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Inleiding  
 

Micha Nederland verbindt, inspireert en activeert kerken en organisaties om actief 

christen te zijn in deze wereld. Dichtbij én ver weg. Met oog voor mens en natuur. 

Geïnspireerd en gedreven door de profeet Micha: 

“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).  

In deze tekst noemt de profeet Micha in één adem trouw zijn, recht doen én leven in 

gehoorzame en liefdevolle omgang met God. Deze drie elementen horen onlosmakelijk bij 

elkaar en worden zichtbaar in het leven van Jezus, die ons dit heeft voorgeleefd. 

Micha Nederland prikkelt christenen, kerken en organisaties om hun ogen niet te sluiten 

voor onrecht. Dit doen we door materialen te ontwikkelen waar je in de kerk, op je 

(bijbel)kring en thuis mee aan de slag kan. We bieden mensen handvatten om een 

duurzame en rechtvaardige levensstijl te ontwikkelen. Dit hebben we verwoord in 

het Micha Manifest.  

2017 stond voor een groot gedeelte in het teken van herdenken en herstructureren van 

Micha Nederland. Naast de Micha Zondag en de Micha Cursus hebben we ook een nieuw 

initiatief ontwikkeld: inspiratieavonden door het land heen om christenen te inspireren op 

het gebied van eerlijk en groen leven. We zijn voor het eerst met een jaarthema gaan 

werken en ook de Micha Zondag heeft een nieuwe manier van werken geprobeerd. De 

tweede helft van het jaar zijn we met bestuur en partners aan de slag gegaan om tot een 

nieuwe organisatiestructuur te komen. Vanaf 2018 zullen deze veranderingen worden 

doorgevoerd. In dit verslag kijken we terug op deze ontwikkelingen.  

In 2018 zullen we samen met de partners aan de slag gaan om de nieuwe structuur en de 

daarbij horende ontwikkelen voort te zetten. Ook zullen we de Micha Zondag en de Micha 

Cursus weer organiseren. Daarnaast werken we samen met een heel aantal partners in 

verschillende delen van Nederland de boodschap van sociale en ecologische 

gerechtigheid te laten klinken.  

 

http://www.michanederland.nl/homepage/manifest/
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1.1 Micha Nederland  

 

Strategie en activiteiten 2017  
 

In 2017 hebben we aan vier focuspunten gewerkt.  

1. We willen partnerorganisaties de mogelijkheid blijven bieden om de Micha Nederland 

materialen eigen te maken en uit te brengen voor eigen achterban.  

Er is in 2017 geen nieuw materiaal uitgebracht in samenwerking met één van de partners. 

Wel is deze mogelijkheid expliciet neergelegd bij de partners waar het bestuur samen met 

de coördinator mee in gesprek is geweest. Besloten is om co-branding op de Micha 

Cursus met name te stimuleren voor de vernieuwde Micha Cursus die 2019 uit zal komen. 

Daarnaast zijn er een aantal kerkelijke partners die het Micha Zondag materiaal hebben 

gebruikt om het vanuit hun eigen kerkelijkeorganisatie bij hun kerken en gemeenten aan 

te bieden. Voor 2018 willen we deze mogelijkheid aanbieden aan alle partners, niet alleen 

de kerken.  

 

2. We willen van een los aanbod van losse onderdelen en activiteiten toewerken naar 

een integraal aanbod van activiteiten en producten. 

De eerste stappen richting een integrale aanpak zijn gezet. In 2017 hebben we gewerkt 

met het jaarthema ‘vernieuw je wereld’ waarin we het onderwerp en de problematiek van 

klimaatverandering onder de aandacht hebben gebracht. In overleg met de Micha Cursus 

en Micha Zondag hebben we ervoor gekozen om het jaarthema te laten lopen over het 

kerkelijk jaar. Dit houdt in dat er in 2017 van september t/m december aan het thema is 

gewerkt en het doorloopt tot juni 2018. In het uitwerken van het jaarthema hebben zowel 

de Micha Cursus, de Micha Zondag en Micha Nederland een bijdrage gehad. Micha 

Zondag door hun keuze van thema en aanpak. De Micha Cursus heeft inspiratieavonden 

georganiseerd met het thema Vernieuw je Wereld en Micha Nederland zal met name in 

2018 nog een aantal activiteiten ontwikkelen op het jaarthema.  

 

3. We willen het gehele jaar door momenten creëren waarop we aandacht kunnen 

genereren voor gerechtigheid. 

In 2017 hebben we voor het eerst gewerkt met een duidelijke jaarplanning voor 

communicatie en activiteiten. Aan het begin van het seizoen (september 2017) is ingezet 

op het jaarthema en zijn er een viertal momenten gekozen om hier expliciet aandacht aan 

te geven. De Micha Zondag in oktober, de COP-activiteiten in Bonn in november, de 

‘vernieuw je wereld’-avonden in november, de warme-truienzondag in februari, en tot slot 

het GroenGelovig-congress in juni 2018. Sinds 2017 verschijnt er ook regelmatig een 

blog op de site en kunnen we dit verspreiden via social media. De Micha Zondag heeft 

ervoor gekozen om duidelijk te communiceren dat elke zondag in het jaar een Micha 

Zondag kan zijn en waren verschillende actualiteiten waarin we het materiaal herhaaldelijk 

hebben kunnen aanbieden. In de Micha-boekenreeks verscheen de Micha-

scheurkalender, 356 dagen goed en recht doen.  
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4. We willen christenen ook direct motiveren om actief aan de slag te gaan met 

gerechtigheid. 

In 2017 hebben we hier op 3 manieren aan gewerkt. Allereerst door het organiseren van 

de inspiratietour ‘vernieuw je wereld’. Op drie avonden hebben we christenen ontmoet die 

opzoek waren naar inspiratie op het gebied van gerechtigheid en graag ook anderen 

ontmoette om elkaar te inspireren. Deze tour is in samenwerking met de Groene Kerken 

(van Tear en Kerk in Actie) georganiseerd. We stonden op deze avonden direct in contact 

met de mensen en was waardevol op verschillende manier. Ten tweede hebben we door 

middel van het ontwikkelen van de scheurkalender geprobeerd om mensen thuis dagelijks 

te inspireren. De daadwerkelijke inspiratie vindt plaats in 2018 maar de verkoop (in de 

boekhandels) en de promotie ervan was in 2017. Als derde hebben we aan dit focuspunt 

gewerkt door middel van onze sociale media kanalen en onze website. Door het 

regelmatig aanbieden van inspirerende content en het inzetten van gesponsorde 

berichten worden er veel mensen direct bereikt met verschillende onderwerpen binnen het 

overkoepelende thema van gerechtigheid. 

 
Netwerk – Nederland  
 
Doelstelling 2017 

Micha Nederland bestaat eind 2017 uit 18 partners. Dit jaar is er gekozen om te 

investeren in de relatie met de huidige partners (ipv te investeren nieuwe partners). Door 

hen te bezoeken vanuit het bestuur samen met de coördinator. Juist omdat er een matige 

betrokkenheid van de partners in 2016 werd ervaren en om verdere opzeggingen te 

kunnen voorkomen. Elke partner draagt naar draagkracht financieel bij aan de algemene 

kosten van Micha Nederland. Daarnaast participeren ze financieel en/of in uren in een van 

de onderdelen van Micha Nederland. Zie tabel 1 (op de volgende pagina) voor wie waar 

op welke wijze investeert.  

In 2017 is het bestuur bij de volgende partners langs geweest: CHE, Deputaten diaconaat 

CGK, Diaconaal Steunpunt GKV en NGK, Verre Naasten, Red een Kind, Stichting Hulp in 

Praktijk (HiP), A Rocha, EO Metterdaad  en Tear. Uit elk van deze gesprekken bleek dat 

het waardevol is om deze bezoeken te maken, om elkaar bij te praten, elkaar te kunnen 

bevragen en om te kijken naar waar en hoe we de relatie en productiviteit kunnen 

verbeteren.  

Opzeggingen  

Ondanks de investering in de relatie met EO Metterdaad hebben ze aangegeven in 2018 

geen partner meer te willen zijn van Micha Nederland. Ze staan vooralsnog open voor 

samenwerking maar niet op de structurele wijze zoals deze in 2017 vorm heeft gekregen. 

Ook Prisma heeft eind 2017 hun partnerschap teruggetrokken zonder specifieke reden. In 

2018 zal het bestuur nog het gesprek met hen aangaan.  

Uitbreiding  

Er zijn in 2017 geen nieuwe partners bij gekomen.  
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Tabel 1: Organisatie Participeerde in 2017 in: In uren en/ of financieel 

Diaconaal Steunpunt GKV en NGK  Micha Zondag Uren & financieel 

Diaconaat CGK Micha Cursus, Micha Zondag  Uren & financieel  

Nederlands Gereformeerde Kerken  Micha Zondag (ism GKV) Uren 

Bond van Vrije Evangelische 

Gemeenten – Stichting voor Zending 

en Diaconaat 

Micha Zondag Uren 

Unie van Baptisten Gemeenten  Micha Zondag  Financieel   

ABC Gemeenten  - - 

Kerk in Actie* Micha Cursus Uren & Financieel  

Leger des Heils  Micha Zondag Uren 

MissieNederland* Micha Zondag Uren 

Het Passion  Micha Cursus Uren 

Stichting Hulp in Praktijk (HiP).  Micha Cursus Uren 

ZOA  Micha Zondag Uren & Financieel  

Red een Kind  Micha Cursus  Uren  

International Justice Mission  - - 

Christelijke Hogeschool Ede* -  Uren  

Vereniging Prisma * Micha Lobby & Micha Monitor Uren  

A Rocha  Micha Duurzaam Uren  

Tear *  Micha Cursus Uren & Financieel  

Verre Naasten  Micha Zondag  Financieel  

Compassion - - 

EO Metterdaad  - - 

Buijten en Schipperheijn  Micha Cursus  Uren & Financieel  

Dorcas (tot eind 2016)  Micha Zondag  Uren  

*Leveren ook een bestuurslid    

 

Externe samenwerkingen 

In 2017 zijn er mooie samenwerkingen tot stand gekomen met externe organisaties of 

netwerken. We benoemen de voornaamste:  

● Groen Gelovig - Samen met A Rocha Nederland, ChristenUnie en de Groene Kerken 

is de eerste hand gelegd aan een tweede editie van Groen Gelovig. Deze is gepland 

in juni 2018. De uitwerking zal plaats vinden in 2018.  

● Justice Conference - In 2018 zal er opnieuw een Justice Conference georganiseerd 

worden op initiatief van Tear. Micha Nederland zal hier partner in zijn. We participeren 

in de content groep (inhoud) en de coördinator van Micha Nederland zal mede 

verantwoordelijk zijn voor de voorgangerstrack tijdens de pré-conference. Hierin 

komen voorgangers en kerkleiders uit Nederland bij elkaar om met elkaar na te 

denken over hoe gerechtigheid een plek kan krijgen binnen en buiten de kerk en in 

hun eigen werkzaamheden. In 2017 hebben we deze samenwerking tot stand 

gebracht.  

● Stay Human – Vanuit Stay Human zijn er in 2017 tweetal trainingen georganiseerd 

voor kerken en kerkleiders over het thema polarisatie. Hier hebben we ons als Micha 

Nederland bij aangesloten en voorgangers uit ons netwerk en via onze kerkelijke 

partners voor uitgenodigd. Verspreid over beide dagen hebben zo’n 10 deelnemers 

deze dagen bijgewoond via Micha Nederland. De uitkomst van deze tweetal trainingen 

is een Toolkit voor predikanten die ze kunnen gebruiken in hun gemeente.  

● Groene Kerken Actie -  In samenwerking met de Groene Kerken actie is in 2017 de 

inspiratietour ‘Vernieuw je Wereld’ georganiseerd. Met als doel te inspireren en 

ontmoeting tussen mensen te realiseren.  

● Renew our World – Micha Nederland heeft zich in 2017 aangesloten bij de 

internationale campagne Renew Our World. De inspiratietour was hier onderdeel van. 

Daarnaast zijn er samen met Renew Our World en Micah Global activiteiten 
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georganiseerd tijdens de klimaat onderhandelingen in Bonn tijdens de COP 23. De 

Micha Nederland coördinator was hierbij aanwezig vanuit Micha Nederland.  

 

Personeel 

Er zijn in 2017 geen veranderingen geweest in de personeelsbezetting van Micha 

Nederland.  

Bestuur 

Het bestuur bestond begin 2017 uit 7 personen. Echter zal het bestuur met ingang van 

2018 uit 5 personen bestaan. Henk Jochemsen neemt afscheid van het bestuur ivm met 

zijn pensionering en Carla van der Vlist i.v.m. met het verlaten van Kerk in Actie voor een 

baan elders. Daarmee zijn de bestuursleden per 1 januari 2018:  

- Wouter de Jong, voorzitter, burgemeester van Houten (sinds 2014, 2e termijn).  

- Adri Veldwijk, penningmeester, zakelijk directeur bij Missie Nederland (sinds 2016, 

1e termijn).  

- Herman Oevermans, algemeen bestuurslid, directeur Onderwijs en Onderzoek bij 

de Christelijke Hogeschool Ede (sinds 2011, 2e termijn).  

- Geert Jan van Dijk, algemeen bestuurslid, teamleider kerkenrelaties bij Tear (sinds 

2016, 1e termijn).  

- Gerdine Westerveld – vervangt Carla van der Vlist vanuit Kerk in Actie (sinds 

2018, 1e termijn).  

Carla van der Vlist en Henk Jochemsen hebben tot einde van de 2017 onderdeel 

uitgemaakt van het bestuur.  

De bestuursleden worden voor vier jaar aangesteld. Het 1e termijn kan met 

overeenstemming van de andere bestuursleden verlengd worden met 2e of 3e termijn.  

 
Netwerk – Europa en Global  
 

In mei 2017 kwamen de nationale coördinatoren van Micah Global in Europa samen in 

Nederland  voor een 3-daagse. Aanwezig waren: Engeland (ontstaan in 2017!), Duitsland, 

Zwitserland, België (EU-Cord), en Frankrijk. Ook de internationale directeur van Micah 

Global was aanwezig. Sheryl Haw, de internationale directeur heeft kennisgemaakt met 

een aantal van de bestuursleden van Micha Nederland.  

Tijdens deze driedaagse is er uitgewisseld waar er in elk land aan wordt gewerkt, 

gekeken naar waar samenwerking mogelijk is en hebben we plannen gemaakt voor de 

activiteiten in Bonn tijdens de klimaatonderhandelingen in november. Waar we als Micah 

Europe aanwezig wilden zijn.  

In november hebben de coördinatoren elkaar weer ontmoet in Bonn tijdens de 

georganiseerde activiteiten tijdens de COP 23/ Klimaatonderhandelingen. Micha Duitsland 

en Micha Zwitserland hebben de voorbereidingen voor dit evenement op zich genomen. 

Vanuit Nederland heeft de coördinator geparticipeerd samen met een vrijwilliger van A 

Rocha.  

Vanuit Micah Global waren er in 2017 geen activiteiten. Alleen de aankondiging van de 7e 

Micah Global Consultatie. Deze zal plaats vinden in 2018 in de Filipijnen.  

Verder zal Micah Global zitting nemen in de stuurgroep van de internationale campagne 

‘Renew our World’.  
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Organisatie Ontwikkeling  

Zoals zichtbaar is in het jaarverslag loopt het aantal partners van Micha Nederland terug. 

Daarmee mee ook de inkomsten maar ook hun inzet en uren voor Micha Nederland. Al 

vanaf 2015 is Micha Nederland en haar bestuur aan het nadenken over ‘of’ en ‘hoe’ Micha 

Nederland in de toekomst vorm moet krijgen. Uitgesproken is door het bestuur en ook 

door de partners dat we het nog steeds noodzakelijk zien dat er onder Nederlandse 

christenen en in de Nederlandse kerken aandacht wordt gevraagd voor gerechtigheid. 

Zowel sociale als ecologische gerechtigheid is nog steeds een onderwerp waar weinig of 

niet over wordt gesproken. Een eerlijke en duurzame levensstijl is nog verre van 

automatisch en logisch voor veel christenen.  

Maar met de terugloop van het aantal partners en een zekere terughoudendheid in inzet 

van de huidige partners werd in 2017 duidelijk dat er iets moet veranderen. Zowel voor 

het Micha Bureau (coördinator en communicatie medewerker) als voor het netwerk en de 

mate waarin iedere partner participeert. Door het verminderen van de inzet in uren van de 

partners kwam steeds meer werk bij de Micha Nederland coördinator te liggen. Ook 

wanneer een werkgever van één van de partners van functie of baan wisselde werden de 

uren de hij/zij mocht besteden aan de betreffende Micha stuurgroep of werkgroep niet 

meer automatisch opgevuld. Ook hierdoor kwam veel uitvoerend werk bij de coördinator 

te liggen. Dit heeft geleid tot de start van een traject waarin we met partners in gesprek 

zijn gegaan (door hen 1 voor 1 te bezoeken) en een efficiëntere structuur hebben 

uitgedacht en voorgesteld aan de partners. Na de deelnemersbijeenkomst in november 

2017 is ingestemd om deze veranderingen door te zetten. Financieel per 2018 en de 

komende twee jaar om naar het nieuwe organisatie model toe te groeien. Een van de 

dingen die daar een belangrijke rol in moeten spelen zijn de Micha Platforms. Dit zijn twee 

momenten in het jaar waarin partners bij elkaar komen ter inspiratie en uitwisseling om na 

te gaan wat er door de partners nodig wordt geacht binnen het netwerk en blijvend 

geïnspireerd te blijven om ook via Micha Nederland zich in te zetten voor gerechtigheid en 

samen te bouwen aan het Koningrijk van God. Deze Micha Platforms worden in 

medewerking met partners georganiseerd.  

In bijlage 1 staat de memo geschreven door het bestuur die de organisatie ontwikkeling 

en veranderingen weergeeft.  
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Communicatie  
 
In 2017 zijn er in verband met de organisatieontwikkeling geen grote veranderingen 

ingezet op gebied van communicatie. Wel is de werkwijze meer gestructureerd met een 

contentkalender, zodat alle uitingen in lijn zijn met het jaarthema. We hebben de 

bestaande middelen ingezet en verstevigd. De website is verder aangevuld met nieuw 

materiaal, de homepage vernieuwd en een webshop opgestart. 

Website 

De homepage van Micha Nederland is opnieuw ingericht zodat er meer content gedeeld 

kan worden en de conversie omhoog gaat. De verschillende onderdelen van Micha 

hebben een vermelding gekregen. Daarnaast is er aan de achterkant gewerkt. Door 

binzet van Google adwords is de vindbaarheid Micha Nederland vergroot. Er is meer zicht 

op sitebezoek door toepassing van Google Analytics.  

Social Media 

Het aantal volgers op Facebook is in 2017 weer flink gestegen. We begonnen op 

Facebook met 929 volgers en eindigden eind het jaar met 1332 volgers. Op Twitter is dat 

aantal minder toegenomen. Van 975 naar 1079. Vooral door de betaalde 

Facebookcampagnes zijn onze volgers daar sterk toegenomen.  

Evenementen 

Evenals de voorgaande jaren zijn we niet aanwezig geweest met een stand op de 

grootste Christelijke evenementen Opwekking en New Wine. We hebben dit jaar echter 

wel een aantal seminars kunnen verzorgen op New Wine en Opwekking. Deze droegen 

direct en indirect bij aan Micha Nederland en gaven aandacht aan de Micha Cursus. 

Daarnaast is op Opwekking de commercial van de Micha Cursus vertoond. 

Bloggers 

In 2017 hebben we het aantal blogs dat verscheen op onze website kunnen vergroten 

door samen te werken met een aantal bloggers. We hebben gezocht naar een 

gevarieerde groep bloggers die ieder over een eigen domein schrijven. Dat zijn Helga 

Warmels, Lidia van Bodegraven en Folkert de Jong. Helaas gaf Helga einde van het jaar 

aan te moeten stoppen in verband met persoonlijke omstandigheden. De blogs worden 

goed gelezen en zorgen regelmatig voor veel reacties. 

Publicaties 

Naast aanwezigheid in digitale media hebben we in 2017 ook diverse keren aandacht 

gehad in offline media. Zo hadden we de achterkant van het New Wine magazine, met 

een mooie advertentie. Voor het magazine Beeldenstorm schreven we een minimanifest 

over duurzaamheid. In Opwekking Magazine publiceerden we een advertentie over Micha 

Cursus en Micha Zondag. In Diaconie Magazine konden we een uitgebreid artikel 

publiceren over diaconale presentie en gerechtigheid. Dit combineerden we met een 

advertentie.  

Micha Zondag-campagne 

De Micha Zondag is gepromoot via social media en onze website. Vanuit de landelijke 

Christelijke media werden verschillende artikelen gepubliceerd. Het was mooi om te 

merken dat ook zonder specifiek initiatief van onze kant er artikelen verschenen. Zo 

schreef Martine Vonk een vlammende column rond ons thema ‘De knop om’ voor het 

Reformatorisch Dagblad.   

Micha Cursus 

Voor Micha Cursus is het marketingplan verder gevolgd. De gebruikelijke middelen 
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werden ingezet voor promotie van de informatieavonden. Er zijn een aantal kleinere 

campagnes geweest op social media, om nieuwe mensen te bereiken met de cursus. 

Daarnaast is gewerkt aan een tweede studiemiddag voor predikanten en kerkelijk 

werkers. Helaas kon deze in verband met te weinig aanmeldingen niet doorgaan. 

1.2 Micha Activiteiten  

 

Micha Nederland was tot in 2017 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 2017 ken Micha Nederland de volgende activiteiten:  

Micha Zondag  

Micha Cursus en Micha Young  

Micha Duurzaam 

Gerechtigheid in Geld  

Overige activiteiten.  

 

Micha zondag  
Op 15 oktober was de Micha Zondag met als thema ‘De Knop om’, na aanleiding van 

Psalm 24:1: Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar 

bewonen. Hier mee vroeg de Micha Zondag aandacht voor ecologische gerechtigheid. 

Schepping en klimaatverandering waren de thema’s die in het materiaal naar voren 

kwamen.  

Kerkenpakket 

Het kerkenpakket was compleet en op tijd. Het bestond dit jaar uit 2 preekschetsen, 

liturgie suggesties en kind en jongeren materiaal. Er is dit jaar geen Micha Zaterdag 

georganiseerd.  

Omgekeerde collecte 

Om een onderwerp als klimaatverandering en zorg dragen voor de schepping dichter bij 

de mensen thuis en in hun eigen levensstijl te brengen hebben we in samenwerking met 

Climate Stewards Nederland de omgekeerde collecte ontwikkeld. Dit is een collecte waar 

je geen geld in gooit maar een opdracht uithaalt. Deze opdracht helpt je in de week of 

weken daarna aan de slag te gaan met je eigen (soms negatieve) invloed op de 

schepping. Er werd enthousiast op gereageerd en het is vaak gedownload. Ook in het 

nieuwe jaar wordt er gebruik van gemaakt. Via de sociale media kwamen een aantal 

ervaringen binnen. Het mooie van de omgekeerde collecte is dat deze blijvend bruikbaar 

is in de komende jaren wanneer een kerk of gemeente aan de slag wil gaan met een 

ecologisch thema 

Nieuwe aanpak 

De Micha Zondag stuurgroep heeft voor het seizoen 2017/2018 besloten om te werken 

aan de hand van het kerkelijk jaar. Welke start na september en dan doorloopt in de 

voorzomer van 2018. De thematiek van de Micha Zondag loopt daarom ook door in 2018. 

Ook is het de doelstelling geweest om het pakket van het Micha Zondag niet alleen rond 

de Micha Zondag aan te bieden maar op meerdere momenten in het jaar en deze telkens 

weer van nieuwe preekschetsen en artikelen te voorzien. Uit het eerste gedeelte van dit 

Micha Zondag seizoen, 2017 is gebleken dat dit anders werkt dat bedacht. Om door het 

seizoen heen nieuw materiaal uit te brengen vraagt ook om uren, tijd en capaciteit 
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gedurende het jaar. Deze komt niet uit de Micha Zondag stuurgroep zelf en komt daarom 

bij het Micha Bureau te liggen. Deze moeten omwille van eigen capaciteit keuzes maken 

en kan niet te veel uren in de uitvoerende taken van de Micha zondag steken. Daarnaast 

kregen we ook terug van een aantal Micha Zondag kerken dat ze juist voorstander zijn 

van ‘De’ Micha Zondag omdat dit voor hen vaak een van de weinige mogelijkheden is om 

een thema als klimaatverandering in de kerk onder de aandacht te brengen. In de 

evaluatie van het eerste helft van het seizoen (eind 2017) is daarom besloten om wel in te 

blijven zetten op ‘De’ Micha Zondag in oktober. Maar daar waar de actualiteit of geplande 

gebeurtenissen passen bij het thema er wordt ingezet op nieuwe content of aandacht 

rondom het Micha Zondag pakket. Nog steeds kan elke zondag een Micha Zondag zijn 

maar de meeste capaciteit die we hebben zetten rondom de internationale Micha Zondag 

Resultaat 

Het kerkenpakket is in 2017 ten tijde van de Micha Zondag 983 uniek gedownload. 

Daarnaast is ook de omgekeerde collecte 372 en de PowerPoint 206 keer gedownload. In 

totaal is al het materiaal 1561 keer gedownload. Dit is een mooi resultaat ten opzichte van 

het voorgaande jaar. Dit jaar is namelijk voor het eerst alleen het kerkenpakket in het 

geheel aangeboden zonder de verschillende onderdelen ook los aan te bieden. Zie ook 

de resultaten in tabel 2. Op deze wijze kunnen we een realistischer beeld krijgen van het 

aantal gebruikers.  

Van juli tot en met augustus hebben we het pakket aangeboden op de website door 

mensen ook hun e-mailadres achter te laten. Maar het aantal downloads blijft hierdoor 

flink achter op de voorgaande jaren. Daarom is er voor gekozen om eind augustus het 

pakket weer volledig vrij downloadbaar te stellen.  

Op 30 mei 2018 staat het totaal aantal downloads van alle materialen van 2017 op 2870 

unieke downloads.  

Tabel 2: Verloop unieke Downloads  2017 

 5 september 2 oktober   16 oktober  

Compleet kerkenpakket 192 487 983 

Omgekeerde collecte 54 158 372 

Powerpoint  - - 206 

Warmetruienzondag  -  - - 

Totaal  246 645 1561 

Het materiaal voor het organiseren van een warmetruienzondag is pas online gegaan in 

2018 en wordt daarom hier nog niet meegerekend.  

Micha Cursus  
 
De Micha Cursus heeft ook in 2017 ingezet op de verkoop van 1000 werkboekjes. Deze 

doelstelling is ondanks de georganiseerd activiteiten niet behaald. In 2017 zijn er naar 

schatting 477 werkboekjes verkocht en 83 handleidingen. Deze verkoop loopt via de 

uitgever. Ook uit eigen beheer worden er regelmatig boekjes verkocht, deze zijn hier niet 

meegerekend. We gaan er vanuit dat hier een 716 cursisten aan meegedaan heeft. In 

Tabel 3 wordt het verloop van de verkoop over de afgelopen vijf jaar zichtbaar. De 

doelstelling van 1000 werkboeken is in geen van de jaren gehaald en ook in 2017 niet. Dit 

vraagt om goede herziening van de doelstelling en doelen van de stuurgroep Micha 

Cursus in 2018.  
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Van Micha Young die sinds 2015 onderdeel is van de stuurgroep van de Micha Cursus en 

zijn er 22 boekjes verkocht.  

Tabel 3: Verkoop aantallen Micha Cursus 2014 tot en met 2017 

 Werkboeken verkocht Aantal cursisten1 

2014 261 406 

2015 576 895 

2016 629 975 

2017 477 716 

 

Informatieavonden  

In 2017 hebben er 6 informatieavonden plaatsgevonden waar we potentiële cursisten 

informatie en instructie geven om de Micha Cursus te kunnen organiseren en te leiden in 

hun eigen gemeenten. Op deze avonden waren 71 mensen aanwezig. De doelstelling 

was echter het beleggen van 10 van deze avonden. Voor de overige avonden was niet 

voldoende belangstelling en zijn daarom niet door gedaan. Hieruit heeft de stuurgroep en 

de projectleider van de Micha Cursus geconcludeerd dat er voor 2018 niet weer 10 

avonden georganiseerd hoeven te worden en er plan gemaakt moet worden om 

toekomstige cursusleiders te informeren en instrueren. In 2018 worden er daarom minder 

avonden georganiseerd en zal er gekeken worden naar de mogelijkheden voor online 

informatie en instructie.  

Gemeente brede aanpak 

Om het Micha materiaal gemeente breed te kunnen aanbieden is in 2017 Micha Kids 

ontwikkelt. Verder zijn er geen andere materialen ontwikkeld om het als een pakket aan te 

bieden. Dit was alleen mogelijk indien er een stagiaire zou komen die dit zou uitrollen. 

Ondanks het uitzetten van de vacature bij de stagebureaus van de CHE en VIAA is daar 

in 2017 niemand op afgekomen. In 2018 zal de stage opnieuw worden uitgezet.  

Stuurgroep 

Jaap van der Bos heeft in september 2017 zijn taken als voorzitter neergelegd. Het 

voorzitterschap is opgevangen door de overige deelnemers de te rouleren wie de 

vergaderingen voor zat. Daarnaast heeft de projectleiding de voorbereidingen voor deze 

vergaderingen uitgevoerd in afstemming met de Micha Nederland coördinator. In het 

nieuwe organisatie model wordt er niet meer gewerkt met voorzitters maar met 

projectleiders, daarmee is de rol van de huidige projectleider veranderd en hoeft er geen 

nieuwe voorzitter meer te komen.  

Inspiratietour ‘Vernieuw je Wereld’ 

De stuurgroep van de Micha Cursus als al een geringe tijd benieuwd wie de personen zijn 

die de Micha Cursus geven en wie deze volgen. Ook is het tot op heden altijd de vraag 

wat de cursisten nu eigenlijk exact meenemen van de cursus in hun dagelijkse leven. 

Daarnaast was de strategie van Micha Nederland in 2017 om de verschillende onderdelen 

meer met elkaar te integreren. Met deze redenen is de inspiratietour ‘vernieuw je wereld’ 

georganiseerd om de achterban te ontmoeten, hun ervaringen te horen, ontmoetingen 

met elkaar mogelijk te maken en door hen en elkaar te laten inspireren. Er zijn 3 avonden 

georganiseerd in Den Haag, Amsterdam en Ede. De avond in Zwolle kon helaas niet 

doorgaan. In totaal waren er om en nabij de 120 bezoekers. De avond bestond uit een 

interactieve quiz, muziek van schrijvers voor gerechtigheid onder begeleiding van 

                                                      
1 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 x 1.55. Voorbeeld: 8x1.55 = 12 deelnemers.  
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Amanda Lock, een spreker (Lydia van Maurik van de Bokkenbunker en Esta Steyn van 

Stop the Traffic) en tijd en interactie met elkaar doormiddel van verschillende 

werkvormen.  

We organiseerden deze avonden samen met de Groene Kerken. Het was goed om beide 

achterbannen te ontmoeten en te horen wat er allemaal lokaal al gebeurd in de 

verschillende kerken, gemeenten en steden. Ook het ontmoeten van elkaar, het zichtbaar 

maken dat er op verschillende plekken mensen aan de slag zijn met gerechtigheid werkte 

inspirerend voor de deelnemers. Een leuk verrassend element was dat Lydia van Mourik 

haar verhaal vertelde met aan haar hand haar bokken ambassadeur  Walter. Een 

levensechte bok!  

In 2018 zouden we de avonden graag herhalen maar dan ook samen te werken met A 

Rocha Nederland.   

Micha Cursus vernieuwen 

De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en een eerlijke levensstijl gaan in de 

samenleving momenteel zo snel dat de huidige cursus toe is aan vernieuwing. Deze zal 

worden ingezet in 2018 en zal een aparte werkgroep voor worden opgesteld. Het doel is 

om in de tweede helft van 2019 een nieuwe of vernieuwde cursus uit te kunnen brengen.  

Micha Young 

Op Micha Young zijn in 2017 geen specifieke activiteiten ontwikkeld. Wel is ook deze net 

als de Micha Cursus toe aan vernieuwing. Dit zal in 2018 een onderwerp van gesprek zijn 

en zullen partners voor gezocht moeten worden om dit op te pakken. Er zijn in 2017 22 

Micha Young boekjes verkocht. Van de MY vluchtelingeneditie, die te bestellen is via de 

site van stichting ZOA zijn er 11 boekjes verkocht.  

Micha Kids  

In 2017 hebben we Micha Kids ontwikkeld. Dit is gedaan door een stagiaire toegepaste 

psychologie. Dit heeft ze gedaan in samenwerking met een werkgroep. Bestaande uit een 

aantal partners en vrijwilligers. Het materiaal zal in 2018 getest en worden en gelanceerd 

worden voor gebruik. 

Micha Duurzaam  
Micha duurzaam heeft verder geen navolging gekregen in 2017. De voorzitter heeft 

samen met een vrijwilliger nog eenmaal een gesprek gehad met een aantal partners maar 

hier is verder niets concreets uit voort gekomen. Er is daarom voor gekozen om Micha 

Duurzaam voor nu een plek op de site te laten zijn waar we de producten die we al 

hebben delen en verder ruimte bieden voor partners met duurzame projecten.  

Gerechtigheid in Geld  
Het materiaal was ook in 2017 beschikbaar op onze website. Ook de gedrukte boekjes 

kunnen nog steeds besteld worden. Deze gebruiken we veelal de stand als promotie 

materiaal. Zolang het materiaal nog up-to-date is kan het gebruikt worden.  

Micha Monitor  
Vanuit het bestuur van Micha Nederland is besloten om de Micha Monitor opnieuw uit te 

geven mits er ook financiering mogelijk wordt vanuit derden. Micha Nederland kan zelf 

maar een beperkt bedrag inleggen om dit te financieren door de beperkte financiële 

capaciteit. Het zal met name door de partners gedragen moeten worden. In 2017 is ten 

doel gesteld de Monitor in najaar 2018 of voorjaar 2019 te realiseren.  
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Overige activiteiten  
 
Boekenreeks  

In de Micha Boekenreeks is in 2017 de Micha scheurkalender uit gegeven. Een kalender 

met 356 dagen inspiratie over goed en recht doen. Deze boekenreeks wordt uitgegeven 

door Micha Nederland deelnemers Buijten & Schipperheijn. Het grootste gedeelte van de 

kalenders is verkocht en met de rest partij is op andere wijze verspreid. De kalender wordt 

zeer positief ontvangen door de lezers. Micha Nederland kreeg regelmatig positieve 

feedback via de mail.  

Micha Lobby  

Dit jaar zijn er geen activiteiten ontwikkeld op Micha Lobby.  
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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   31-12-2017 31-12-2016 

 Vorderingen en overlopende activa 1.800 2.805 

 Liquide middelen  24.669 27.677 

    25.469 30.482 

      

 Passiva   31-12-2017 31-12-2016 

 Continuiteitsreserve  15.933 19.016 

 Bestemmingsreserve Micha Young 2.130 2.130 

 Bestemmingsreserve Oxfam MTF - - 

 Bestemmingsfonds Micha Zondag - - 

 Schulden en overlopende passiva 8.407 9.336 

    25.469 30.482 

 

2.3 Toelichting op Balans  

Continuiteitsreserve: 

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 geeffectueerd. 

De Richtlijn Goede Doelen hanteert een maximum van factor 1,5 keer de kosten de 

werkorganisatie: 1.5x 58.205= 87.308 

Het bestuur van Micha Nederland hanteert een ondergrens van factor 0,5 en een 

bovengrens van 1.0 

De minimaal gewenste reserve met factor 0,5 is dus 29.103. 

De continuiteitsreserve is 15.933. 

Het huidige nivo zal dus in de komend jaar moeten worden aangevuld om tijdelijke 

calamiteiten te kunnen opvangen zoals het wegvallen van belangrijke deelnemers. 

In 2018 zijn de reserves aangevuld met 44.000 euro vanuit de Micha Cursus. De Micha 

Cursus was tot en met 2017 een zelfstandige entiteit onder Stichting Tear maar is met 

ingang van 2018 overgedragen aan Micha Nederland, inclusief de reserves. 
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Verloop overzicht Continuiteitsreserve:   

   2017 2016 

Beginstand  19.016 38.235 

Resultaat boekjaar  -3.083 -18.790 

naar Bestemmingsreserve Micha Young  -430 

Mutatie bestemmingsfondsen -0 1 

Eindstand   15.933 19.016 

 

Bestemmingsreserve Micha Young 
In 2014 is een gift ontvangen van Time to Turn die moest worden doorgestort naar Micha 
Young. In 2015 blijkt dat de stuurgroep van Micha Young opgeheven wordt. Het bedrag 
zal aan een soortgelijk project worden besteed. Daarom is het nu overgeboekt van 
Schulden naar Bestemmingsreserves. Het bedrag is in 2017 nog niet aangewend 
 
Schulden en overlopende passiva 
Deze omvatten een aantal nog te betalen facturen, alsmede af te dragen loonbelasting en 
een reservering vakantiegeld. 
  



  

17 

 

2.4 Staat van Baten en Lasten  

 
   

Realisatie 
2015 

Realisatie 
2016 

Begroting 
2017 

Realisatie 
2017 

Begroting 
2018 (*) 

Baten 
       

Deelnemersbijdragen  42.600 42.833 40.000 42.000 73.900 
Subsidie Oxfam voor Micha Tax 
project 25.000 -  -  

Giften en overige baten 11.409 11.283 5.000 13.122 21.000 

   79.009 54.116 45.000 55.122 94.900 

Lasten        

Projectbesteding Micha Tax project 25.826 835    

Projectbesteding Micha Zondag 800     
Projectbesteding Micha 10 
campagne  10.350    
Projectbesteding Justice 
Conference  2.000    

Projectbesteding overig  1.650   14.250 

Micha Challenge International 3.560 3.112 2.500 1.100  

Organisatiekosten       

     - Personeelskosten 36.855 44.655 41.000 42.993 71.600 

     - Kantoor & Algemene kosten 10.054 7.571 7.000 9.769 9.450 

     - Activiteiten en PR 2.244 2.734 5.000 4.343 7.250 

   79.340 72.907 55.500 58.205 102.550 

        

Resultaat   -331 -18.790 -10.500 -3.083 -7.650 

        

(*) De begroting 2018 omvat nu ook de Micha Cursus, die met ingang van 2018 is overgenomen van Tear. 
Daardoor zijn de cijfers niet vergelijkbaar met 2017 en eerder omdat die uitsluitend de activiteiten van Micha 
Nederland betroffen. 
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2.5 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten.  

Deelnemersbijdragen 
      

   
Realisate   
2013 

Realisatie 
2014 

Realisatie 
2015 

Realisatie 
2016 

Begroting 
2017 

Realisatie 
2017 

CHRISTELIJKE HOGESCHOOL 1.200 1.200 1200 1.200 1.200 1.200 

STICHTING CONVOY OF HOPE VZW 400 800 
   

- 

DE VERRE NAASTEN 
 

1.750 1.750 1750 1.750 1.750 1.750 

GENERAAL DIACONAAL DEPUT 750 750 750 750 750 750 

JONGBLOED BV 
 

1.200 
    

- 

LANDELIJK KERKELIJK BUREAU CGK 3.200 4.900 2400 2.400 2.400 2.400 

NEDERLANDS GEREF KERK 
 

400 1600 1.600 1.600 1.600 

Protestantse Kerk in Ned - Kerk in Actie 6.400 6.400 6400 6.400 6.400 6.400 

ST COMPASSION NEDERLAND 4.800 4.800 4800 2.000 4.800 4.800 

ST DORCAS HULP NEDERLAND 3.000 3.500 4000 4.000 - - 

ST TEAR FUND NEDERLAND 2.800 2.800 2800 2.800 2.800 4.000 

ST WORLD VISION NED 1.750 2.800 2800 
  

- 

ST. LEGER DES HEILS 
  

500 500 500 500 500 

STICHTING INTERNAT JUSTICE MISSION 500 800 800 800 800 800 

STG MEDAIR HOLLAND 500 
    

- 

STG V ZENDING EN DIACONAAT SZD 500 500 500 500 500 800 

Stg. Het Passion 
 

800 900 1000 800 800 800 

STICHTING A ROCHA NEDERLAND 
 

400 400 400 400 400 

STICHTING MISSIE NEDERLAND 1.600 800 800 800 800 800 

STICHTING HIP 
 

25 400 
 

1.600 800 800 

STICHTING RED EEN KIND 2.500 2.500 2500 4.000 4.000 4.000 

Stichting Time to Turn 
  

100 
   

- 

STICHTING ZOA 
 

2.500 4.000 4000 4.000 4.000 4.000 

UNIE VAN BAPTISTENGEM. 2.500 1.600 1600 1.600 1.600 1.600 

VERENIGING PRISMA 
 

6.200 1.200 1200 1.200 1.200 1.200 

WORLD SERVANTS 
 

800 800 800 333 
 

- 

BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN 
   

600 600 600 

EO METTERDAAD 
    

2.800 2.800 2.800 

Nieuw te werven deelnemers 
      

   
45.675 44.600 42.600 42.833 40.500 42.000 

 
Giften en overige baten 
Deze post bestaat uit giften van enkele particulieren en een aantal kerken(collectes n.a.v. 
de Micha Zondag). 
Deze post was voorzichtig begroot gezien het incidentele karakter. Er is een gift van 2.000 
euro ontvangen van Communitas.  
 
Micha Challenge International 
Dit betreft de deelnemersbijdrage aan het internationale Micha netwerk. Streven (begroot) 
was een bijdrage van 2.500 euro, maar er was onvoldoende ruimte om dat te realiseren. 
Besloten was de bijdrage te verlagen.  
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Organisatiekosten 
Bestuurders en toezichthouders ontvangen geen bezoldiging. 
Er is 1 parttime coördinator in dienst van de Stichting en 0,2 communicatiemedewerker. 
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 
kosten zijn hoger dan begroot, onder meer door het bijwonen van een congres in Nice en 
notariële kosten van een statutenwijziging.  
 

2.6 Kasstroom overzicht 

 

Opgesteld volgende directe methode;   

   2017 2016 

Beginstand liquide middelen 27.677 46.270 

Ontvangsten  55.122 54.116 

Uitgaven   -58.130 -72.710 

Eindstand liquide middelen 24.669 27.677 

  

 

2.7 Accountantsverklaring  

 

Zie volgende pagina.  



Alphen aan den Rijn, 04-01-2016
Kenmerk: Fake tekst

Geachte heer/mevouw, 

Soluptat quo magnat faccae. Itatiatemped milles pa qui demporest etur? Sitiatem num iume 
volorro illupie ndant, es et eos dolorum as int la corro errunt.

Us dolendae et et incte solorectus estium fugiatque pore nonsequ atetur mos dipiste mporum 
harchil ipsam exere optaspelest est, il inullitem etur aut eum evenit quia sin nos doluptatem ipsus 
a eos sum sum re nos et aspe pro verumet rem quia alissimet, cus volut aut ame de nim et etur 
maximus, quiatur magnim que modiciam eum am esedis res re magnis volecea vendi des doluptat 
volorer .

cipsunt mintiis invel erum re la sinietur, non rem re occulparumet ilignatur? Atus aditae laborest 
quis si doluptatur molende stionseque optatquam si doluptiatior am, cus, aut exeItatur rem auda 
que poribus et etur cus con rerchil intorpore comnis iuntiore experiatur mo cum id magnit quo be-
ratus simint volupie ndipsunt eni odit as pos et eaquat accat la sunti cullupi endipsa nietur sequis 
ma seque expero cusdae. Ute naturis acea nobis aut ipsus.

Evellore sum et aute et maximinvel ium cuscimusciet ad miliqui accusapedit, simint am qui ten-
derc iliquat enihillabo. Ugiasped quiassit recum qui delendem eum faccabo rerfero excea sam, 
solorest vollor solorrovidenime pliam, vitatiur sollaborem. Aqueniae reic te oditat.
Ma incitius dolupidem non nectatibus sitatur moluptint idemporro eum nonesto torent, eos ut 
aperi antotat inulpa sit porecae porere volorem alisqui delent utectota nobis seque accumenis 
etur autatur maximen totation cullam et volore sint as eos evellatemo doluptat.

Udae. Ut ipictatur rem res est aut atur acerro et aut mo quod quis dolo initis pratque pre et que 
verunt que nis uteceribero evel magnimu sciatiur, corro molupit quis quidit aut ex et volorrorum 
rem haritem cum quia quam di con re sus in pliquam voluptata delique nihilla boratur sunt quae. 
Elecest, siminctota pa corum dolupta quis il ipsam quia plation porum faceperatur sinia numet. 
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Stichting Micha Nederland 

Postbus 8170 

3503 RD  UTRECHT 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan: het bestuur van Stichting Micha Nederland 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Micha Nederland te Utrecht gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Stichting Micha Nederland per 31 december 2017 en van het resultaat over 

2017 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 “Kleine organisaties-zonder-winststreven”. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

 

1. de balans per 31 december 2017 met een balanstotaal van € 25.469; 

2. de staat van baten en lasten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017 met een resultaat van  

€ -3.083 (tekort); en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Micha Nederland zoals vereist in de Verordening inzake de Onafhankelijkheid 

van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 

Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat 

uit: 

 

 het bestuursverslag; 

 de overige gegevens. 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening 

verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van de in Nederland 

geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven vereist is. Wij hebben de andere informatie 

gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen 

of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de 

vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
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Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in 

overeenstemming met RJ-Richtlijn C1 “Kleine organisaties-zonder-winststreven”. 

 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming 

met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 “Kleine organisaties-zonder-winststreven”. In dit kader is het bestuur 

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden 

in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 

opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te 

liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet 

gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten 

in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is 

uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens 

onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten 

of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van 

invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De 

materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 

effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze 

controleverklaring. 

 

Sliedrecht, 19 juni 2018. 

 

WITh accountants B.V. 

 

 

 

P. Alblas RA 

 

 

 

Bijlage.  



ACCOUNTANTS                                      
IN NON-PROFIT

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2017 van Stichting Micha Nederland 

 

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden 

voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt. 

 

Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften 

en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de 

jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere 

uit: 

 

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat 

als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor 

ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij 

fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 

transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 

beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 

niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens 

het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. 

Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in 

onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de 

toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 

controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen 

of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen. 

 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over 

de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 

tekortkomingen in de interne beheersing. 
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 Voorstel bestuursstructuur en werkwijze Micha Nederland  

 

Door: Wouter de Jong (Voorzitter Micha Nederland) en Annemarthe Westerbeek 

(Coördinator Micha Nederland).  

Huidig situatie 

 In de huidige situatie is het Micha Nederland bestuur een netwerkbestuur. Het werk 

rondom de Micha Onderdelen wordt in de stuurgroepen gedaan en het bestuur is reactief 

en stemt zaken af. De Micha Nederland coördinator is er theoretisch met name voor de 

coördinatie van activiteiten die door de werkgroepen van Micha Nederland worden 

georganiseerd en het bredere netwerk. De stuurgroepen functioneren in zekere mate 

zelfstandig en voeren een eigen begroting en jaarplannen in afstemming met Micha 

Nederland.  

De deelnemers van het netwerk dragen bij doormiddel van een algemene 

deelnemersbijdrage in euro’s voor Micha Nederland en in de vorm van inzet van uren in 

één van de stuurgroepen of een financiële bijdrage voor één van deze stuurgroepen. Het 

idee is dat de stuurgroepen zelf hun activiteiten organiseren met de daarvoor beschikbaar 

gestelde uren en financiële middelen van de deelnemende organisaties.  

We worstelen al een aantal jaren met de volgende problemen:  

● Moeilijke bezetting van het landelijke Micha Nederland bestuur;  

●  afnemende bereidheid van deelnemers om hun Micha Nederland 

deelnemersbijdrage op niveau te houden of te participeren in een onderdeel;  

● of zelfs geheel af te haken als deelnemer;  

● de Micha Nederland coördinator en Micha Nederland communicatiemedewerker 

die veel uitvoerend werk op zich nemen en niet productieve tijd in vergaderingen 

van werk- en stuurgroepen steken;  

●  deelnemers die zelf activiteiten ontwikkelen die even zo goed door of onder de 

noemer van Micha Nederland zouden kunnen worden georganiseerd;  

● tekorten op de begroting.  

Bezinning  

Twee jaar geleden hebben we ons bezonnen op de taakopvatting, activiteiten en 

producten van Micha Nederland. Na het verkennen van alternatieve modellen van 

voortbestaan (andere activiteiten, meer diversificatie van producten, andere werkwijze) 

hebben we met elkaar geconstateerd dat het nog steeds zinvol is onze kernactiviteiten als 

Micha Cursus, Micha Zondag en Micha Young voort te zetten. Gezien de kosten kan de 

frequentie van de Micha Monitor omlaag. Ook staan we open voor het ontwikkelen van 

incidenteel andere activiteiten en producten waarin co-branding met een deelnemende 

organisaties mogelijk is.  

Nieuwe werkwijze We denken dat het tijd is toe te werken naar een andere werkwijze en 

structuur voor Postbus 981 3700 AZ Zeist | +31(0)306969600 | info@michanederland.nl | 

www.michanederland.nl  

Micha Nederland. Een die vooral efficiënter is en minder coördinatie- en vergadertijd met 

zich meebrengt.  

De nieuwe werkwijze en structuur heeft de volgende kenmerken:  
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● De aparte stuur- en werkgroepen voor de Micha activiteiten als Monitor, -Cursus 

en – Zondag vervangen we door een model waarbij elk van deze activiteiten een 

projectleider heeft, met een projectbegroting en een projectgroep. Projectleiders 

kunnen intern vanuit een deelnemende organisatie worden aangesteld of extern 

aangetrokken worden.  

● Aansturing van de projectleiders vindt plaats door de Micha coördinator.  

●  Alle begrotingen worden samengevoegd in de Micha begroting, waarin uiteraard 

de middelen voor de projectgroepen worden vastgelegd.  

● Het Micha bestuur vergadert drie keer per jaar plenair en behandelt in principe 

begroting, jaarplan, projectplannen van de projectgroepen en jaarverantwoording. 

De 3e vergadering is met alle deelnemers van het netwerk.  

● De uitvoering van alle activiteiten wordt gecoördineerd door de Micha coördinator. 

6 x per jaar overlegt zij met voorzitter en penningmeester over praktische zaken 

en beslissingen rond de uitvoering. Deze vergadering worden vastgelegd in een 

besluitenlijst.  

● Met de deelnemers verkennen we de mogelijkheden om bijdragen in natura aan 

de huidige stuurgroepen om te zetten in middelen voor de Micha begroting. Indien 

mogelijk trekken we uit deze extra inkomsten een (part-time) projectmedewerker 

aan die met name uitvoerende taken op zich/haar kan nemen.  

 

 




