweede Kamer. Dit debat 
werd uiteindelijk gepland op 5 maart 2015. 

Het onderwerp van Belastingontwijking , dat past binnen het Micha thema ‘rechtvaardige 
verdeling’ is daardoor onder de aandacht gebracht in politiek Den Haag.  
 

Gerechtigheid in Geld 

 

In december 2015 stond de Campagne ‘Gerechtigheid in Geld’ centraal. Hierover is al meer 

gezegd in deel 1.1 van deze rapportage. Echter is goed te benoemen dat de materialen die 

ontwikkeld zijn blijvend ingezet zullen worden door Micha Nederland. Wanneer actualiteiten 

zich hier voor aan doen of door middel van een ingeplande herhaling van de campagne.  
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2.1 Uitgangspunten en waarderingsgrondslag 

 

De jaarrekening is opgesteld conform de “Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 

organisaties-zonder-winststreven”. De administratie wordt op kasbasis gevoerd, rekening 

houdend met de overlopende posten per balansdatum.  

2.2 Balans  

 

Activa 
  

31-12-2015 31-12-2014 

Vorderingen en overlopende activa 2.250 - 

Liquide middelen 
 

46.270 41.646 

   

48.520 41.646 

     Passiva 
  

31-12-2015 31-12-2014 

Continuïteitsreserve 
 

38.235 37.766 

Bestemmingsfonds Micha Young 1.700 1.700 

Bestemmingsfonds Micha Zondag - 800 

Schulden en overlopende passiva 8.585 1.380 

   

48.520 41.646 

 

2.3 Toelichting op Balans  

 

Continuïteitsreserve 

Zoals in het bestuursverslag vermeld is deze reserve bedoeld om tijdelijk bij tegenvallende 

inkomsten toch de organisatie te kunnen laten doordraaien tot passende maateregelen zijn 

geeffectueerd. De Richtlijn Goede Doelen hanteert een maximum van factor 1.5 keer de 

kosten van de werkorganisatie: 1.5 x 49.154 = 73.731  

Het bestuur van Micha Nederland hanteert een ondergrens van factor 0.5 en een 

bovengrens van 1.0.  De Continuïteitsreserve is 38.235. De kosten werkorganisatie zijn 

49.154, wat resulteert in factor 0.8. Dit niveau is dus toereikend voor het tijdelijk opvangen 

van de calamiteiten zoals het wegvallen van belangrijke deelnemers.   

Verloop overzicht Continuïteitsreserve 

   

2015 2014 

Beginstand 
 

37.766 33.852 

Resultaat boekjaar 
 

  - 331 6.414 

naar Bestemmingsfonds Micha Young 
 

-1.700 

naar Bestemmingsfonds Micha Zondag 800 -800 

Eindstand 
  

38.235 37.766 

Bestemmingfonds Micha Young  

In 2014 is een gift ontvangen van Time to Turn die moet worden doorgestort naar Micha 
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Young. In 2015 blijkt dat Micha Young is opgeheven als aparte stuurgroep. Het bedrag zal 

aan een soortgelijke project worden besteed.  

Bestemmingsfonds Micha Zondag 

Het bedrag van 800 euro dat eind 2014 was gereserveerd voor de Micha Zondag is in 2015 

overgemaakt aan de penvoerder van die activiteit (Missie Nederland)   

Schulden en overlopende passiva  

Deze omvatten een aantal nog te betalen facturen, alsmede af te dragen loonbelasting en 

een reservering vakantiegeld. 

2.4 Staat van Baten en Lasten  

  
   Realisatie 

2014 
Begroting 

2015 
Realisatie 

2015 
Begroting 

2016 

Baten 

      Deelnemersbijdragen 
 

44.600 48.000 42.600 45.000 

Subsidie Oxfam voor Micha Tax project 
  

25.000 
 Giften en overige baten 16.950 18.000 11.409 10.000 

   

61.550 66.000 79.009 55.000 

Lasten 
      Projectbesteding Micha Tax project 

  

25.826 
 Projectbesteding Micha Zondag   800  

Projectbesteding Micha 10 campagne 
   

10.500 

Micha Challenge International 5.000 2.500 3.560 
 Organisatiekosten 

          - Personeelskosten 45.030 48.000 36.855 41.000 

     - Kantoor & Algemene kosten 3.588 3.525 10.054 9.500 

     - Activiteiten en PR 1.518 11.975 2.245 5.200 

   

55.136 66.000 79.340 66.200 

       
Resultaat 

  

6.414 - -331 -11.200 

 
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 
2015 

Realisatie 
2014 

Baten Schrijvers voor Gerechtigheid 
 

220 48.886 

Lasten Schrijvers voor Gerechtigheid 
 

220 48.886 

Resultaat 
   

- - 
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2.5 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten  

 

Deelnemersbijdragen 

Subsidie Oxfam voor Micha Tax project 
     Micha Nederland heeft de campagne Gerechtigheid in Geld gelanceerd in 2015, 

gesubsidieerd door OxfamNovib. 

De campagne (MTF; Micha Tax Fund) betreft het tegengaan van belastingontwijking. 
  

Realisatie 

2013

Realisatie 

2014

Begroting 

2015

Realisatie 

2015

Begroting 

2016

CHRISTELIJKE HOGESCHOOL 1.200           1.200          1.200       1.200        1.200      

ST. CONVOY OF HOPE VZW 400              800             800          

DE VERRE NAASTEN 1.750           1.750          1.750       1.750        1.750      

GENERAAL DIACONAAL DEPUT 750              750             750          750           750         

JONGBLOED BV 1.200           

LANDELIJK KERKELIJK BUREAU CGK 3.200           4.900          2.400       2.400        2.400      

NEDERLANDS GEREF KERK 400             1.600       1.600        1.600      

KERK IN ACTIE 6.400           6.400          6.400       6.400        6.400      

ST. COMPASSION NEDERLAND 4.800           4.800          4.800       4.800        4.800      

ST. DORCAS HULP NEDERLAND 3.000           3.500          3.500       4.000        4.000      

ST. TEAR FUND NEDERLAND 2.800           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           500         

ST. INTERNATIONAL JUSTICE MISSION 500              800             800          800           800         

ST. MEDAIR HOLLAND 500              

ST. V ZENDING EN DIACONAAT SZD 500              500             500          500           500         

ST. HET PASSION 800              900             800          1.000        1.000      

ST. A ROCHA NEDERLAND 400             400          400           400         

ST. MISSIE NEDERLAND 1.600           800             800          800           800         

ST. HIP 25                400             400          400         

ST. RED EEN KIND 2.500           2.500          2.500       2.500        2.500      

ST. TIME TO TURN 100             

ST. ZOA 2.500           4.000          4.000       4.000        4.000      

UNIE VAN BAPTISTENGEM. 2.500           1.600          1.600       1.600        1.600      

VERENIGING PRISMA 6.200           1.200          1.200       1.200        1.200      

WORLD SERVANTS 800              800             800          800           800         

Nieuw te werven deelnemers 4.900       4.800      

45.675         44.600        48.000     42.600      45.000    
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Giften en overige baten          

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

van 1.700 euro opgenomen die in 2014 in eerste instantie als doorgeef-gift van Time to Turn 

voor Micha Young alleen als Schuld op de balans (nog af te dragen) was gepresenteerd 

maar die nu in 2015 alsnog via de Staat van baten en lasten wordt verantwoord (en waar 

vervolgens een bestemmingsfonds voor gevormd is).  

Micha Challenge International         

Dit betreft de deelnemersbijdrage aan het internationale Micha netwerk (2.500 euro). M.b.t. 

de vergelijkende 2014 cijfers: Het bestuur had besloten de bijdrage in 2014 eenmalig te 

verdubbelen. Daarnaast zijn de kosten voor de internationale Micha conferentie in Lima 

hieronder verantwoord. 

Organisatiekosten 

Bestuurders en toezichthouders ontvangen geen bezoldiging. Er is 1 parttime medewerkster 

in dienst van de Stichting en een parttime freelancer. Naast deze personeelskosten is er nog 

sprake van een bijdrage aan Tear voor kantoor en ondersteuning en zijn er marketing/PR 

kosten zoals het onderhouden van de website. De organisatiekosten zijn lager dan begroot 

in 2015 met name doordat de personeelskosten te hoog begroot waren.   

Baten en Lasten Schrijvers voor Gerechtigheid 

Met ingang van 2014 heeft de Stichting het 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. In 2015 zijn 

enkele nakomende posten ontvangen en afgedragen. 

2.6 Kasstroom overzicht  

 

Opgesteld volgende directe methode; 
  

   

2015 2014 

Beginstand liquide middelen 41.646 36.572 

Ontvangsten 
 

79.009 61.550 

Uitgaven 
  

-74.385 -56.476 

Eindstand liquide middelen 46.270 41.646 

 

2.7 Accountantsverklaring 

 

De accountantsverklaring staat is bijgevoegd op de laatste pagina van de jaarrapportage.  
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Versie- december 2015 
 

Micha Nederland - Bestuur    

 Voorzitter 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 ft.   

 Coördinator – Annemarthe Westerbeek  

- Aanstelling voor 0,5 ft, 20 uur per week.  

 Secretariële ondersteuning - Yvonne Sparks  
- Aanstelling voor 0.1 ft, 4 uur per week.  
- Communicatie - Thimo den Hartog, aanstelling tot en met mei 2015 voor 0.1 ft, 4 

uur per week.  
- Vanaf juni ingevuld door Xander de Rooij op freelance basis, 4 uur in de week.  

Micha activiteiten  
 

 Micha Zondag  

Voorzitter: CGK 

Partners Micha Nederland: MissieNederland, Tear, ZOA, Unie van Baptisten, Diaconale 

samenwerking GKV/NGK, IJM, Dorcas, Leger des Heils en ABC-gemeenten.  

 Micha Cursus 

Voorzitter: Kerk in Actie  

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

Passion.  

Overige deelnemers: Present, Buijten & Schipperheijn 

 Micha Young  

In 2015 geen stuur-of werkgroep. Ondergebracht bij de Micha Cursus.  

 Micha Monitor  

Voorzitter: Prisma 

Partners Micha Nederland: CHE  

Overige deelnemers: MWH4impact 

 Micha Lobby  

Voorzitter: Prisma 

Klankbordgroep Micha Nederland: Kerk in Actie/PKN, CGK, Unie van Baptisten., SZD 

VEG, GKV/NGK, Missie Nedeland, VPE en ABC gemeenten.  

 Micha Duurzaam  

Projectleider: Tjirk van der Ziel (CHE) 

Partners Micha Nederland:: A Rocha, CGK/GKV/NGK en CHE.  
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Overige Partners  
 

- Wel participerend in een activiteit, maar geen deelnemer  
Present, Buijten & Schipperheijn 

- Gestopte Deelnemers 2015:  
Convoy of Hope  
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We signaleren:  
 

1. We halen nu nog niet alles uit het netwerk wat er ook daadwerkelijke in zit.  Dus kijken naar wat we 

allemaal al hebben en hoe we dit beter kunnen benutten. We signaleren ook, na tien jaar, een 

zekere lauwheid in het netwerk.  

 

2. Er is behoefte aan handelingsperspectieven. Praktijk voorbeelden, handelingsperspectieven, tips en 

trucs die mensen kunnen helpen om de woorden van Micha 6:8 om te zetten in daden en deze 

uit te leven.  

 

3. Dat in de huidige manier van werken het lastig is om een sterk Micha geluid te laten horen. De huidige 

manier van werken is log. De verschillende Micha producten werken op eigen eilanden en 

beconcurreren elkaar binnen de aangesloten organisaties. Bij organisaties ligt de focus vaak sterk 

op één Micha product. Veel mensen kennen Micha en/of producten ‘ergens van’ maar hebben 

geen concreet beeld waar we voor staan en waar we voor gaan.  

 

Op basis daarvan zijn we van mening:  

1. Dat het werk van Micha Nederland is nog steeds relevant is. Ver weg én dichtbij zijn we dagelijks 

getuigen van onrecht. Het thema gerechtigheid (sociaal en ecologische) is nog geen 

vanzelfsprekend onderwerp in de kerken dat via prediking of Bijbelstudies aanbod komt.  De 

aandacht groeit, te zien aan het aantal deelnemers Micha Zondag, maar er zijn nog steeds veel 

kerken, gemeenten, predikanten en diaconieën te bereiken.  

 

2. Dat een vernieuwde werkwijze noodzakelijk is. Een werkwijze waarin schakelen snel mogelijk is en 

we een kritisch geluid kunnen laten horen naar christenen, kerken en (christelijke) organisaties. 

Een geluid dat mensen prikkelt, stimuleert en helpt om goed en recht te doen. Een werkwijze die 

beter aansluit bij de huidige samenleving en de manier waarop men zicht hier in beweegt. Een 

werkwijze waar de huidige producten een plek krijgen maar waar ook ruimte is voor het voeren 

van campagne waarin het geluid van Micha 6:8 doorklinkt en scherp is.  

 

3. Dat we met elkaar opnieuw de schouders er onder zetten. Dat we er samen als kerken en organisaties 

er voor gaan om de profetische woorden van Micha 6:8 handen en voeten te geven. Om samen 

in het hier en nu te bouwen aan Gods Koninkrijk in verwachting van Zijn wederkomst.  

 

Dit vraagt om verandering en actie op verschillende wijze:   

1. De producten die er nu liggen zijn kwalitatief goed en bij de tijd. Toch zijn er nog steeds veel 

kerken die we niet bereiken. Het is nodig dat we manieren ontwikkelen waarop de producten 

van Micha door het gehele netwerk ingezet kunnen worden. Zowel via de kerkelijke deelnemers 

als via de deelnemende organisaties. Concreet betekent dit dat materialen als de Micha Cursus 

en Micha Young doormiddel van Co-branding gebruikt kunnen worden door iedere deelnemer in 

het netwerk, altijd gelijktijdig met het Micha logo. De inhoud blijft hetzelfde maar het geeft 

mogelijkheden om eigen quotes, kleur en voorbeelden toe te voegen.  
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2. Micha Nederland maakt het mogelijk maakt om in samenwerking met partners materialen uit te 

brengen die een Micha stempel krijgen. Voorbeelden: ‘in samenwerking met Micha Nederland’ 

of ‘aangeraden door Micha Nederland’.  Op deze wijze wordt er voor Micha NL promotie 

gemaakt en kan de organiserende of uitgevende organisatie profijt hebben van het Micha 

Netwerk.  

 

3. Nieuwe materialen die we ontwikkelen of vertalen zouden ook als input kunnen dienen voor 

eigen materiaal van de deelnemende organisaties. Deze kunnen het gebruiken en verwerken. 

Wel altijd ergens vernoemen dat het tot stand is gekomen in samenwerking met Micha 

Nederland. White label.  

 

4. Om nieuw Elan, motivatie en inspiratie in het netwerk te krijgen willen we een vernieuwd 

Manifest opstellen. Een Manifest waar we als deelnemende organisaties achter kunnen staan en 

waar we voor willen gaan. Dit vraagt niet alleen om een handtekening maar ook om commitment 

om binnen en vanuit je eigen organisatie er mee aan het werk te gaan.  

 

5. We willen sterker het geluid van Micha laten horen. Hiervoor willen we gaan werken met een 

jaarthema. Dit maakt het mogelijk om niet alleen tijdens de Micha Zondag aandacht te vragen 

voor een bepaald onderwerp maar het gehele jaar. Micha Zondag blijft een hoogtepunt, maar 

werken met een jaarthema maakt het mogelijk om het materiaal van de Micha Zondag ook op 

andere momenten van het jaar onder de aandacht te brengen. Iedere zondag kan immers een 

Micha Zondag zijn. Het jaarthema moet het mogelijk maken dat de verschillende producten goed 

om elkaar aansluiten en ze elkaar juist versterken. Daarnaast biedt een jaarthema de 

mogelijkheid om ludieke, prikkelende acties/ campagnes te kunnen ontwikkelen die een brede 

groep aan christenen bereikt en niet alleen via de kerken.  

 

6. We stellen elkaar als organisaties, kerken, werkgroepen en Micha Bureau van Micha Nederland 

de vraag: hoe kunnen wij de komende jaren de boodschap van gerechtigheid binnen ons eigen 

domein/achterban versterken? Om vervolgens tot concrete doelstellingen en stappen te komen. 

Natuurlijk is dan ook de vraag van belang: wat hebben we daar voor nodig? En hoe kan het 

Micha Bureau hier in ondersteunen?  

 

7. Micha stelt zich Sociale, ecologische en financiële/economische gerechtigheid8 ten doel. 

Producten, campagnes en jaarthema’s dienen hier binnen te passen.  

 

8. De huidige producten van Micha Nederland hebben een sterke focus op sociale gerechtigheid 

met daarin de inmenging van ecologische gerechtigheid. Juist in de huidige samenleving, nieuwe 

Werelddoelen (Sustainable Development Goals) met veel aandacht voor duurzaamheid, het 

klimaatakkoord maar ook de uitspraken van de paus hebben er mede voor gezorgd dat er vele 

initiatieven ontstaan op het gebied van duurzaamheid. We zouden hier als kerken en christenen 

koploper in moeten zijn. Dit is helaas niet de realiteit. Daarom zal Micha Nederland verder gaan 

het in het vorm geven en ontwikkelen van Micha Groen/ Micha Duurzaam. Zowel op het vlak van 

bezinning voor predikanten en gemeenten/kerken, met praktische tips en mogelijkheden om 

concreet aan de slag te gaan en met het voeden van christelijke ondernemers.  

 

                                                
8 We noemen het ook wel ‘tax justice’ 
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9. Belangrijk is dat in alles wat we vanuit Micha Nederland ondernemen, we ten doel hebben dat 

we mensen bewust willen maken van onrecht ver weg en dichtbij en ze willen prikkelen, 

motiveren, inspireren en handvaten willen bieden om zelf tot gedragsverandering te komen. 

Hierbij is het van belang dat we altijd handelingsperspectieven bieden om in actie te komen.  
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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 
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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 2015 van Stichting Micha Nederland te Zeist gecontroleerd. 
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 (met een balanstotaal van € 48.520) en de staat 
van baten en lasten over 2015 (met een resultaat van € 331 negatief) 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 2015 en van het resultaat over 2015 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, 9 juni 2016 
WITh accountants B.V. 
P. Alblas RA 


