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I. Inleiding  
 

Het afgelopen Christformation jaar mag worden gemarkeerd als een turbulent jaar.  
We zijn wederom van start gegaan met 27 studenten in totaal, te weten 17 eerstejaars studenten en 
10 tweedejaars. 
 

 

II. Jaaroverzicht 2014 - 2015 
 

1. BEGROTINGSZAKEN 
Zoals ieder jaar overlegd het bestuur de jaarbegroting ter inzage aan haar meest betrokken 
funding-partner [Gastgemeente] ter verifiëring van toegezegde steun. Dit om op zorgvuldige wijze 
een volgend jaar al dan niet te kunnen aanvangen. Per 18 november 2013 werd door voormalig 
funding-partner [Gastgemeente] steun toegezegd in de vorm van vrijstelling van het salaris van de 
rector op de begroting van Christformation. Alzo werd schriftelijk vastgelegd per notulen van 
Christformation en oudstenraad van funding-partner [Gastgemeente]. Echter, per 24 juni 2014 
werd deze toezegging ad hoc teruggedraaid zonder opgaaf van reden of overleg met het bestuur.   
Het dilemma wat zich vervolgens voordeed was dat elke poging om tot dialoog te komen rondom 
deze eenzijdige beleidsherziening, onmogelijk werd gemaakt door bewust stilzwijgen aan de kant 
van funding-partner [Gastgemeente] zo bleek uit documentatie, ondanks pogingen daartoe van 
zowel directeur als bestuur van Christformation en intermediaire pogingen van adviserende oud-
bestuurleden.  
Gezien de hoeveelheid aanmeldingen die conform prognose verliepen zoals ingebed in de 
begroting, is het jaar wel van start gegaan. Dit onder meer daar de directeur zich bereid 
verklaarde om desnoods ontslag te incasseren mocht dit nodig zijn voor de voortgang van het 
jaar, terwijl simultaan alternatieve funding-strategieën zouden kunnen worden ingezet.  
Toenmalig voorzitter C. van Hoogstraten en penningmeester W. Berendrecht waren echter 
overtuigd van de essentiële rol en positie van de directeur in zijn functie als rector van de fulltime 
training. Zij hebben zich vervolgens per 22 september 2014 teruggetrokken uit het bestuur, daar 
zij concludeerden dat funding-partner [Gastgemeente] onomstotelijk van zins was zich te ontdoen 
van de directeur in zijn functie als gedetacheerd rector en zich daarbij eveneens de volledige 
trainingschool toe te eigenen.  
Per 24 september 2014 werd de directeur op basis van zijn gedetacheerde rector-functie een 
werkverbod, gebouwverbod en communicatieverbod opgelegd vanuit het leiderschap van funding-
partner [Gastgemeente]. Hierdoor kon de rectorfunctie niet meer naar behoren worden vervuld en 
heeft het resterende bestuur bijbehorende taken tijdelijk gedelegeerd naar toenmalig conrector. 
Pogingen van het bestuur en de directeur om tot een dialoog te komen aangaande bovenstaande 
kwestie en om een oplossing te bewerken, werden structureel vertraagd en/of genegeerd door 
funding-partner [Gastgemeente]. Een en ander leidde niet tot een daadwerkelijk overleg, daar 
funding-partner [Gastgemeente] per 24 november 2014 op eigen initiatief zich de volledige fulltime 
training toe-eigende, zonder verdere terugkoppeling naar bestuur en/of directeur. Door zittende 
studenten onvolledig en eenzijdig voor te lichten omtrent de situatie en hun 5 dagen bedenktijd te 
geven om zich aan te melden voor een trainingsschool onder eigen naam, dewelke volgens eigen 
zeggen het Christformation programma gewoon zou continueren (zo bleek uit geluidsopnamen) , 
stopten alle directe inkomsten uit collegegelden. 
Een en ander heeft het stichtingsbestuur geen andere keus gelaten dan het trainingsjaar voortijdig 
te moeten beëindigen, daar overgebleven studenten niet konden worden voorzien van alle 
toegezegde trainingsfaciliteiten bij het acuut wegvallen van inkomsten.  
Gevolgschade van bovenstaande was eveneens het onvermijdelijke en acute ontslag van al het 
personeel. Daarnaast bleef het leiderschap van funding-partner [Gastgemeente] onwelwillend om 
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middels gesprekken tot afwikkeling van zaken te komen waardoor het stichtingsbestuur niet bij 
machte was om de studenten die niet wensten over te stappen naar de door [Gastgemeente] 
toegeëigende training schadeloos te stellen.  
 

2. ORGANISATIE 
a. Bestuurswisselingen 2014-2015 

• Aftredingen 
C. van Hoogstraten (voorzitter 2014); W. Berendrecht (penningmeester 2014); 
D. Pasterkamp; B.M. Hesseling; B. de Kloe. 

• Benoemingen  
G. Rijksen (voorzitter 2014);  
J. Fahner (penningmeester 2015); B.M. Hesseling (voorzitter 2015) 

b. Staf 

• N.a.v. beschreven conflictsituatie vielen de volgende ontslagen 
M. Plaizier per 1 december, op eigen initiatief; 
B. de Kloe per 1 december, met wederzijds goedvinden; 
D.D. Fahner en T.J. Lock per 1 maart, gedwongen ontslag.  

 

3. STRATEGIE 
a. Herlocatie 

Stichting All 4 One bleek in staat gratis een ruimte beschikbaar te stellen voor trainingen aan 
de Matherneserlaan 301-B te Rotterdam per februari 2015.  

b. Doorstart poging 
Plan A – Aanvankelijk heeft het betrokken Team X4m zich vrijwillig ingezet op alternatieve 
locatie voor een doorstart. Deze bleek echter niet mogelijk vanwege gebrek aan financiële 
draagkracht en participerende toerusters. 

c. Poging tot continuering in het opvolgende jaar 
Plan B — Vervolgens is er een poging gedaan tot doorstart van de Fulltime Training in jaar 
2015-2016. Dit resulteerde in een aanmelding van 13 studenten. Dit aantal is conform 
voorgaande jaren en zou in principe voldoende draagkracht geven voor continuering. Echter, 
bij het ontbreken van eenzelfde ploeg tweedejaars studenten, dewelke nu bij voormalig 
[Gastgemeente] hun training voortzetten, was Christformation helaas niet in staat in het 
nieuwe collegejaar de kandidaten een Fulltime Training aan te bieden. 

d. Sabbatsjaar 
Plan C – Ontwikkelingen en gevolgschade bleken dermate ingrijpend dat een sabbatsjaar 
werd ingesteld om geleden schade te inventariseren, te hergroeperen en een nieuwe koers te 
bepalen met bijbehorende strategie. 
 

4. PROGNOSE 
Naar verwachting zal begin 2016 allereerst de Parttime Trainingen van start gaan vanuit de 
nieuwe trainingslocatie.  
Eveneens zal Team X4m zich toeleggen op het ontwerpen van een nieuwe trainingsmethodiek 
voor het Fulltime Training programma. Hierin zullen nieuwe toerusters en funding-partners worden 
betrokken.
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III.  Financie ̈le jaarrekening Christformation                         1 juli 2014 - 30 juni 2015 

          2 0 1 4         2 0 1 5           2 0 1 4         2 0 1 4 
Computers €          959,50 €                   - Eigen 

Vermogen 
€  -121.929,29  €        1.948,25 

Bank Rabobank €     11.128,91 €        1.948,25 Lening  €   120.000,00  €                   - 

Creditcard €                   - €                   - Garantiestelling €     20.000,00 €                   - 

Debiteuren €       8.982,30 €                   - Crediteuren  €       3.000,00  €                   - 

Kas €                   - €                   -    

      
Totaal activa €     21.070,71 €        1.948,25 Totaal passiva  €     21.070,71  €        1.948,25 

 

 

IV.  Winst & verlies rekening                                                 1 juli 2014 - 30 juni 2015 
    
Collegegeld €     51.931,56    

Fondswerving €       8.047,50    

Afboeken crediteuren €       3.000,00    

Totaal opbrengsten  €       62.979,06  

    

Personeelskosten €     49.061,44    

Studentgebonden kosten €       6.423,04    

Sprekerskosten €       1.715,72    

Promotie €       3.569,33    

Missiereis €                   -    

Collegestoelen €                   -    

Kantoorkosten €       2.207,32    

Overig €          444,53    

Kosten design €       4.254,53    

Afschrijving computers €          959,50    

Verzekeringen €          212,44    

Huisvestingskosten €          947,15    

Onderzoek naar malversaties €          324,22    

Afboeken debiteuren €       8.982,30    

Totaal kosten  €       79.101,52  

    
Totaal resultaat   €      16.122,46-  
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VI.  Toelichting op financiën  
 

De beschikbaar gestelde renteloze lening, dewelke reeds per vierde trainingsschooljaar zou worden 
omgezet in een gift—conform de groeiscenario zoals vastgelegd in het wederzijds geaccordeerde 
Plan van Aanpak (mei 2008)—is via juridische weg na jarenlange vertraging door [Gastgemeente] in 
geschrifte kwijtgescholden. Hierdoor kent de stichting eindelijk een positief eigen vermogen. 


