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Voorwoord  

 

Het jaar 2013 was het laatste jaar waarop het geldende Strategische Meerjaren Beleidsplan (SMBP) 
betrekking had. Tegelijkertijd vormt dat jaar het midden van MFS II subsidieperiode. Hoewel dit in 
directe zin geen betrekking heeft op Prisma, hebben die factoren er wel invloed op door de nauwe 
verbondenheid tussen Prisma en coPrisma. Verder nadert het einde van de werkingsperiode van de 
Millennium Development Goals, nl. eind 2015. Dit wordt in de sector breed beleefd als een 
transitiepunt voor de inrichting en financieringsstructuur van ontwikkelingssamenwerking.  
In 2013 is dan ook een begin gemaakt met het opstellen van een nieuw SMBP. Ter voorbereiding 
daarop is met leden van gedachten gewisseld over hun verwachtingen van Prisma. Dit heeft geleid 
tot een nieuwe prioriteitsstelling. 
Het SMBP is in 2013 niet afgerond maar in het in december goedgekeurde jaarplan voor 2014 zijn 
uitkomsten van de gesprekken over het werk van Prisma reeds verdisconteerd. 
 
In deze tijd van snelle veranderingen in de wereld en niet het minst in internationale verhoudingen 
tussen landen en binnen de christenheid en in de sector van ontwikkelingssamenwerking, is het 
goed om de doelstellingen en werkwijzen weer eens tegen het licht te houden. Doen we nog 
waarvoor we bestaan? En langs welke wegen kunnen we onze doelstellingen het beste realiseren? 
De bezinning hierop zal het komende jaar nog doorgaan. 
Ondertussen is het werk dit jaar ‘gewoon’ doorgegaan en zijn op diverse gebieden activiteiten 
ontplooid. Dit verslag informeert u hierover. 
 
Het bestuur dankt de leden voor hun vertrouwen en betrokkenheid en de stafleden voor hun 
professionaliteit en inzet. Het is een voorrecht om ook gezamenlijk betrokken te mogen zijn op het 
heilbrengende werk van God in deze wereld.  
 
 
Drs. J. Wienen, voorzitter van het bestuur 
Utrecht, April 2014 
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1  Inleiding 
 

1.1  Profiel/missie 

Prisma is een vereniging van christelijke organisaties werkzaam in ontwikkelingssamenwerking en 
diaconaat wereldwijd. De grondslag van de vereniging is de Bijbel als het Woord van God en het 
gemeenschappelijk belijden zoals dat is verwoord in de Apostolische geloofsbelijdenis. 
 
De missie van de vereniging is: 
Gedreven door Gods bewogenheid met deze wereld, werkt Prisma aan bevordering van verbetering 
van de situatie van mensen die lijden onder armoede1, marginalisering en aan gerechtigheid in 
machtsverhoudingen en toegang tot bestaansmogelijkheden in mondiaal perspectief. 
 
In de visie van Prisma hebben mensen een verantwoordelijkheid voor de medemens en de 
schepping. Mensen die te maken krijgen met nood, lijden en onrecht van welke aard dan ook, 
moeten kunnen rekenen op de betrokkenheid en steun van anderen. Prisma wil daarin gestalte 
geven aan gerechtigheid en aan naastenliefde. Een verantwoord beheer van de natuurlijke 
hulpbronnen maakt onderdeel uit van een rechtvaardiger wereld met levensmogelijkheden voor 
iedereen. Onze derde kernwaarde is dan ook rentmeesterschap.  
In onze globaliserende wereld krijgt die verantwoordelijkheid steeds meer een mondiale reikwijdte. 
Prismaleden willen namens hun achterbannen, in navolging van Christus, aan die verantwoor-
delijkheid gestalte geven, in het besef van de beperktheid en voorlopigheid van wat we kunnen doen 
en in verwachting van en verwijzing naar het komende Rijk van God.  
 
Op basis van haar missie heeft de vereniging haar activiteiten geordend in twee handelings-
perspectieven. Het eerste handelingsperspectief is dat van bezinning, lobby en positionering vanuit 
de identiteit. Het tweede handelingsperspectief is dat van strategische financiering; dit betreft 
momenteel in de praktijk EO-Metterdaad. 
 
Het werk binnen deze handelingsperspectieven vindt plaats door ontmoeten & overleggen, positio-
neren & lobbyen, evalueren & leren, makelen & bemiddelen, inspireren & innoveren. 
In haar activiteiten wil Prisma zich kenmerken door de volgende waarden: trouw & transparant, 
holistisch & helend, professioneel & participatief, verantwoordelijk & vernieuwend. 
 

1.2  Ontwikkelingen in 2013 op hoofdlijnen 

Het jaar 2013 was voor Prisma enerzijds een jaar van bestendigen van ingezet beleid zoals dat in het 
Strategisch Meerjaren Beleidsplan 2010-2013 is beschreven. Anderzijds is dat jaar een begin 
gemaakt met het opstellen van een nieuw SMBP voor de periode 2014-2017. In deze periode vinden 
enkele belangrijke veranderingen plaats. In de eerste plaats valt hierin de overgang van MFS II 
financiering naar nieuwe financieringsvormen van de Nederlandse overheid. Dit houdt in elk geval in 
dat Prismaleden niet meer op eenzelfde wijze overheidsgelden zullen kunnen ontvangen als onder 

                                                                 
 
1
 Hierbij wordt uitgegaan van een brede definitie van armoede zoals uitgewerkt door de OESO/DAC die in 

armoede vijf hoofddimensies onderscheidt die betrekking hebben op bescherming tegen rampen, 
economische situatie, persoonlijke situatie qua gezondheidszorg en onderwijs, sociaal-culturele en politieke 
situatie. In en naast deze dimensies onderscheidt Prisma ook nog de geestelijke armoede die betrekking heeft 
op de kennis van en de relatie met de God die Zich in de Bijbel openbaart.  
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MFS II. Daarmee staat de positie van coPrisma2 ter discussie en door de nauwe verwevenheid op 
kantoor- en stafniveau zal dit praktisch gezien ook invloed hebben op Prisma.  
Toch zal de positie en de toekomst van Prisma ook los van wat er met coPrisma gebeurt aan de orde 
komen.  
 
In het bestuur hebben geen wijzigingen plaatsgevonden 
 
In 2013 is het werk volgens de gebruikelijke hoofdlijnen uitgevoerd. Dit betreft de 
aandachtsgebieden voor bezinning en positionering, de speerpunten voor de beleidsbeïnvloeding en 
de uitvoering van EO-Metterdaad.  

 Op het gebied van bezinning is aan diverse studies gewerkt. Onder meer is het manuscript 
van een Visiepaper over Genderbeleid gereedgekomen. 

 De uitvoering van het convenant van EO-Metterdaad en Kerk in Actie, EZA en Prisma heeft 
goede doorgang gevonden en tot een –vooral gezien de crisis- verheugende opbrengst voor 
projecten geleid.  

 Rond vergaderingen van het directeurenoverleg en de ALV hebben bezinningsbijeenkomsten 
plaatsgevonden.  

 In de beleidsbeïnvloeding is dit jaar meer dan voorheen samengewerkt tussen de lobbyisten 
van de diverse maatschappelijke organisaties en Partos. De beleidsbeïnvloeding door Prisma 
heeft enkele concrete resultaten opgeleverd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 
2 coPrisma verenigt die Prismaleden die via Prisma meedoen met het MFS2-programma van de ICCO Alliantie 

(zie verder jaarverslag coPrisma) en coPrisma is lid van de ICCO Cooperatie.  
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2  Bestuursverslag 

2.1 Bestuur 

In het bestuur hadden in 2013 zitting: J. Wienen, onafhankelijk voorzitter, Gé Drayer, secretaris 
(secretaris Dep. diaconaat CGK), Johan Mooij, penningmeester (directeur ZOA), Leo Visser, 
bestuurslid,  (directeur Red een Kind), Marnix Niemeijer, vicevoorzitter (directeur Tear).  
 
Het bestuur heeft in 2013 vijf maal vergaderd.  
Hoofdlijnen van beleid en daarmee samenhangende besluiten in 2013 waren: 
- Het reglement is aangepast op het punt van lidmaatschap en mogelijkheid als participant bij Prisma 

betrokken te zijn. Verder is de paragraaf over secties aangepast. 
- Het Christelijk Platform Oost-Europa heeft bij Prisma organisatorisch onderdak gevonden in de 

vorm van een sectie van Prisma.  
- Het bestuur heeft besloten dat de doelstelling ‘Ontmoeting en uitwisseling’ tussen directeuren een 

hogere prioriteit krijgt, met name bij de invulling van bijeenkomsten als Directeurenoverleggen, en 
dat met nieuwe vormen geëxperimenteerd zal worden.   

- Het bestuur heeft de jaarstukken over 2012 besproken en vastgesteld en aan de ALV van                    
3 april 2013 voorgelegd, die ze heeft goedgekeurd.  

- Het bestuur heeft het jaarplan en de begroting 2014 voor Prisma vastgesteld die in de ALV van         
11 december 2013 zijn besproken en goedgekeurd.  

2.2  Algemene Vergadering 

De leden van Prisma vormen met elkaar de vereniging. Het hoogste orgaan in de vereniging is de 
Algemene Vergadering (ALV) die het beleid en de activiteiten van de vereniging als organisatie 
beoordeelt en vaststelt. In het bijzonder gaat het daarbij om het werk van het bestuur en het 
stafbureau zoals dat gerealiseerd wordt binnen de kaders van het geldende Meerjaren Strategische  
Beleidsplan en het Operationele Jaarplan.   
Als gebruikelijk zijn er in 2013 drie Algemene Leden Vergaderingen geweest. Op de vergadering in 
april werden met name het jaarverslag en de jaarrekening over 2012 vastgesteld. In de ALV in 
september werd m.n. het bestuursvoorstel inzake lidmaatschap en participant van de vereniging 
aangenomen evenals het voorstel tot instelling van de sectie CPOE met een aangepast reglement 
voor secties. De ALV in december behandelde en accordeerde het jaarplan en de begroting 2014 
voor Prisma.  
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3.  De vereniging 
 

Prisma is een vereniging waarover de leden de uiteindelijke zeggenschap hebben. Het bestuur legt 
dan ook aan de Algemene Ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid en doet 
voorstellen voor nieuw beleid. Het bestuur heeft de uitvoerende en beleidsvoorbereidende taken 
van de vereniging gedelegeerd aan het stafbureau van de vereniging, waarvoor de directeur in 
directe zin verantwoordelijk is. 

3.1  Opstellen nieuw SMB 

De belangrijkste beleidsmatige ontwikkeling in 2013 was het werk aan een nieuw Strategisch 
Meerjaren Beleidsplan (SMBP) voor de periode 2014-2017. Hiermee is in de zomer begonnen met 
besprekingen in het bestuur en in het directeurenoverleg. Enkele malen is intensief van gedachten 
gewisseld over de waarde van Prisma voor de leden. De vier hoofddoelstellingen en –activiteiten van 
Prisma, te weten Ontmoeting en uitwisseling, Bezinning, Lobby en Initiëren van (overleg over) 
nieuwe gemeenschappelijke activiteiten, zijn besproken. De meeste leden geven prioriteit aan 
Ontmoeting en (persoonlijke) uitwisseling; bezinning staat op de tweede plaats. De doelstellingen 
Lobby en Nieuwe initiatieven werden in het algemeen wel van waarde geacht maar door een aantal 
leden niet als sine qua non voor het bestaan van Prisma gezien.  
 
Leden van de vereniging 
Naar aanleiding van het verzoek van Trans World Radio om lid te worden van Prisma, is over de 
mogelijkheden van organisaties om bij Prisma betrokken te worden opnieuw nagedacht. 
Geconstateerd werd: 
- Dat een organisatie met uitsluitend een zendingsdoelstelling, geen lid kan worden van Prisma; 

dit betreft de situatie van TWR; 
- Dat de figuur van participant, die m.n. de situatie van Oikonomos betrof, onduidelijk was; 
- Dat bij het lidmaatschap van St. Oreon als een koepel van organisaties die geen lid kunnen (bv 

wegens omvang), of willen worden van Prisma maar wel een relatie met Prisma wilden 
onderhouden, vraagtekens zijn gerezen. Dit vooral omdat de (meeste) actief betrokken 
deelnemers van Oreon inmiddels direct lid van Prisma waren geworden en het niet duidelijk 
was wat de betekenis van Prisma is voor andere deelnemers van Oreon;  

- Dat het bestuur de betrokkenheid van organisaties bij Prisma op niet meer dan twee 
verschillende wijzen wil vormgeven; 

- Dat er wel behoefte lijkt te bestaan aan een lichtere vorm van betrokkenheid bij Prisma dan 
volwaardig lidmaatschap; 

- Dat in de loop van het jaar vanuit het Christelijk Platform Oost-Europa het verzoek kwam om op 
een of ander manier organisatorisch onderdak te kunnen krijgen bij Prisma. 

Tegen deze achtergrond heeft het bestuur, na consultaties bij de leden via het directeurenoverleg, 
de volgende besluiten genomen m.b.t. de mogelijkheden van betrokkenheid bij Prisma: 
Prisma kent vanaf nu leden en participanten; koepels kunnen eventueel participant worden, maar 
geen lid. Organisaties die kunnen voldoen aan de criteria voor lidmaatschap kunnen geen participant 
worden. De condities voor participantschap zijn vastgelegd. Het bestuursvoorstel is in de AV van            
18 september 2013 goedgekeurd. 

3.2  Directeurenoverleg  

Het DO adviseert de directie inzake beleid dat de directie voorstelt aan het bestuur.  
In 2013 heeft zes maal een DO plaatsgevonden waarin Prismazaken, zoals inzet van onze lobby 
activiteiten en het opereren van Prisma in bestaande en nieuwe netwerken, zijn besproken.  
Er zijn enkele sessies geweest waarin bezinning op een bepaald onderwerp plaatsvond. Soms 
beleidsmatig, soms vooral inhoudelijk (zie onder 4.1).  
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3.3  Stafbureau 

3.3.1 Staf 

In het personeelsbestand van het stafbureau hebben in de loop van 2013 enkele wijzigingen 
plaatsgevonden. Tineke Viteri heeft m.i.v. 1 april 2013 0,16 fte ouderschapsverlof opgenomen, 
hiermee is haar werkritme teruggebracht tot 0,84 fte. Aafke Maathuis is vanaf die datum minder 
gaan werken voor EO Metterdaad en is voor een deel van haar tijd Tineke gaan vervangen. De 
aanstelling van Arno Louws is met ingang van 1 september, op zijn verzoek, van 0,6 fte 
teruggebracht tot 0,5 fte.  
Verder is eind 2013 een medewerker aangesteld als coördinator van de sectie CPOE, op vrijwillige 
basis met vrijwilligersvergoeding.  
 
Het ziekteverzuim in 2013 was 0,51 %.  
 
Nevenfuncties van stafleden die ze q.q. vervullen 
Directeur 

- Penningmeester van Partos (tot 12 november; statutair afgereden) 
- Bestuurslid van Micha Nederland 
- Bestuurslid (en DB-lid) van de Ecumenical Advocacy Alliance (vanaf 24 augustus 2013) 

 

3.3.2 Kwaliteit 

In juni heeft de externe audit door Kiwa plaatsgevonden. Voorafgaand aan deze audit zijn er 3 
interne audits gehouden, waarin verschillende processen binnen Prisma zijn besproken. Ook werd 
het kwaliteitshandboek waar nodig aangepast.        
Bij de externe audit door KIWA zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Het kwaliteitscertificaat ISO 
9001:2008 werd verlengd.  
De overleggroep kwaliteit is in 2013 twee keer bijeengekomen. Er is onder andere gesproken over 
risicomanagement en de interne audits. 
 
In 2013 is kort na de ALV waarin het jaarverslag werd besproken een klanttevredenheidonderzoek 
gehouden. Daaruit bleek dat 70% van de leden het algemene functioneren van de vereniging als 
krap voldoende of (zeer) positief beoordelen; dit in minder dan de doelstelling van 80%. Op enkele 
activiteiten gaf een van de leden een negatieve beoordeling en een of meer krap voldoende; de 
meesten positief en een enkele zeer positief.  
De resultaten van de meting zijn in het DO op 27 juni besproken en de kritische kanttekeningen zijn 
expliciet aan de orde gesteld. Met kritische leden heeft ook een direct gesprek plaatsgevonden. In 
haar bijeenkomsten zal de vereniging meer nadruk gaan leggen op onderlinge ontmoeting en 
uitwisseling met inbreng van leden. In het jaarplan van 2014 en in het SMB is dat ook benoemd.  
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4. Eerste handelingsperspectief:  

bezinning, beleidsbeïnvloeding, bewustwording  
 
Dit handelingsperspectief houdt in dat Prisma zich vanuit de identiteit bezint op de ontwikkelingen in het 
veld van de ontwikkelingssamenwerking in het Zuiden en in de sector en de politiek in Nederland. De 
bedoeling van die bezinning is om de leden en hun partners te ondersteunen bij ontwikkeling en verdieping 
van hun beleid en hun werk.  
In de tweede plaats worden de resultaten van bezinning gebruikt in de beleidsbeïnvloeding en eventueel in 
positionering- en bewustwordingsactiviteiten.  

4.1 Bezinning 

Ook in 2013 hebben bezinningsactiviteiten plaatsgevonden in de vorm van bijeenkomsten, conferenties en 
studies/publicaties.  

4.1.1    Bijeenkomsten 

Voor wat betreft conferenties en bijeenkomsten is Prisma in 2012 actief betrokken geweest bij twee breder 
gedragen conferenties en heeft daarnaast enkele meer interne bezinningsbijeenkomsten gehouden veelal 
rond directeurenoverleggen of Algemene Leden Vergaderingen. Hieronder worden nu eerst deze interne 
bijeenkomsten vermeld en wordt vervolgens verder ingegaan op de twee bredere conferenties. 
 
Interne bezinning 
Ook in 2013 heeft rond Algemene Ledenvergaderingen en directeurenoverleggen, en soms in aparte 
bijeenkomsten, bezinning plaatsgevonden. Dit jaar heeft vooral een aantal interne zaken de aandacht 
gevraagd, mede als voorbereiding op Het nieuwe Strategisch Meerjaren Beleidsplan voor Prisma, voor de 
periode 2014-2017. 
Er is in de diverse vergaderingen van gedachten gewisseld over:  
- Lobby, i.h.b. m.b.t. nieuwe financieringsmodaliteiten na 2015;  
- de evaluatie van de fondswervingsinspanningen bij de SRHR call van MinBuza;  
- de uitkomsten tevredenheidsmeting onder leden met Prisma;  
- dit laatste gaf aanzet tot bezinning op rol en taak van Prisma met het oog op haar betekenis voor de 

leden. Over ditzelfde thema heeft een bezinningssessie plaatsgevonden met het oog op het nieuwe 
SMBP; 

- Partnerrelaties als vervolg op de werkconferentie (zie onder); 
- Verder is er een aparte sessie geweest voor leden die dat wilden over ‘(Samen)werken met jongeren’, 

een sessie met leden die zich vooral richten op diaconaat en de plaats daarvan in het werk van coPrisma 
en ICCO;  

- Tax Justice Nederland; 
- Het boeken van giften die aan het einde van het jaar worden ontvangen;  
- Fair & Sustainable BV (verbonden aan ICCO Coöperatie).  

 
Conferenties 
In 2013 heeft Prisma twee werkconferenties georganiseerd. Een ervan was bedoeld voor leden en andere 
betrokken organisaties (Oreonleden, EO Metterdaad) en ging over partnerrelaties. Vier leden van Prisma 
vertelden hoe zij partnerrelaties vooral zagen en vormgaven. Vervolgens werd in subgroepen over de 
modellen doorgesproken. Deze conferentie heeft input geleverd voor de besprekingen van (co)Prismaleden 
over het Multi Annual Strategic Plan van de ICCO Coöperatie en voor het SMBP van coPrisma. 
De tweede werkconferentie werd samen met Micha NL georganiseerd, in het kader van de doorontwikkeling 
van de Michamonitor en stelde het begrip Gerechtigheid centraal. Een studiedocument en een lezing van 
prof. Jan Boersema vormde de belangrijkste inbreng. Daarnaast verzorgde de directeur van Prisma en 
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trekker van projectgroep Micha monitor een co-referaat over Gerechtigheid in relatie tot God en tot de 
medemens. 

4.1.2  Studies/onderzoeken/publicaties 

In 2013 is aan de volgende onderwerpen en publicaties (verder) gewerkt: 
1. Rechtenbenadering in OS 

Dit onderwerp ontwikkelt zich langzaam verder. In 2013 is in het kader van Micha het begrip 
gerechtigheid verder uitgediept (zie boven). De resultaten hiervan vormen ook input in een nader uit te 
werken visiestuk van Prisma over de rechtenbenadering in OS.  

2. Beleid inzake gender  
Een visiestuk van Prisma ten aanzien van gender en genderbeleid is in 2013 afgerond. Een vergevorderd 
concept is in de programmagroep besproken. De Prismadirectie en -staf stellen voor dit te presenteren 
als een visiestuk van het Prismastafkantoor dat wordt aangeboden aan de leden en desgewenst aan de 
partners die daarvan gebruik kunnen maken op de wijze die een ieder uitkomt. Dit betekent dat we er 
niet naar streven een gemeenschappelijk gedragen stuk te produceren. Dit zou een langdurig proces 
worden waarbij het de vraag is of het tot een bevredigend resultaat zou leiden. 

3. Achterban en vertegenwoordiging 
Op verzoek van leden heeft het Prismakantoor een bezinningsstuk opgesteld over het begrip achterban 
en de betekenis ervan voor het lobbywerk van Prisma. Kan Prisma lobbyen namens de achterban- en wie 
is dan de achterban van Prisma? Na enkele besprekingen met de leden, waarbij op verzoek van de leden 
een nader onderzoek is uitgevoerd naar de wijzen waarop de leden met hun achterban communiceren 
en die bij hun werk betrekken, is een interne en een externe versie opgesteld van een ‘Visiepaper 
Achterban’ van Prisma. De externe versie staat op de website.  

4. Promotieonderzoeken 
Als directeur van Prisma en tevens houder van een bijzondere leerstoel, is de heer Jochemsen betrokken 
bij enkele promotietrajecten die betrekking hebben op ontwikkelingssamenwerking. Een onderzoek 
heeft betrekking op ‘opschalen’ in OS, de rol en betekenis, achterliggende vooronderstellingen en de 
geldigheid daarvan. Een ander onderzoek gaat over de wijze waarop de christelijke identiteit van een OS-
organisatie tot uitdrukking komt en kan komen in haar werk, mede op basis van empirisch onderzoek 
hiernaar bij twee Aziatische kantoren van World Vision. De resultaten van deze studies kunnen ook voor 
Prisma van belang zijn.  

 

4.2  Lobby & Advocacy 
 
4.2.1 Politiek 
Afgelopen jaar stond in het teken van het nieuwe beleid van minister Ploumen. In april kwam de 
langverwachte nota uit: Wat de wereld verdient: een nieuwe agenda voor hulp, handel en investering.  
De introductie van het Dutch Good Growth Fund (DGGF) het Budget Internationale Veiligheid (BIV) en de 
nieuwe contouren van de opvolger van MFS II, heeft ons veel en vaak beziggehouden. De Speerpunten van 
het vorige Kabinet werden behouden. Dus aandacht bleef er voor: voedsel, veiligheid en rechtsorde, SRGR 
en water. Kabinet Rutte II maakt nog scherper de keuze voor het belang van het Nederlandse bedrijfsleven 
en bezuinigt nog verder op ontwikkelingssamenwerking (totaal 1 miljoen) zoals al eerder was aangekondigd. 
Het eerste half jaar zijn er veel AO’s geweest over het nieuwe beleid, DGGF, het BIV en over het MMV. Ook 
werd begin 2013 de IS Poort opgericht. Een eerste bijeenkomst is gehouden.  
Het einde van 2013 werd gekenmerkt door het amendement van Joel Voordewind, die via een motie die in 
de Tweede Kamer werd aangenomen, 50 miljoen uit het DGGF haalde ten behoeven van noodhulp aan Syrië, 
kinderarbeid, beroepsonderwijs en het tegengaan van kind-huwelijken.  
Verder kregen ook de nieuwe kaders van de strategische partnerschappen die in 2014 gevormd gaan 
worden, veel aandacht aan het einde van 2013. 
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4.2.2. Post 2015 agenda 
Prisma heeft minder gedaan op dit thema dan was gepland. Het thema is te omvangrijk voor Prisma om er 
goed in te zitten en alle ontwikkelingen bij te houden. Wel heeft Henk Jochemsen een stuk geschreven voor 
de ‘World We Want’-website en heeft Prisma namens Micha een brief geschreven voor het AO over de inzet 
van Nederland voor de Post2015 agenda. Ook is de EAA, waar Prisma lid van is, erg actief binnen de 
internationale fora over de Post2015 agenda. 
 
4.2.3 SRGR 
Er was een wisseling van de wacht betreffende de SRGR en hiv&aids ambassadeur. Marijke Wijnroks nam 
afscheid en Lambert Grijns, hoofd DSO, heeft deze functie nu erbij gekregen. Prisma heeft goede contacten 
met dhr. Grijns, die zeer geïnteresseerd is om meer met het thema Religie en SRGR te doen. Dit bleek o.a. al 
in zijn betrokkenheid bij de ViceVersa bijeenkomst over dit onderwerp en de interesse die hij heeft om meer 
van het werk van Prismaleden met religieuze leiders en kerken te weten te komen. In 2014 hopen wij op dit 
thema intensiever te gaan samenwerken. 
Prisma heeft kunnen meewerken aan de ViceVersa met een special over SRGR en religie. Hier was veel vraag 
naar en ook bij de bijeenkomst op 18 november, waar die special gepresenteerd werd, zat de zaal vol. 
Afgelopen jaar is ook het Kennis Platform SRGR gestart. Een Netwerk waar MinBuza, kenniscentra, NGO’s en 
het bedrijfsleven samenwerken, kennis uitwisselen en onderzoek doen. Zoals gezegd blijft SRGR een 
speerpunt van het kabinet Rutte II. Prisma kon dan ook in veel gesprekken met de Kamerleden informatie 
geven en haar visie delen over gezondheidzorg, hiv&aids en SRGR. De betrokkenheid van Kamerleden op dit 
thema komt ook tot uitdrukking door de twee Meer-Partijen-Initiatieven (SRGR en hiv & Aids en één over 
gender). 
Eind november is Joanne van der Schee samen met Anke Plange op reis geweest naar Zimbabwe. Ze hebben 
veel gezondheidzorgprojecten van Prismaleden bezocht. Vervolgens hebben ze de Afrikaanse Aids 
conferentie bezocht, waar ook enkele partners van de leden aanwezig waren. Het was voor Joanne voor wie 
dit de eerste reis was met partnerbezoeken, goed om zich door deze reis te laten inspireren en voorbeelden 
te verzamelen voor het werk in Den Haag. 
 
4.2.4. MMV 
Veel aandacht was er in 2013 ook voor het maatschappelijk middenveld. Toch was het AO enigszins 
teleurstellend. Alhoewel iedereen het belang van het MMV noemt, roemt en erkent, doet minister Ploumen 
weinig boter bij de vis. Het bleef ook in 2013 onduidelijk hoeveel geld er via de speerpunten nog bijkomt 
naast het bedrag van 125 miljoen voor de strategische partnerschappen. In 2014 zal het kader van de 
strategische partnerschappen, de aanvraag en de toezegging ervan centraal staan in ons werk. 
 
4.2.5. Netwerken en contacten: 
Afgelopen jaar is het Partnerschap for Global health opgeheven. Er is weliswaar een succesvolle 
werkconferentie geweest samen met het bedrijfsleven en drie verschillende ministeries. Maar het thema 
staat niet hoog genoeg op de politieke agenda om nu grote stappen te zetten. Wel is er afgesproken dat we 
elkaar blijven informeren en blijven samenwerken. Ook de Human resources for Health alliantie is 
opgeheven maar tevens is er alweer een doorstart gemaakt. Het zal een andere focus krijgen en minder op 
NGO’s gericht worden. Of Prisma opnieuw gaat aansluiten, is nog niet besloten. We participeren verder 
actief in Share Net en het nieuwe kennisplatform SRGR. 
Ook in 2013 heeft Prisma geparticipeerd in Micha Nederland. Prisma is direct actief betrokken bij Micha 
Lobby en Micha Monitor. Wat betreft Micha Lobby heeft Prisma i.s.m. en namens Micha in maart een brief 
gestuurd n.a.v. het gevangen zetten van de  Oegandese bisschop David Zac. Er is een persbericht en een 
brief naar de Nederlandse ambassade in Oeganda uitgegaan. In september hebben wij een brief verstuurd 
namens Micha aan minister Ploumen en de OS woordvoerders over corruptie. Door Micha is Prisma ook 
betrokken bij de campagne Exposed, belastingontwijking en het Tax Justice Netwerk. 
Ook is Prisma betrokken bij de EAA. Prisma was in augustus vertegenwoordigd op de Algemene vergadering 
in Geneve door Joanne van der Schee  en door Henk Jochemsen, die in die vergadering in het bestuur van de 
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EAA is gekozen. Het project: Framework for Dialogue krijgt onze bijzondere aandacht, omdat dit ook goed 
aansluit bij de Nederlandse agenda.  
Prisma is ook lid van DCDD, die het afgelopen jaar goede stappen heeft gezet in het lobbywerk voor inclusie. 
Ten slotte is de coördinator beleidsbeïnvloeding ook actief betrokken bij de Partos lobby groep. De 
betrokken lobbyisten hebben wekelijks overleg om de agenda van Den Haag af te stemmen, standpunten uit 
te wisselen en/of af te stemmen, elkaar te informeren over gesprekken en om samen de politieke 
gebeurtenissen te analyseren. 
 
De contacten met SGP en CU zijn goed, we werken goed met hen samen. Wel is een constructief 
kennismakingsgesprek gevoerd met Agens Mulder, huidige voordvoerder  OS, namens het CDA.  
Af en toe is er contact met PvdA, VVD, GroenLinks, D66 en SP. Contact met ambtenaren van DSO is goed, 
maar kan intensiever. Uitwisselingen met andere organisaties, zoals SAN!, Simavi en Cordaid gaan prima. 
 
4.2.6. Concrete inbreng   
Prisma is actief geweest rondom de volgende AO’s in de kamer, zelf of via Partos: 
7 maart:  AO IMVO 
23 + 29 mei:   AO Nota Ploumen 
18 september:   AO Nederlandse inzet Post 2015 agenda 
13 november:  AO MMV 
11 november:  AO DGGF 
11 november:  AO BIV 
27-28 november:  Begrotingsbehandeling 
 
Overzicht brieven en verklaringen die Prisma mede heeft ondertekend/geschreven 
Gepubliceerd: 
18 september 2013:  Reactie Prinsjesdag, begroting:  

   http://www.prismaweb.org/nl/over-prisma/nieuws/ook-os-moet-fors-inleveren 
1 oktober 2013:   brief aan Minister Ploumen over corruptie, ter voorbereiding op                                    

AO Post2015 agenda 
31 oktober 2013:  Luister ook naar de kerken in Syrië. 
 

4.3  Communicatie en Bewustwording 

4.3.1  Communicatie algemeen 

Ook in 2013 zijn vanuit Prisma nieuwsbrieven gestuurd naar diverse geledingen van de leden. Naar de 
directeuren van de lidorganisaties stuurde H. Jochemsen nieuwsbrieven met een overzicht van relevante 
recente ontwikkelingen. J. van der Schee stuurde nieuwsbrieven over het lobbywerk naar de 
communicatiemedewerkers van leden. 
Doel van de nieuwsbrieven is op deze wijze de leden adequaat te informeren en de betrokkenheid van de 
leden bij het werk dat we gemeenschappelijk doen in Prisma verband te versterken en zo ook inbreng van de 
leden in dat werk te bevorderen.  
 

4.3.2  Het Netwerk Communicatie en Bewustwording 

Het Netwerk ‘Communicatie en Bewustwording’ heeft ook in 2013 gefunctioneerd.  
Het Netwerk heeft eenmaal vergaderd, op 18 april 2013. Daarin is o.m. gesproken over Communicatie met 
het Regiokantoor van ICCO in Kampala; de Post2015 Development agenda en over de inventarisatie van de 
invulling van de relaties van de lidorganisaties met hun achterban. Verder is van gedachten gewisseld met 
vertegenwoordigers van EO-Metterdaad over het gezamenlijke werk in dat verband.  

http://www.prismaweb.org/nl/over-prisma/nieuws/ook-os-moet-fors-inleveren
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4.3.3  Bewustwording/Positionering 

Bewustwording is primair gericht op draagvlakversterking voor ontwikkelingssamenwerking en voor een 
beleid dat rechtvaardiger (internationale economische) verhoudingen nastreeft. De rol van Prisma daarbij is 
om de achterban bij de thematiek te betrekken en te informeren op een wijze waarbij geen 
fondswervingsdoelstelling aan de orde is. Bewustwordingsactiviteiten van Prisma zijn in die zin aanvullend 
op de activiteiten van de leden zelf op dit punt. 
De belangrijkste bijdragen in de media en inbreng bij online fora over OS beleid en in allerlei fora door 
middel van lezingen in discussiebijdragen worden hieronder vermeld. 
 
Publicaties en presentaties 
 
Professionele publicaties  

 H. Jochemsen: De spanning tussen achterban en overheid. Sophie jg. 3, nr 4. (sept 2013), p.20-25.   

 H Jochemsen: Naar een nieuwe vorm van worteling. Vice Versa online, 
http://www.viceversaonline.nl/2013/02/naar-een-nieuwe-vorm-van-worteling/  

 H. Jochemsen: More appreciation, less manipulation (On the Post 2015 Development Agenda Published 
in The Broker online: http://www.thebrokeronline.eu/Blogs/Post-2015-shaping-a-global-agenda/More-
appreciation-less-manipulation#.UfDoZETPb9U.twitter; 

 zie ook  http://post2015.org/2013/07/25/more-appreciation-less-manipulation/ en 
www.worldwewant.org 

 Korte reactie op artikel van M Visser ‘Holistisch of Halvistisch’ op website 
http://www.habakuk.nu/achtergronden/item/3877-holistisch-of-halvistisch/, met uitvoeriger reactie op 
http://www.prismaweb.org/nl/over-prisma/nieuws/zending-is-breed 

 12 april: J. Van der Schee. J. Baart en H. Jochemsen, Reactie op Nota Ploumen: versies gepubliceerd in 
RD en ND http://www.prismaweb.org/nl/over-prisma/nieuws/reactie-op-nota-'wat-verdient-de-wereld' 

 27 november: H. Jochemsen Column over het belang van Maatschappelijk Middenveld website het 
Christelijk Sociaal Congres.  

 
Presentaties/Lezingen 
Internationaal 

 28 mei, Brussel, Studiedag EU Cord over ‘The Christian international NGO:  
direction, value and impact’; lezing over ‘Normative view on development cooperation, met 
forumdiscussie; http://eu-cord.org/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/EU-CORD-Special-Event-
Report.pdf 

 9  augustus, Beijing, First International Modernization Forum on ‘Modernization and Global change’, 
organized by Center for modernization studies, Chinese Academy of sciences; presentation on 
‘Modernization and Environment:  how to avoid the pitfalls?’ 

 
Nederland 

 14 februari, Utrecht, openbare lezing Depositum Custodi, ‘Preventieve geneeskunde: onze 
verantwoordelijkheid in het licht van de voorzienigheid’. 

 februari, Amersfoort, Netwerk OS ForumC; Inleiding en discussie over Christelijke visie op OS en Theory 
of change. 

 17 april, Den Haag, Vijverbergsessie over Religie, cultuur en voedsel; Inleiding over ‘Religieuze 
benadering van  voedsel’. 

 16 mei, Apeldoorn, Besturendag Leprazending Nederland; lezing en bespreking over 
Ontwikkelingssamenwerking nieuwe stijl, hoe ziet die eruit? 

 25 mei, Driebergen, CMF Voorjaarsconferentie; workshop over ‘Medisch ontwikkelingswerk, medisch 
zendingswerk’. 

 19 juni, Nijkerk, bezinningsdag bestuur en staf Kom Over En Help, Inleiding en bespreking over 
‘Partnerrelaties, hoe werken die?’ 

http://www.viceversaonline.nl/2013/02/naar-een-nieuwe-vorm-van-worteling/
http://www.thebrokeronline.eu/Blogs/Post-2015-shaping-a-global-agenda/More-appreciation-less-manipulation#.UfDoZETPb9U.twitter
http://www.thebrokeronline.eu/Blogs/Post-2015-shaping-a-global-agenda/More-appreciation-less-manipulation#.UfDoZETPb9U.twitter
http://post2015.org/2013/07/25/more-appreciation-less-manipulation/
http://www.worldwewant.org/
http://www.habakuk.nu/achtergronden/item/3877-holistisch-of-halvistisch/
http://www.prismaweb.org/nl/over-prisma/nieuws/zending-is-breed
http://www.prismaweb.org/nl/over-prisma/nieuws/reactie-op-nota-'wat-verdient-de-wereld'
http://eu-cord.org/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/EU-CORD-Special-Event-Report.pdf
http://eu-cord.org/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/EU-CORD-Special-Event-Report.pdf
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 3 september, Kampen, Opening academische jaar Ger. Universiteit, Rede ‘Gereformeerd-theologische 
bezinning op de maatschappelijke presentie van christenen’. 

 24 september, Utrecht, Seminar Kenniscentrum Religie en ontwikkeling, over Aids and sexualities in 
Africa; Reactie op Rijk van Dijk over Pentecostals and new sexual openness. 

 27 september, Utrecht, Presentatiebijeenkomst boek ‘Geld en goed’ van Broere, georganiseerd door 
Oikocredit; Korte reflectie op het boek. 

 28 oktober, Werkconferentie EO-Metterdaad & Kerk in Actie over Zielig of zelfredzaam? Het hele 
verhaal’; lezing over ‘De framing van ontwikkelingssamenwerking’. 
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5. Financieringen – EO Metterdaad   

5.1  Samenwerking met EO Metterdaad  

EO is in 1972 begonnen met de fondsenwerving op radio en TV onder de naam Metterdaad. Sinds 2006 
werkt EO samen met Kerk in Actie, EZA en Prisma (KEP), omdat deze koepelorganisaties een groot deel van 
de achterban van EO vertegenwoordigen en hun expertise kunnen inbrengen bij een verantwoorde 
besteding van de fondsen. 
 
EO Metterdaad is in de samenwerking verantwoordelijk voor de selectie, productie en uitzending van de 
mediaprojecten. Het KEP is primair verantwoordelijk voor de inhoudelijke toetsing van de projecten, 
toewijzing van fondsen en verantwoording daarover. De coördinatie vindt maandelijks plaats in het KEP 
overleg. Prisma vervult in deze samenwerking de rol van penvoerder voor het KEP, dat inhoudt dat de 
fondsen op voordracht van Prisma en na acceptatie door het KEP-overleg, via de Prismarekening, naar de 
betrokken hulpverlening- of zendingsorganisaties gaan. 
 
Op directieniveau is twee keer overleg gevoerd tussen de samenwerkingspartners, inclusief Zendtijd voor 
Kerken. Wegens de samenvoeging van ZvK en EO, is de ZvK niet meer separaat vertegenwoordigd in het 
overleg. 

5.2  Operationele zaken 

Afgelopen jaar hebben de volgende zaken aandacht gekregen. 
 
Proces van indienen voorstellen tot toekennen fondsen 

 Metterdaad heeft definitief besloten om in het programma geen melding te maken van het feit dat 
een deel van de inkomsten aan soortgelijke projecten wordt besteed. In het Metterdaad magazine 
wordt daar wel aandacht aan besteed. Gevolg is dat een meeliftvoorstel later wordt opgevraagd en 
de doorlooptijd verkort. Vanaf 8 weken nadat het is ingediend, kan een project worden uitbetaald. 

 Regelmatig bleek de informatie op basis waarvan besluiten werden genomen in het KEP te beperkt. 
Zo kwam er bijvoorbeeld niet naar voren hoe het project effect heeft op de positie van vrouwen. 
Aanvullende informatie kwam met een uitgewerkt voorstel wel beschikbaar, maar voor een goede 
afweging in het KEP is besloten het web-formulier aan te passen. Vanaf het decemberproject wordt 
hiermee gewerkt.  

 Organisaties die een mediaproject inbrengen worden gestimuleerd om sociale media beter in te 
zetten om zo de onderlinge naamsbekendheid te vergroten en de kijkcijfers te verhogen. Er lijkt een 
verband te zijn tussen een actieve promotie door de organisatie en de inkomsten voor het project. 
Organisaties hebben hun bereidheid uitgesproken hieraan mee te werken. 

 Voorstellen voor TV en radio komen via diverse lijnen binnen. Om de kwaliteit van de besluitvorming 
te verhogen, is een nieuw web-formulier voor radio en TV-projecten opgesteld. Dit geeft de 
basisinformatie over de inhoud, de promotie via sociale media en ideeën voor een opname. 

 
Verantwoording en aandacht voor fraude 

 Prisma heeft richtlijnen voor een fraudeprotocol. Organisaties die fondsen aanvragen kunnen die 
gebruiken om een eigen fraudeprotocol op te stellen en te verspreiden binnen de interne 
organisatie. Alle organisaties die vanaf 2014 fondsen willen ontvangen sturen de uitwerking naar 
Prisma voor een toetsing door de medewerkster kwaliteit. 

 De financiële administratie bij partners moet voldoende zijn om fraude te detecteren en te 
voorkomen. Aandacht werd gegeven aan de kwaliteit van de financiële rapportages en aansluiting bij 
de jaarrekening, met name bij financieringen boven € 100.000. 

 In 2013 zijn twee gevallen van fraude bij Prisma / Metterdaad gemeld. In beide gevallen bleek dit te 
wijten aan een gebrekkige interne controle en in een geval ook falende externe controle door de 
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accountant. In beide gevallen is adequaat gereageerd op de signalen, door het inzetten van externe 
deskundigen. De schade is bij één project proportioneel over alle donoren verdeeld. Metterdaad 
heeft een schadepost van € 750 geaccepteerd. Een geval waarbij onregelmatigheden vermoed 
werden, bleek na verder onderzoek geen grond te hebben. 

 Vanuit Prisma zijn 7 projecten in Guatemala en Nicaragua bezocht. Het gaf een goede indruk van de 
activiteiten die mede door Metterdaad gefinancierd werden. De impact van de activiteiten is 
verschillend, meer of minder zichtbaar afhankelijk van de interventie. Bij een project gaf het bezoek 
aanleiding voor een verdere bespreking over de toekomstige besteding van de resterende fondsen. 
Er was voldoende basis om twee vervolgfinancieringen toe te kennen. 

 

5.3  Resultaat van de fondsenwerving 

In november 2013 was er veel aandacht voor de tyfoon Haiyan die delen van de Filippijnen teisterde. 
Metterdaad heeft hier snel op gereageerd en de response was boven verwachting goed. 
 
Op TV is aan alle continenten aandacht gegeven. In de uitzendingen was aandacht voor gezondheidszorg 
(pre- en post natale zorg, gehandicapten en een operatieafdeling), onderwijs, huizenbouw, noodhulp, 
maatschappelijk (jongeren)werk en wijkopbouw. De inkomsten varieerden vrij sterk per thema, waarbij zes 
thema’s minder dan € 150.000 opbrachten. Soms kwam dit omdat er minder uitzendingen waren, waaruit 
blijkt dat de herhaling met meerdere uitzendingen op rij nodig is.  
Aandacht voor het thema in het Metterdaad magazine geeft rond de € 100.000 extra inkomsten. 
 
De hier gepresenteerde inkomsten hebben betrekking op de fondsenwerving voor radio / TV / EO dagen en 
zijn exclusief de inkomsten uit legaten en rente. Deze laatst genoemde inkomsten maakte het mogelijk om in 
het 4e kwartaal ruim € 358.000 beschikbaar te stellen aan projecten die minder geschikt zijn voor de media. 
Voor dit jaar had het bestuur van Metterdaad gevraagd de helft toe te kennen aan de ondersteuning van 
christenen in vervolging. 
 

   
 
 
 



 19 

Halverwege 2013 is besloten dat een radio project minimaal € 5.000 krijgt toegewezen. Een eventueel tekort 
wordt automatisch aangevuld vanuit de algemene giften.  
 
EVA heeft in haar magazine en tijdens de ontmoetingsdagen aandacht gegeven aan 4 projecten in Egypte, 
aangevraagd door Dorcas en Arab Vision. Tijdens de EO-jongerendag gaf International Justice Mission een 
presentatie over reddingsoperaties in India. Tijdens de Nederland Zingt dag werd teruggekeken op de 
projecten die tijdens de droogte in de hoorn van Afrika (GZB – Kenia, Turkana) in beeld kwamen. 
 
5.4  Toekenning van financieringen 
De hierboven genoemde inkomsten zijn conform de registratie bij EO Metterdaad. Dit is niet gelijk aan de 
inkomsten van Prisma zoals die in de jaarrekening genoemd worden. Normaal gesproken wordt de 
fondsenwerving voor projecten door Metterdaad drie maanden na de laatste uitzending afgesloten. 
 
In tabel 1 geeft toegekende fondsen weer, waarbij onderscheid gemaakt is tussen de kostensoorten en 
koepels waar de organisatie lid van is. Dit overzicht geeft de totalen weer, zonder onderscheid te maken 
tussen noodhulp en structurele projecten.  
 
 
  2012 2013 

Koepel 
Project 

financiering 
AKV 

Derden 
AKV 

Prisma 
Project 

financiering 
Project 

financiering 
AKV 

Derden 
AKV 

Prisma 
Totaal 

 Kerk in Actie   1.134.790   35.868   23.911   1.194.569   700.820   22.130   14.757   737.707  
 EZA   1.082.740   34.088   22.899   1.139.727   1.606.048   50.719   33.807   1.690.574  
 Prisma   1.482.082   39.003   39.003   1.560.088   1.524.819   40.131   40.126   1.605.076  
 EO   284.991   6.527   8.253   299.771   384.225   6.270   13.953   404.448  

 Totaal   3.984.603   115.486   94.066   4.194.155   4.215.912   119.250   102.643   4.437.805  

Tabel 1: Besteding van Metterdaadfondsen naar kostensoort en koepelorganisatie 

 
De afspraken in het convenant over de onderlinge verdeling van de fondsen, is wat versoepeld omdat dit 
mede bepaald wordt door het aantal media projecten en de opbrengst daarvan. In tabel 2 is in percentages 
weergegeven hoe de fondsen verdeeld zijn over de koepels. 
 

  Structurele projecten (in %) Noodhulp projecten (in %) 
Eind 

gemiddelde 

Koepel 2011 2012 2013 gemiddeld 2011 2012 2013 gemiddeld               

Kerk in Actie  17   30   15   21   4        24      22   13   16  
EZA  43   27   40   36   29        27      33   30   29  
Prisma  31   34   35   33   67        49      40   56   45  
EO  9   9   10   10   -         -       5   2   10  

Tabel 2: Verdeling van projectfondsen over noodhulp en structurele projecten 

 
De verschillen zijn toe te wijzen aan het aantal media projecten dat wordt aangeleverd. Voor zowel Prisma 
als EZA in 2013 is het aandeel uit mediaprojecten met 61% gelijk, bij Kerk in Aktie verkreeg 23% van haar 
inkomsten uit het media project dat werd aangeleverd. 
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6. Financiën 

6.1  Algemene toelichting op de jaarrekening 

In dit verslag is een beknopte weergave van de jaarrekening 2013 opgenomen. De volledige jaarrekening is 
op te vragen bij ons secretariaat. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor 
Jaarverslaggeving voor organisaties zonder winststreven (RL 640). 
 
De presentatie van de jaarrekening is gelijk aan de goedgekeurde begroting van 2013. 
 

6.2 Samenwerking  van Vereniging Prisma met Vereniging coPrisma                      

Vereniging Prisma is voor de looptijd 1 juli 2012 tot en met 31 december 2015 een samenwerkingsovereen-
komst aangegaan met Vereniging coPrisma te Utrecht. In dat kader heeft Prisma de activiteiten die 
betrekking hebben op het uitvoeren van projecten in het kader van te ontvangen subsidies op grond van het 
Medefinancieringsstelsel II (MFS II) en de daarvoor noodzakelijke activa, verplichtingen en personeel 
overgedragen aan coPrisma.  
 
De samenwerking heeft ten doel tot kostenbesparing te komen door efficiënt beheer en voor gezamenlijke 
rekening activiteiten te verrichten uitsluitend ten behoeve van de individuele uitoefening van de activiteiten 
van de leden. 
De kosten, verbonden aan de samenwerkingsactiviteiten, worden verdeeld onder de partijen volgens een 
vaste verdeelsleutel gebaseerd op de tijdsbesteding en loonkosten van de betrokken werknemers. De kosten 
die op grond van deze samenwerking worden verdeeld, bestaan uit exploitatiekosten van de gezamenlijke 
huisvesting en bedrijfsuitoefening, en uit de loonkosten van medewerkers, die voor beide partijen 
werkzaamheden verrichten. 
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6.3 Verkorte jaarrekening 

 

 Balans per 31 december 2013       

   31-12-2013 
 

31-12-2012 

 
 

€ 
 

€ 

10 ACTIVA 
    

     Vaste activa 
    

     Materiële vaste activa 
   11 Hard- en software  -  

 
 254  

 
     Vlottende activa 

    
     Vorderingen en overlopende activa 

    
         

12 Overige vorderingen  27.960  
 

 97.011  

 
 

 27.960  
 

 97.011  

     13 Liquide middelen   2.310.226  
 

 1.965.830  

      Totale activa  2.388.186  
 

 2.063.095  

 
    20 PASSIVA 

    
     Reserves en fondsen 

    
     Reserves 

   21 Continuïteitsreserve  265.141  
 

264.537  

22 Bestemmingsreserve   93.300  
 

 82.000  

23 Overige reserves  65.954  
 

 65.954  
 

     
 

424.395  
 

412.491  

 Fondsen  
   24 Bestemmingsfondsen  807.626  

 
696.266  

 
         

     
 Kortlopende schulden 

    
    25 Verplichting fondsenbesteding 1.062.178  

 
922.844  

26 Loonheffing en pensioenpremie  7.747  
 

 7.307  

27 Overige kortlopende schulden  15.543  
 

 16.925  

28 Rekening courant Prisma/coPrisma  20.698  
 

 7.262  
      

 
1.106.565  

 
954.338  

      
 

 2.338.186  
 

 2.063.095  
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 Staat van baten en lasten        

 
 

Realisatie 
 

Begroting 
 

Realisatie 

   2013 
 

2013 
 

2012 

   €  €  € 

30 Baten 
  

 
   

   
 

  31 Fondsen  4.520.824  
 

 4.001.000  
 

 4.577.132  

32 Contributies 144.365  
 

145.000  
 

147.520  

33 Financiële baten  36.863  
 

 30.000  
 

 47.527  

34 Overige baten  -  
 

 2.500  
 

 68.394  
 

 
  

 
  

 
  

 
 

 4.702.052  
 

 4.178.500  
 

 4.840.573  

 
   

 
  40 Lasten  

  
 

   
   

 
   Projectbestedingen  

  
 

  41 Bestede fondsen  4.335.162  
 

 3.932.000  
 

 4.100.089  

42 Kosten ten behoeve van leden  -  
 

2.500 
 

 2.440  
 

   
 

   
 

 4.335.162  
 

 3.934.500  
 

 4.102.529  

 
   

 
   Uitvoeringskosten  

  
 

  43 Bezinning  22.336  
 

 18.000  
 

 23.157  

44 Positioneringskosten   7.842  
 

 10.700  
 

 14.142  

45 Lonen en salarissen 132.959  
 

131.850  
 

140.096  

46 Sociale lasten en pensioenlasten  42.562  
 

 44.700  
 

 45.177  

47 Overige uitvoeringskosten  37.928  
 

 47.700  
 

 44.641  
 

   
 

   
 

243.627  
 

252.950  
 

267.213  

 
   

 
   

 
 4.578.788  

 
 4.187.450  

 
 4.369.742  

 
   

 
   

   
 

  50 Resultaat 123.264  
 

- 8.950 
 

470.831  

51 Mutatie bestemmingsfondsen - 111.360 
 

 -  
 

- 418.136 
 

 
  

 
 

 
  

52 Overschot  11.904  
 

- 8.950  
 

 52.695  
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60 Resultaatbestemming 
  

 

   
 

Realisatie 
 

Begroting 
 

Realisatie 

   2013 
 

2013 
 

2012 

   €  €  € 

 
   

 
  

 

 
 
 
Resultaatbestemming bestemmingsfondsen  

  

 

  61 Bestemmingsfonds EO Metterdaad 111.360  
 

 

 
418.136  

 
 

  
 

 
 

  

 
 

111.360  
 

 

 
418.136  

 
   

 

   Resultaatbestemming exploitatieresultaat 
  

 

  62 Continuïteitsreserve   604  
 

- 8.950 
 

 -259  

 Bestemmingsreserves 
  

 
  63 - Afwikkeling fondsen 8.300 

 
- 

 
- 

64 - Conferentie - 
 

- 
 

- 18.000 

65 - Bewustwording  3.000  
 

- 
 

 5.000  

66 Overige reserves  -  
 

- 
 

 65.954  
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 11.904  
 

- 8.950 
 

 52.695  

 
 

  
 

 
 

  

 Totaal bestemming van het Resultaat 123.264  
 

- 8.950 
 

470.831  
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6.4 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
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6.5 Toelichting op de staat van Baten en Lasten 

De baten uit Metterdaad fondsen (31) waren, gezien de berichtgeving over de crisis en het effect op de 
fondsenwerving, voorzichtig begroot. De geefbereidheid was met name bij de tyfoon Haiyan groot en er kon 
snel geschakeld worden waardoor fondsen beschikbaar kwamen voor de eerste hulpverlening. Daarnaast 
zijn de rente-inkomsten voor Metterdaad hoger (onderdeel van 33), deze inkomsten worden gebruikt voor 
de kosten die de TV ploeg maakt tijdens de opname.  
 
Omdat de bijdrage aan Partos lager uitviel omdat de doorstoot van MFS middelen niet meer meegerekend 
wordt bij de berekening van de contributie, is besloten het resterende deel volledig ten laste te brengen van 
Prisma en de bijdrage van de leden die via Prisma vertegenwoordigd zijn bij Partos niet te factureren (34). 
 
De kosten voor bezinning  zijn gelijk aan de begroting plus de resultaatbestemming uit 2012 (43). Voor het 
onderzoek van Prof. Jan Boersema is een bijdrage ontvangen van de MWH Foundation. De kosten voor de 
Micha monitor zijn op positionering begroot en op bezinning verantwoord. Vanwege de hogere kosten voor 
de monitor in 2014 is besloten dat € 3.000 van het resultaat wordt toegevoegd aan de het 
bestemmingsfonds (65).  
 
De uitvoeringskosten (47) zijn lager dan begroot, met name vanwege de lagere huisvestingskosten en 
personeelskosten. In 2013 hebben de medewerkers geen cursussen gevolgd. De kantoorkosten waren hoger, 
met name door de kosten voor de telefonie. De Project Manager EO Metterdaad heeft 1 projectbezoek 
uitgevoerd in plaats van de geplande 2 bezoeken. 
 
Niet alle fondsen die werden verkregen van Metterdaad, zijn toegewezen aan projecten.  
Daarom is € 111.360 toegevoegd aan het bestemmingsfonds Metterdaad (51). Het overschot is € 11.904 
(52). Hiervan is € 8.300 (63) toe te wijzen aan de afwikkeling van de Metterdaad fondsen en € 3.000 wordt 
bestemd voor de Micha monitor (65). Tenslotte wordt € 604 toegevoegd aan de continuïteitsreserve (62). 

6.6 Toelichting op de balans 

De resultaatbestemming is genoemd in de voorgaande paragraaf. De bestemmingsreserve neemt hierdoor 
toe met € 11.300 (22). Het resterende overschot is € 604 en wordt toegevoegd aan de continuïteitsreserve 
(21). 
 
De verplichting fondsenbesteding (25) is hoger doordat er in 2012 een sterke groei was van het aantal door 
Metterdaad gefinancierde projecten die vanwege de looptijd niet in 2013 konden worden afgesloten. 
Hierdoor kon de laatste 10% nog niet worden uitbetaald. Voor een klein deel had dit te maken met de 
ontbrekende accountantsverklaring voor fondsen boven de € 100.000. Deze toename van verplichtingen tot 
het afhandelen van rapportages rechtvaardigt de toename van de bestemmingsreserve voor afwikkeling van 
de fondsen (22). 

6.7 Uitzetten van beschikbare geldmiddelen 

De vereniging Prisma belegt de banktegoeden niet in aandelen of obligaties. Deposito’s kunnen worden 
aangegaan als het rendement daarvan significant hoger is dan de spaarrekening met een variabele rente-
vergoeding. In 2013 was dat niet het geval. 
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7. Uitdagingen voor de toekomst 
 

Het Prismabestuur ziet voor Prisma en haar leden de volgende uitdagingen voor de komende jaren. 
1) Door het grotendeels verdwijnen van structurele bijdragen van de overheid aan maatschappelijke 

organisaties, zoeken Prismaleden langs diverse wegen naar blijvende financiering van hun activiteiten. 
Ten eerste steun uit de achterbannen; de concurrentie wordt steeds heftiger en het karakter van de 
relaties verandert. Dit vraagt aanpassing van de lidorganisaties. Verder zullen sommige leden proberen 
te komen tot een strategisch partnerschap met MinBuza. Daarnaast groeit bij velen de aandacht en de 
inspanningen op het gebied van institutionele fondsen (waaronder tenders van de Nederlandse 
overheid). De belangen van de leden op deze punten kunnen uit elkaar gaan lopen. 

2) De bovengenoemde ontwikkeling heeft directe gevolgen voor de Vereniging coPrisma. Een deel van het 
personeel dat in dienst is bij Prisma wordt doorbelast aan de vereniging coPrisma. Ontwikkelingen bij 
coPrisma zullen daarom hun weerslag hebben op Prisma. 

3) Prisma ziet zich in dit licht voor de volgende uitdagingen gesteld; 
a) Meerwaarde blijven bieden voor de leden zodat die lid willen blijven (zie ook 3.1 en 4.1)  
b) Ondanks de centrifugale krachten die er zijn een zodanig platform en ontmoetingsplek bieden dat de 

leden in elk geval elkaar in het oog houden en blijven zoeken naar mogelijkheden van uitwisseling en 
samenwerking die voor de betrokkenen behulpzaam zijn. 

4) De eigen focus en rol in de beleidsbeïnvloeding scherp in het oog houden en effectief uitwerken. 
5) In het publieke debat Prisma(Leden) helder en constructief positioneren. 

 
De centrale uitdaging blijft om als een maatschappelijke, waarde-gedreven organisatie, met waarden 
ontleend aan en verbonden met het Evangelie van Jezus Christus, de betekenis van het Evangelie en haar 
waarden op een inspirerende en aansprekende manier te vertalen in doelstellingen en activiteiten.  
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Bijlage 1 – Structuur  
 
Bestuur 

Het Prismabestuur heeft een onafhankelijke voorzitter. De overige bestuursleden worden uit de leden van 
Prisma gekozen. Per eind december 2013 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 
 

Functie Naam 

Voorzitter Jos Wienen 

Secretaris Gé Drayer 

Penningmeester Johan Mooij 
Vicevoorzitter  Marnix Niemeijer 

Lid  Leo Visser 

 
Leden 
De Vereniging Prisma kent leden en participanten. Per eind december 2013 waren de volgende organisaties 
lid van de Vereniging Prisma: 
 

Lidorganisatie Vertegenwoordiger(s) in 2013  

Deputaatschap Hulpverlening in Bijzondere 
Noden van de Gereformeerde Gemeenten 

Leen van der Maas 

Deputaatschap Diaconaat van de Christelijke 
Gereformeerde Kerken  

Gé Drayer 

Vereniging Gereformeerde zendingsbond in de 
PKN 

Jan Ouwehand 

Stichting Leger des Heils Nederland, afdeling 
Internationale ontwikkeling en samenwerking  

Hans van der Graaf  

Stichting Light for the World  Ton ten Hove / Matthijs Nederveen 

Stichting De Verre Naasten  Klaas Harink 

Stichting Dorcas Hulp Nederland  Michel Gendi / Joeke van der Mei  
/ Nico Hoogenraad 

Stichting Kom over en help  Karst de Vries 

Stichting LEPRAzending Nederland Henno Couprie  

Stichting Mercy Ships (vanaf eind 2012) Arjen van der Wolf 

Stichting Operatie Mobilisatie Johan Immink / Robert-Jan Sterk 

Stichting OREON Adri Veldwijk / Bernard Oosterhoff (TWR) 

Stichting Red een Kind Leo Visser 

Stichting Tear Marnix Niemeijer / Marco van der Graaf 

Stichting Woord en Daad Dicky Nieuwenhuis/ Edwin Visser/ 

Stichting World Servants Nederland Riek Lock 

Stichting ZOA-Vluchtelingenzorg  Johan Mooij 

Vereniging Wycliffe Bijbelvertalers Nederland Bram van Grootheest 
 

In de loop van 2013 heeft Oikonomos Foundation, die participant was en in 2013 werd vertegenwoordigd 
door Jan Willem Baan, haar formele betrokkenheid van de vereniging beëindigd.   
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Kantoor 
Op 31 december 2013 waren de volgende medewerkers bij Prisma en coPrisma in dienst: 
 
 
Functie      FTE    Financiering/fte                  
      stafbureau        Prisma  coPrisma EO-M 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Algemeen directeur    0,80   0,32 0,48 
Directiesecretaresse    0,843   0,51 0,34 
Programma manager EO Metterdaad   1,00   0,10 0,05 0,85 
Lobbyist     0,65   0,43 0,22 
Projectsecretaresse    0,47   0,19 0,09 0,19 
Administrateur      0,10   0,05 0,05 

      3,86   1,60 1,23 1,04 
  
Programmamanager MFS II/coPrisma  0,60    0,60  
Programma coördinator BGZ/Hiv&Aids  0,84    0,84 
Programma coördinator Onderwijs   0,20    0,20 
Program officer Health (Kampala)  1,00    1,00 
MFS-medewerker PME/financiën  0,60    0,604  
      3,24    3,24 

Totaal       7,10   1,60 4,47 1,04 
 
 
Contactgegevens 
Postadres:    Prisma, Postbus 8591, 3503 RN Utrecht  
Bezoekadres:   Prisma, Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE, Utrecht 
Telefoon:    030-2219680 
Fax:     030-6364131  
E-mail:     info@prismaweb.org 
 
Kamer van Koophandel 
Prisma is ingeschreven in het verenigingsregister onder nummer 11.04.96.36 bij de Kamer van Koophandel.  
 
Bank 
ABN-AMRO 50.98.18.617 t.n.v. Vereniging Prisma 
ABN-AMRO 55.66.57.187 t.n.v. Vereniging Prisma inzake EO Metterdaad 
 
 
 
 
 
 
 
    

                                                                 
 
3
 Dit percentage is inclusief ouderschapsverlof van de directiesecretaresse á 0,16 fte in 2014 

4
 50% = 0,30 fte wordt doorbelast aan de ICCO coöperatie 
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Bijlage 2 - Gefinancierde projecten EO – Metterdaad 2013 
 
Subsidieverplichting Metterdaad per 31-12-2013 
 

 
Thema  Projectnaam Aanvragende organisatie Land  Bijdrage  

 ALBANIË, Roma 

  E13.24 Roma Nutrition, Health and Education support Mission Possible Nederland Albanië 9.000  

  E13.23 Stimulering onderwijs Albanie. Nehemia Albanië 10.000  

  E13.25 Roma-Gypsy straatkinderen dagcenter en sport 
en educatie 

Hoop voor Albanië Albanië 15.000  

  E13.33 Nutrition of Roma and Egyptian children 
Pogradec 

Agrinas Albanië 15.000  

  E13.26 Another life Mensenkinderen Albanië 15.000  

  E13.34 Centre for Mentally/Physically handicapped 
children 

Frontiers Nederland Albanië 16.000  

  P13.18 Homework project Delvinë Kom over en help Albanië 23.940  

  P13.13 Empowerment of Gypsy & Roma Children Dorcas Albanië 155.000  

BANGLADESH, huis voor armen 

  K13.13 Passive Solar Housing Kerk in Actie India 40.000  

  P13.36 Een huis voor armen Woord en Daad Bangladesh 160.000  

BESTEMMINGSRESERE 2011 

  E13.27 Bible and commodity distribution Mindanao Elim Filipijnen 4.000  

BESTEMMINGSFONDS 2012 

  E13.56 Children development through empowering self-
help Group (CEG) under DCBRP 

LEPRAzending Bangladesh 10.000  

Bestemmingsreserve 2013 

  E13.59 Aanschaf grondstuk rondom gebedshuis Palana, 
west-Kamtsjatka 

Friedenstimme Rusland 4.300  

  E13.41 Karanga Prison Ministry Antwoord Tanzania 8.087  

  E13.54 Educatief materiaal voor kerkleiders in 
Mozambique 

ORA zending & hulpverlening Mozambique 2.700  

  E13.55 Refugee aid Kachin Burma ORA zending & hulpverlening Myanmar 9.875  

  K13.11 Reconciliation and healing Kerk in Actie Zuid-Soedan 40.000  

  P13.21 Noah’s Ark Fr Orphanages Keep In Touch 
Together 

Kom over en help Oekraïne 10.000  

  P13.22 Demand-driven Christian support to post-conflict 
communities within ZOA South program areas 

ZOA Zuid-Soedan 17.000  

  P13.35 Integral Mission / Church and Community 
Mobilisation Programme 

Tear Nepal 20.000  

  P13.39 Hulp aan gevangenen in Rusland Dorcas Rusland 20.000  

Bestemmingsreserve 2013 vervolging 

  E13.50 Jozef Project People International Nederland 10.000  

  E13.60 Uitgave christelijke lectuur in Centraal Azie Friedenstimme Centraal Azie 10.000  

  E13.62 Prepare and train church members on Biblical 
response to persecution  

Open Doors Nederland Ethiopië 12.661  

  E13.38 Conferentie Unie van Baptistengemeenten in 
Nederland 

Midden 
Oosten 

15.000  
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  E13.52 Bible Transportation Burma ORA zending & hulpverlening Myanmar 10.000  

  E13.53 Church Planting in Pakistan ORA zending & hulpverlening Pakistan 6.715  

  E13.46 Highland Initiative Wycliffe Bijbelvertalers Nederland Tibet 30.000  

  K13.08 JPRM 2011-2013 Kerk in Actie Nigeria 40.000  

  P13.31 Bijbels voor Egyptische gevangenen GZB Egypte 20.000  

BOLIVIA, helden: Marijke Punt 

 E12.46 Bouw en inrichting van een sportcentrum Z&G - Zendingsfonds Punt - Bolivia Bolivia 610  

BOLIVIA, kerst voor straatjongeren 

  E13.31 Kerst bij Mision Adulam Zending en Gemeente Bolivia 8.871  

BRAZILIE, favelas 

  E13.58 Wijkcentrum Morro do Juramento Aprisco Brazilië 77.556  

  K13.10 CESE Cidadania e Juventude (Jeugdwerk in 
Salvador) 

Kerk in Actie Brazilië 20.000  

  P13.32 Community Center Nova Pousada World Servants Brazilië 13.500  

BURKINA FASO, noodhulp Sahel 

  K13.07 Building the resilience of households for 
improved food security in 35 communities 

Kerk in Actie Mali 80.000  

  P13.27 Programme d’appui a la securite alimentairedans 
le cercle de bankass 

Tear Mali 50.000  

  P13.19 Opzetten graanbanken en verbeterde 
landbouwtechnieken 

Woord en Daad Burkina Faso 50.000  

BURUNDI, reïntegratie van vluchtelingen 

  E13.01 Peace and Reconcilliation Radio Program Trans World Radio Burundi 19.000  

CHINA, Onverwacht bezoek 

  P13.03 HIV Preventie activiteiten in de dorpen van 
Xishuangbanna 

GZB China 9.839  

COLOMBIA, onderwijs en kindvriendelijke arbeidsomstandigheden 

  K13.15 Restitución de derechos niños, niñas 
adolescentes y jóvenes 

Kerk in Actie Colombia 25.000  

  P13.20 Vakonderwijs Colombia Woord en Daad Colombia 16.542  

CONGO, opleiding voor bijbelvertalers 

  E13.06 Shalom University Scholarship Wycliffe Bijbelvertalers Nederland Congo-
Kinshasa 

4.840  

CONGO, preventieve gezondheidszorg 

  P13.30 Preventieve gezondheidszorg in Oost Congo Tear Congo-
Kinshasa 

5.000  

EGYPTE, soedanese vluchtelingen 

  E13.18 Sudanese Refugees in Cairo Arab Vision Egypte 16.757  

EGYPTE, vrouwen in Egypte 

  P13.14 Care for People Living With Disability Dorcas Egypte 23.180  

EVA moeder-dochterdag 

  M13.05 Moeder kind weekend asielzoekers Gave Nederland 9.274  

  M13.05 Moeder kind weekend asielzoekers Gave Nederland 5.130  

FILIPIJNEN, oogzorg 

  P13.15 Education and Rehabilitation of Persons with 
Visual Impairment in Mindana 2013 

Light for the World Filipijnen 65.381  

FILIPIJNEN, tyfoon Haiyan 
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  E13.45 Typhoon Haiyan Disaster Response PHILRADS OMF Nederland Filipijnen 25.000  

  E13.49 Relief and Medical Services Operations (phase I) 
in Tacloban City 

GAiN Filipijnen 25.000  

  E13.51 Noodhulp Barangay Puti-An, Bantayan Child and World Filipijnen 35.541  

  E13.43 Response to Typhoon Haiyan, Philippines MEDAIR Nederland Filipijnen 50.000  

  E13.44 Operatie Mobilisatie tyfoon Operatie Mobilisatie Filipijnen 75.000  

  P13.28 Noodhulp Filippijnen AMG Woord en Daad Filipijnen 50.000  

  P13.29 Samar Networks’ Response to the Haiyan 
Disaster Emergency 

Tear Filipijnen 75.000  

GEORGIE/ARMENIE, voedselhulp 

  K13.01 Providing humanitarian aid to the needy people 
in Moldova  

Kerk in Actie Moldavië 25.000  

  P13.06 Social Care North Caucasus Dorcas Rusland 15.000  

  P13.25 Winterhulp Georgie 2013 Kom over en help Georgië 46.282  

HOORN VAN AFRIKA, hongersnood 

  K13.12 DRR capacity building ADS Kenya Kerk in Actie Kenia 63.332  

  P13.07 The Gift of Hope Improving Lives and Livelihoods 
in the Hudet Woreda 

ZOA Ethiopië 26.000  

INDIA, helden: dokter Laji 

  M13.09 Sahayak Surgical Center Himalayan Friends Trust India 46.704  

INDIA, Reddingsoperaties in Mumbai 

  E13.32 Reddingsoperaties IJM India International Justice Mission India 54.392  

INDIA, Stewards Trust 

  P13.17 Integral Mission for Rural India Tear India 5.000  

INDIA, waterpompen 

  P13.05 Watermanagement project North East India De Verre Naasten India 5.000  

INDIA, Zending door Baptisten 

  E13.22 Tailoring training centre for tribal women in 
northeast India 

Unie van Baptistengemeenten in 
Nederland 

India 5.000  

INDONESIE, Toradja 

  E13.47 BUGAR (Healthy, Fresh), Indonesia Health Radio 
Programme 

Trans World Radio Indonesië 42.955  

  K13.14 Integrated Programme for Prevention and 
Control of HIV and AIDS, and Reproductive 
Health of Youth in Papua. 

Kerk in Actie Indonesië 27.000  

  P13.23 Inclusief onderwijs Oost-Indonesië  Light for the World Indonesië 20.000  

  P13.26 Aanschaffen van medische apparatuur voor de 
operatiekamer van ziekenhuis Elim in Toraja 

GZB Indonesië 110.000  

  P13.24 Community Based Rehabilitation programma 
voor kinderen met een fysieke en/of 
verstandelijke beperking 

GZB Indonesië 55.100  

ISRAEL, 65 jaar 

  E13.57 Holocaust survivors program GAiN Israël 25.485  

ISRAEL, hulp dak- en thuislozen Tel Aviv 

  E13.04 Het Aviv centrum CAMA Zending Israël 17.761  

KENIA, hulp straatjongeren 
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  E13.48 Van kansarm naar kansrijk Baraka Kenia 5.000  

Matare KENIA, Mathare Valley 

  P13.37 Redeemed Gospel Church Development Program 
2013 

Tear Kenia 20.000  

KENIA, onderwijs 

  E13.40 Giryama Mother Tongue Education Programme 
2013 

Wycliffe Bijbelvertalers Nederland Kenia 5.000  

KYRGYZSTAN, begeleidingshuis voor wezen 

  M13.01 Oak House Bishkek Youth for Christ Kirgizië 9.500  

MADAGASKAR, watervoorziening 

  E13.02 Schoon drinkwater voor gezonde mensen HoverAid Nederland Madagaskar 5.000  

MALI, zonnepanelen 

  E13.14 Help train Malian Pastors by improving their 
water and energy facilities 

CAMA Zending Mali 2.500  

MIDDEN AMERIKA, straatkinderen 

  K13.16 Alto al trabajo Infantil y a la Explotación 2013 Kerk in Actie Nicaragua 27.267  

MONGOLIË, opvang van straatkinderen 

  M13.07 Renewal of the heating system in the Children’s 
Home Ulaan Baatar 

Eyes and Hands Mongolië 50.000  

  E13.19 Straatkinderen in Krasnojarsk, Siberië ORA zending & hulpverlening Rusland 11.100  

  E13.13 Bus voor Jekaterinaburg Mission Possible Nederland Rusland 4.000  

  E13.11 Rehabilitatie Fosterhome Krasnoyarsk Mission Possible Nederland Rusland 15.000  

  E13.07 Support for street youth and children from crisis 
families, Ufa 

Mission Possible Nederland Rusland 5.000  

  E13.21 Community centre project Wereld Evangelisatie voor Christus Mongolië 40.000  

  E13.05 Building new Foster Homes and a Community 
Centre for underprivileged homeless 
streetchildren in UB 

Asian foundation Mongolië 200.000  

  E13.16 Flights MAF Mongolia MAF Mongolië 250.000  

  K13.06 Increasing access to basic services for children 
with intellectual disabilities through 
empowerment of parents and parent’s groups. 

Kerk in Actie Kirgizië 80.000  

  P13.11 Children of Promise Tear Mongolië 50.000  

MYANMAR, gehandicaptenzorg 

  E13.30 Mawlamyine Christian Leprosy Hospital (MCLH) - 
Disability service upgrading, surgical services/aids 
and capacity building 

LEPRAzending Myanmar 31.084  

  K13.05 Enable PwDs to participate successfully in the 
labour and commerce market 

Kerk in Actie Myanmar 104.000  

NAMIBIË, Katutura 

  E13.36 Aanschaf personenauto Beautiful kidz Katutura Beautiful Kidz Namibia Namibië 4.973  

NICARAGUA, medische zorg 

  K13.09 Prevención de la violencia sexual en la niñez 
indígena 

Kerk in Actie Nicaragua 12.221  

NIGERIA, hulp aan vervolgde christenen 

  P13.01 Noodhulp voor Nigeriaanse christenen SDOK Nigeria 22.909  

OEGANDA, eerste 1000 dagen 
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  P13.10 Kyabigambire Health, HIV and AIDS Project 2013 
to 2017 

World Vision Nederland Oeganda 50.000  

OEGANDA, jeugdcentrum 

  E13.39 Jeugdcentrum 'the Wave' Friends of Mto Moyoni Oeganda 7.915  

OEGANDA, Monitoring machine Soroti 

  E13.28 Monitoring machine ziekenhuis Soroti Jeugd met een Opdracht Oeganda 9.590  

OEGANDA, Nederland Zingtdag 2012 

  E13.17 Inrichting nieuwe keuken en eetzaal Kinderhulp Afrika Oeganda 47.589  

OEKRAINE, tandheelkundige hulp 

  E13.35 Aanschaf busje voor tandheelkundige hulp Jeugd met een Opdracht Oekraïne 5.288  

Papua, opvang straatkinderen 

  E13.03 Bouw kinderhuis Wamena OMF Nederland Indonesië 8.264  

PERU, tegengaan kinderarbeid 

  K13.04 Verbetering van onderwijs voor werkende 
kinderen 

Kerk in Actie Peru 5.000  

RUSLAND, Asbest 

  M13.03 Rehabilitation home formothers with children in 
Asbest, Russia 

Mission Possible Nederland Rusland 96.364  

  P13.04 Deskundigheidsbevordering en training voor‘Het 
Anker’, verslavingszorginstelling 

Dep.Hulpv. CGK Oekraïne 11.965  

SIERRA LEONE, schoolspullen 

  E13.15 Education support response project for Fintonia 
Junior secondary school 

Unie van Baptistengemeenten in 
Nederland 

Sierra Leone 2.500  

SYRIE,opvang van vluchtelingen in Libanon 

  M13.04 Accelerated learning Programs to Syrian refugee 
children in the Bekaa 

World Vision Nederland Libanon 50.000  

  M13.06 New comer kits - zuster Micheline World Vision Nederland Libanon 15.000  

  E13.08 Social and spiritual ministry CAMA Zending Syrië 20.500  

  E13.10 Relief packages in Afrin district, Syria Operatie Mobilisatie Syrië 20.000  

  E13.63 Relief packages in Afrin district, Syria - II Operatie Mobilisatie Syrië 10.000  

  E13.09 MENA - Syria Tartous en Latakia Open Doors Nederland Syrië 30.035  

  E13.42 Syria Crisis Programme, Jordan, Lebanon and 
Syria 

MEDAIR Nederland Syrië 90.000  

  K13.02 Assistance to the Affected in Syrian Conflict, 
Phase 2 

Kerk in Actie Syrië 70.000  

SYRIE, tweede aktie 

  M13.10 New Comer Kits and Winterization for Syrian 
Refugees in Bekaa 

World Vision Nederland Libanon 40.000  

  P13.38 Emergency Assistance for Syrian refugee children 
in Sulaimany governorate 

Tear Syrië 40.000  

  P13.34 Syrian Crisis Response, phase II ZOA Jordanië 40.000  

SYRIË, vluchtelingenhulp 

  P13.02 Hospitrailer for displaced population Dorcas Syrië 50.000  

THAILAND, preventiewerk 

  E13.37 Tamar Youth Centre at Khorat Jeugd met een Opdracht Thailand 7.724  

ZIMBABWE, Morgenster Mission Hospital 2011 

  P13.40 Morgenster Mission Hospital 2012 GZB Zimbabwe 981  
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ZUID-AFRIKA, aids opvang/hulp/hbc 

  E13.20 Health/HIV radio programmes in Zulu, for 
women, families and leaders. 

Trans World Radio Zuid-Afrika 15.750  

  K13.03 Aids Network in addressing structural issues in 
HIV/AIDS 

Kerk in Actie Zuid-Afrika 42.000  

  P13.09 Auto voor Hannes De Verre Naasten Zuid-Afrika 15.000  

  P13.08 Thembalethu Home Based Care, 2013-2014 De Verre Naasten Zuid-Afrika 104.700  

ZUID-AFRIKA, helden: Aukje Brouwer 

  M13.02 Dignity Campaign Beautiful Gate Zuid-Afrika 37.710  

ZUID-AFRIKA, lenteevent 

  P13.16 Transport (car) for Thembalethu Home Based 
Care 

De Verre Naasten Zuid-Afrika 15.000  

 ZUID-SOEDAN, vluchtelingen 

  E13.61 Refugee response in Maban, South Sudan MEDAIR Nederland Zuid-Soedan 50.000  

  P13.33 Integrale oogzorg voor Zuid-Soedan Light for the World Zuid-Soedan 37.500  

 Eindtotaal  4.186.239  

    
 
     

     

    

     

     

    

     

     

    

     

     

     

     

     

     

    

     

     

     

     

     

     



 

Bijlage 3 - Lijst van afkortingen 
Aids     Acquired Immune Deficiency Syndrome 
ALV Algemene Leden Vergadering 
AO Algemeen Overleg (Tweede Kamer) 
BGZ Basisgezondheidszorg 
BIV structurele Budget voor Internationale Veiligheid 
BuZa  Ministerie van Buitenlandse Zaken 
CDA Christen Democratisch Appèl 
CU ChristenUnie 
DCDD Dutch Coalition on Disability and Development 
DCGK Deputaatschap Diaconaat Christelijk Gereformeerde Kerken 
DO Directeurenoverleg 
EAA Ecumenical Advocacy Alliance 
EO Evangelische Omroep 
EU Europese Unie 
EZA Evangelische Zendingsalliantie 
FBO Faith Based Organisation 
FNS Food and Nutrition Security 
GCE Global Campaign for Education 
GZB Gereformeerde Zendingsbond 
HIV Humaan Immunodeficiëntie Virus 
ICCO Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking 
ICPD International Conference on Population and Development 
ISO International Organisation for Standardisation (Kwaliteitsnorm) 
IS Poort Internationale Samenwerkings Poort, opgericht om het onderwerp IS en de rol van 

Nederland in de wereld te bespreken met beslissers en opiniemakers 
KEP Kerk in Actie – EZA – Prisma overleg 
KiA Kerk in Actie 
MAF Mission Aviation Fellowship  
MFS Medefinancieringsstelsel 
MMV Maatschappelijk Middenveld 
NGO Niet-Gouvernementele Organisatie 
ODA Official Development Assistance 
OM Operatie Mobilisatie / Outcome mapping 
OS Ontwikkelingssamenwerking 
PGO Programmagroep Onderwijs 
PHC Primary Health Care 
PME ProjectMonitoring en Evaluatie 
PVV Partij voor de Vrijheid 
RD Reformatorisch Dagblad 
SAN! Stop Aids Now! 
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij 
SMBP Strategisch Meerjaren Beleidsplan 
SRGR Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten 
UNFPA United Nations Population Fund 
UN-HCHR United Nations High Commissioner for Human Rights 
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Bijlage 4 - Output n.a.v. jaarplan 2013 
Het jaarplan in acties en doelen                 
 

Te behalen resultaten in 2013 Jan-

mrt 

Apr-

jun 

Jul-

sep 

Okt-

dec 

Algemeen     

Leden oordelen positief over het functioneren van Prisma / coPrisma 

als vereniging * 
 X   

Leden oordelen positief over de wijze waarop identiteit gestalte 

krijgt in het werk van Prisma *   
 X   

     

Algemene Vergadering     

Vastgesteld jaarverslag en jaarrekening  X   

Vastgesteld operationeel jaarplan 2014 en begroting    X 

     

Bestuur     

Functioneringsgesprekken met directie gehouden  X X  

Gezonde en transparante financiële status van vereniging X X X X 

Directiebeoordeling 2012 uitgevoerd X    

      

Directeurenoverleg     

De deelname aan het DO over 2012 is gemiddeld minstens 75%   X   

80% van de leden van Prisma en van coPrisma ervaart voldoende 
eigenaarschap van de vereniging  

 X   

75% van de leden beoordeelt het functioneren van het DO van 
Prisma en Co-Prisma tenminste als positief; niemand beoordeelt het 
als negatief  

 X   

De vereniging gebruikt de eventuele kritische kanttekeningen van 
leden voor verbetering van de aanpak en inhoud van het 
directeurenoverleg 

  X X 

     

Algemeen directeur     

De AD vertegenwoordigt Prisma op actieve en heldere wijze naar 
buiten  

X X X X 

De AD netwerkt en haalt daarbij aanwijsbare resultaten X X X X 

Prisma is ten minste 4 maal in publieke media actief aanwezig     X 

Zie verder onder Communicatienetwerk, Bezinning, Lobby en 
Bewustwording  

    

Kwaliteit wordt actief bewaakt en voorgenomen resultaten worden 
gehaald  

 X  X 

In directeurenoverleg zijn alle relevante onderwerpen besproken en 
voorgenomen agenda’s  gerealiseerd 

X X X X 

(Co)-Prisma heeft gekwalificeerde en gemotiveerde staf X X X X 

coPrisma brengt haar visie op de coöperatie, op de gewenste 
ontwikkelrichting en op de samenwerking op effectieve wijze in de 
gesprekken met de coöperatiepartners in  

X X X X 
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Te behalen resultaten in 2013 Jan-

mrt 

Apr-

jun 

Jul-

sep 

Okt-

dec 

coPrisma weet haar visie en belangen voldoende te vertalen in de 
het beleid van de coöperatie  

X X X X 

Rond april 2014 is de tevredenheid m.b.t. coPrisma, ICCO en het 
beleid inzake ProCoDe ten minste voldoende  

 X   

     

Communicatienetwerk     

Communicatienetwerk heeft ten minste twee bijeenkomsten 

gehouden/georganiseerd  en de tevredenheid van de leden met de 

bijeenkomsten is ten minste voldoende 

 X  X 

Het lobbywerk en het communicatienetwerk zijn met elkaar 

verbonden 
 X  X 

     

Bewustwording     

Bewustwording is een invalshoek in bezinnings-  en publicatie-

activiteiten   
X X X X 

Leden hebben thema’s geagendeerd voor bewustwording/bezinning   X X X 

     

Kwaliteit     

Hercertificeringsaudit door KIWA  X   

2 interne audits uitgevoerd  X   

1 Directiebeoordeling uitgevoerd  X   

Klanttevredenheidsonderzoek  met alle leden gehouden en uitkomst 

verwerkt 
 X   

2 of 3 leersessies kwaliteit Prismaleden    X 

     

Bezinning     

Bezinning is op ten minste 4 van de 6 DO vergaderingen op relevante 

wijze aan de orde geweest  
X X X X 

De Bezinningsactiviteiten hebben op ten minste twee onderwerpen 

tot bruikbare schriftelijke resultaten geleid 
   X 

Leden zijn positief over het aantal inhoudelijke 

bezinningsbijeenkomsten, tenminste 3, rond DO en ALV * 
 X   

     

Lobby     

De rol en het belang van religie, kerken, FBO’s en religieuze leiders in 
ontwikkelingssamenwerking op de agenda houden van het ministerie 
en politici. 

X X X X 

Aandacht vragen voor kwetsbare mensen voor wie voortdurend 
marginalisering dreigt. 

X X X X 

Binnen de coöperatie vindt op lobbygebied afstemming plaats  X X X X 

Het politieke netwerk uitbreiden en onderhouden. Doel is om 
contact met CU, SGP en CDA goed te houden en om meer samen te 
gaan werken met de andere fracties zoals VVD, GroenLinks, PvdA en 
eventueel D66; zo mogelijk ook met PVV en PvdD.  

X X X X 

Prisma versterkt haar netwerk op het Ministerie. X X X X 
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Te behalen resultaten in 2013 Jan-

mrt 

Apr-

jun 

Jul-

sep 

Okt-

dec 

Prisma participeert in de volgende netwerken: Partos, DCDD, Micha 
Nederland, EAA, MPI, Share-net, Partnership for Global Health, GCE 
(niet actief, wel ondersteunen), het Christelijk Sociaal Congres. 

X X X X 

Prisma houdt relevante politieke ontwikkelingen bij en anticipeert 
waar nodig is. (bijvoorbeeld AO, uitkomen van notitie, begroting). 

X X X X 

     

Prisma levert een bijdrage aan het debat en beïnvloedt de opinie 
door het schrijven van opiniestukken.  

x X X X 

Prisma realiseert 2 lobby activiteiten voor Micha  X  X 

     

EO Metterdaad     

Leden oordelen positief over de gang van zaken rond Metterdaad *  X   

Media projecten aangeleverd die voldoen aan de eisen van de 

programmamakers 
X X X X 

(Aansluitende) projecten gefinancierd en verantwoord X X X X 

Rapportage binnen de gestelde termijn aangeleverd  X X X X 

2 projectbezoeken uitgevoerd en verwerkt  X  X 

Fraudeprotocol bij 70% organisaties geïmplementeerd    X 

     

MFS Gezondheidszorg & hiv     

Jaarplannen voldoen aan resultaten-framework MFS aanvraag X    

Programmatisch werken (PA) versterkt in 12 landen X X X X 

Partners in regio’s versterkt in Theories of Change, PA, etc. in F2F 

meeting 
 X   

Inhoudelijke themabijeenkomsten georganiseerd binnen ICCO-

Alliantie (Health & HIV of gezamenlijk met OND, FNS of anderen) 
X X X X 

Actief geparticipeerd in benoemde netwerken X X X X 

Programmagroep is actief en leden zijn betrokken X X X X 

Leden zijn goed betrokken bij learning community (LC)   X X 

Programmagroep versterkt op PME X X  X 

Gegevens monitoring framework ingevoerd in MSD en de webtool X X   

Strategie op samenwerking bedrijfsleven ontwikkeld X X   

     

MFS Onderwijs     

Jaarplannen voldoen aan resultatenframeworks MFS aanvraag X    

Programmatisch werken versterkt in 7 landen X X X X 

Inhoudelijke themabijeenkomsten zijn georganiseerd binnen ICCO-

Alliantie (Onderwijs of gezamenlijk met BGZ/VZ of anderen): 4 

bijeenkomsten 

X X X X 

Prisma heeft actief geparticipeerd in en bijgedragen aan Educaids X X X X 

Programmagroep is actief en leden zijn betrokken X X X X 

Prisma heeft actief deelgenomen en bijgedragen aan PGO 

(coördinatiegroep Onderwijsprogramma ICCO-Alliantie) 
X X X X 

PME-coachingstraject partnerorganisaties Ghana uitgevoerd en X X   
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Te behalen resultaten in 2013 Jan-

mrt 

Apr-

jun 

Jul-

sep 

Okt-

dec 

afgerond/geëvalueerd 

     

MFS Voedselzekerheid     

Jaar(project)plannen voldoen aan resultaten frameworks MFS 

aanvraag 
X X   

Programmatisch werken versterkt in 6 landen X X X X 

Goede afstemming tussen Prismaleden en ICCO-FS-specialist heeft 

plaatsgevonden m.b.t. programmacoördinatie 
X X X X 

Leden zijn goed betrokken bij Learning Community (LC) X X X X 

Landbouwbeleid (ICCO Coöperatie, met inbreng van Prismaleden) 

geschreven en vastgesteld 
X X X X 

     

MFS algemeen     

Pilot samenwerking met ICCO-regiokantoor Oost/Centraal-Afrika 

(ProCoDe) is in uitvoering en wordt geëvalueerd, en de vereniging 

neemt besluiten over vervolg  

X X X X 

Programma’s van leden zijn gefinancierd op basis van jaarplannen en 

cash-flow sheets 
X X X X 

Prismaleden zijn geïnformeerd over MFS zaken d.m.v. een 

programmanieuwsbrief 
X X X X 

Leden oordelen positief over het werk van coPrisma m.b.t. MFS2 in 

het algemeen * 
 X   

Leden oordelen positief over het functioneren van de 

programmagroepen * 
 X   

 

 Te meten in de jaarlijkse tevredenheidsmeting in het voorjaar, na publicatie en bespreking van 
de jaarstukken op de ALV.  

 

Uitgevoerd 

Gedeeltelijk of 
anders uitgevoerd 

Niet uitgevoerd 

 
 

 


