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I. Inleiding  
 

Het afgelopen jaar is wederom een geweldig gezegend jaar geweest waarin we ondanks een terugval 
in aantallen, mochten concluderen dat de vruchten van Christformation onveranderd overvloedig 
blijken te zijn. 

We zijn van start gegaan met 27 studenten in totaal, te weten 15 eerstejaars studenten en 12 
tweedejaars. 

  
 

 

 

 

De uitdaging van een uitgeklede begroting werd het hoofd geboden door bijvoorbeeld eigenhandig de 
website in beheer te nemen, onderlinge stafsponsoring en een ludieke strandballenactie tijdens 
Opwekking, welke in de smaak viel! Al met al is opnieuw het jaar met duizenden euro’s ruimschoots 
binnen begroting financieel veilig bevaren. 

Hoogtepunten voor veel studenten waren de HIT-weken en  de missiereizen naar Myanmar en 
Groenland. Met name de laatste bleek een geloofsavontuur welke enkel als geslaagd en gezegend te 
boek staat vanwege Gods hand in de voorbereiding van deze reis. De studenten kwamen terug uit 
beide landen met vele verhalen waarin onderwijs, bemoediging, getuigen, bekering, genezing, nieuwe 
vriendschappen en een hoop levensveranderende ervaringen, steeds weer terugkerende thema’s 
waren. 

Het was een jaar van uitdagingen, dynamiek, spanningen, bestuurswisselingen en creativiteit. En 
alhoewel de afsluiting van het jaar werd overschaduwd door spanningen tussen de stichting en 
[Gastgemeente], had de diplomauitreiking hier gelukkig niet onder te leiden en werd het jaar met een 
‘knal’ afgesloten, met als commencement speaker Stef Schagen. 

Awards vielen te beurt aan  

• Nasiy, a.k.a. ‘leadership reward’ — Tim van der Kooij 
• Chachamah, a.k.a. ‘excellence reward’ — Elna Quist 
• Nadivah, a.k.a. ‘servant reward’ — Erica Waaijer 
• De Bikkel, a.k.a. ‘staf wisseltrofee’ — Mirjam Hesseling 
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II. Jaaroverzicht 2013 - 2014 

 

1. BEGROTINGSZAKEN 

a. Aankondiging van leenstelsel door minister Bussemaker vanuit de Tweede Kamer, heeft tot 
gevolg gehad dat van de 58 aanmeldingen, zeker 25 kandidaat-studenten zich hebben 
afgemeld voor de training daar zij eerst nog gebruik willen maken van het laatst mogelijke 
studiejaar met studiefinanciering.  
Een en ander heeft drastische gevolgen voor de jaarbegroting dewelke al was geaccordeerd.  

b. Bezuinigingen waren al doorgevoerd waar nodig en verantwoord. Sanering op elk mogelijk 
gebied is ingezet. Wat overblijft is een ‘kapstok begroting’: enkel salarissen, les-  en 
reiskostenvergoeding voor toerusters, beide H.I.T.-weken en Opwekkingsconferentiekosten 
blijven staan. 

c. Salariëring rector zou voor derde opeenvolgend jaar voor 50% of minder in de begroting 
worden opgenomen. Vanwege landelijke politieke draai, is dit nu niet mogelijk. 
[Gastgemeente] te Rotterdam heeft november 2013 aangeboden de rectorpositie een jaar 
voor 100% te detacheren bij wijze van sponsoring van Christformation.  

d. Wederom bevriezing salarissen staf voor het vijfde, opeenvolgende jaar. 
 

2. ORGANISATIE 

a. Bestuurswisselingen 

• Aftreden Mathijs van der Most, bestuurslid 

Wij bedanken Mathijs als langstzittend bestuurslid van Christformation voor zijn 
waardevolle diensten, adviezen en betrokkenheid in de afgelopen 5 jaren. 

• Noodzaak tot werving nieuwe, capabele bestuursleden 

De tijdelijke benoeming van directeur B. M. Hesseling tot interim bestuurslid  i.v.m. 
het uittreden van de voormalig vice-voorzitter om gezondheidstechnische redenen, duurt 
langer dan voorgenomen. Dit is geen ideale situatie. De doelstelling om deze noodsituatie 
voor de zomervakantie op te lossen, werd niet gehaald i.v.m. ingrijpende gebeurtenissen 
na balansdatum, dewelke vanaf mei 2014 een aanvang namen. 

• Benoeming dhr. D. Pasterkamp als bestuurslid 

Vanwege voortdurende vraag om inzage in de financiële huishouding van de stichting, 
heeft het zittend bestuur besloten dhr. D. Pasterkamp als oudste van de gastgemeente 
toe te staan in het bestuur zitting te nemen.  

b. Bedieningenraad 

• Samenwerking tussen stichtingsbestuur en de betrokken bedieningenraad is dit jaar 
verder bemoeilijkt. Reden: [Gastgemeente] heeft het ingediende voorstel van vorig jaar om 
de adviesraad van Christformation en de bedieningenraad van gastgemeente samen te 
voegen inmiddels gerealiseerd. Echter, gedegen overleg met het bestuur ontbrak, met 
onzorgvuldigheid als gevolg.  

• Vertroebeling van onderlinge verhoudingen zijn verergerd doordat de oudstenraad van 
[Gastgemeente] per 1 april 2014 strak omlijnde bepalingen t.a.v. de samengestelde 
bedieningenraad notarieel heeft laten vastleggen. Deze bepalingen staan echter haaks op 
de eerder vastgelegde bepalingen, rolinvulling en bevoegdheden van de Christformation 
adviesraad welke zijn vastgelegd in het Reglement. In conflictsituaties kunnen deze 
conflicterende bepalingen niet beiden als juridisch rechtsgeldig worden opgevoerd.  
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• Nader overleg en herroeping van bestaande structuur is noodzakelijk. 

c. Staf 

• Secretarieel planner, Martha Plaizier, heeft aangegeven haar taken te willen neerleggen 
daar zij haar horizon wil verbreden.  

• Elna Quist is per voorjaar 2014 aan boord genomen als vrijwilliger om haar op termijn te 
kunnen vervangen. Zij wordt door Martha ingewerkt. 

• Chantal Hoogendoorn is een jaar aan boord gekomen om getraind te worden als 
studentencoach door Daniëlle Fahner, Coördinator Discipelschap. 

• In het verlengde van voorgenomen plannen tot het aanbrengen van een grotere en meer 
gerichte trainingsdiversiteit in collegejaar 2014–2015, lopen gesprekken met Iwan & 
Rebekka Sahertian, Sanne Dane voor de ontwikkeling van een fulltime Worship Training 
en met Loes Wolthuis en Matthijs Puppels voor de ontwikkeling van een Business 
Training. 

 

3. STRATEGIE 
a. Kompaspunt ‘Plan van Aanpak’ (PvA) 

Noodzaak fondsenwerving/ partnerships en studentenwerving is wederom neergelegd bij de 
betrokken bedieningenraad. Participerende bedieningen lijken nog steeds er geen actief ernst 
mede te maken om te ‘gaan vissen’, conform afspraken in het PvA, maar de verwachting te 
zijn toegedaan dat studenten vanzelf aan boord springen. Volgens de S.W.O.T.-analyse blijft 
dit de grootste bedreiging voor een gestage voortgang. De noodzaak voor studentenwerving 
en partnerships is dit jaar neergelegd bij de toerusters, maar wederom niet opgepakt. 

b. Innovatie 
Vanwege een te sterke nadruk op voornamelijk kerkgericht bedieningen, worden een vijftal 
nieuwe trainingsrichtingen ontwikkelt:  
(1) Ministry Training; dit is de huidige ‘Allround Training’, zij het met een sterkere nadruk op 

de ontwikkeling van inzetbare leiders in kerken en gemeenten; 
(2) Worship Training, gericht op de specifieke ontwikkeling van aanbiddingsleiders en musici 

met een mogelijke ‘Arts’ tak in het verlengde. 
(3) Business Training, gericht op de ontwikkeling van zgn. ‘buisionaries’: ondernemers en 

leidinggevenden die business als missie hebben; 
(4) Missions Training, gericht op de ontwikkeling en voorbereiding van zendelingen en 

missionarissen voor hun mandaatsgebied; 
(5) Academics Training. Gericht op de ontwikkeling van praktisch-theologisch geschoolde 

pre-academici, als voorbereiding op volwaardige theologische studies bij instituten als (bij 
voorkeur) Tyndale Theological Seminary  

c. Parttime Trainingen 
Ontwikkeling van parttime trainingen wordt een steeds sterkere roep. Inzet van de zgn. School 
of Worship per begin 2014 was een groot succes. Dit biedt perspectief voor een uitbouw naar 
een fulltime variant van deze training, alsook een grotere spanwijdte van parttime trainingen 
gebasseerd op het fulltime programma.



Stichting Christformation  Jaarverslag 2013-2014 

Stichting Christformation   pag. 6 van 7 
Mathenesserlaan 301-B   
3021 HK  Rotterdam   
bestuur@christformation.com  © Stichting Christformation 

 

III.  Financie ̈le jaarrekening Christformation                         1 juli 2013 - 30 juni 2014 

          2 0 1 3         2 0 1 4           2 0 1 3         2 0 1 4 
Computers €       1.701,53 €          959,50 Eigen 

Vermogen 
€  -120.931,86  €  -121.929,29  

Bank Rabobank €     11.386,37 €     11.128,91 Lening E.C.E.  €   120.000,00  €   120.000,00  

Creditcard €       1.006,00 €                   - Garantiestelling €     20.000,00 €     20.000,00 

Debiteuren €       6.728,50 €       8.982,30 Crediteuren  €       1.855,13  €       3.000,00  

Kas €          100,87 €                   -    

      
Totaal activa €     20.923,27 €     21.070,71 Totaal passiva  €    20.923,27  €     21.070,71  

 

•  Het creditcard saldo is in het boekjaar teruggeboekt op de lopende rekening, om deze reden komt de  
    balanspost te vervallen. 

  

IV.  Winst & verlies rekening                                                 1 juli 2013 - 30 juni 2014 
    
Collegegeld €     80.522,70    

Fondswerving €     28.306,33    

Credit card afstorten saldo €       1.006,00    

Boekhoudkundige correctie €              2,06    

Totaal opbrengsten  €    109.837,09  

    

Personeelskosten €     75.100,37    

Studentgebonden kosten €     11.045,25    

Sprekerskosten €       8.448,03    

Promotie €       6.884,26    

Missiereis €       3.803,22    

Collegestoelen €       1.602,27    

Kantoorkosten €       1.262,39    

Overig €          970,70    

Kosten design €          763,56    

Afschrijving computers €          742,03    

Verzekeringen €          212,44    

Totaal kosten  €    110.834,52  

    
Totaal resultaat   €          997,43-  
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V.  Aandachtspunten 2014 - 2015 
 
1. Herlocatie 

Het vinden van een nieuwe trainingslocatie. 
 

2. Reparatie 
Lopende schade t.g.v. gebeurtenissen na balansdatum op financieel, organisatorisch en 
personeelsgebied dient naar behoren te worden hersteld en/of opgebouwd alvorens een nieuw 
trainingsjaar kan aanvangen. 
 

3. Innovatie 
Gezien het feit dat het voormalige trainingsconcept—visionaire ontwikkeling, inclusief 
beleidsdocumenten, protocollen, trainingsmaterialen en –methodiek—per december 2015 in zijn 
volledigheid onrechtmatig is toegeëigend door een derde partij, is innovatie een must om 
onderscheidend te blijven. 
Bijkomend voordeel: Christformation hoeft niet langer via een omweg terug naar haar wortels wat 
trainingsinsteek betreft, maar kan direct een frisse insteek nemen. Dit door weg te laveren van het 
podiumgehalte wat zijn intrede deed door samenwerking met grootste sponsor en opnieuw haar 
interdenominale, missionaire, discipelschaps-dna te omarmen. 

 
4. Parttime trainingen 

Doorzetten van voorgenomen parttime training als ‘blends’: een samenbundeling van de meest 
populaire en hooggewaardeerde segmenten van het fulltime programma. 
 

5. PR 
Re-styling, herschikking en herschrijving pr-materiaal waar nodig conform innovatie. 
 

6. Bestuur  
Nieuwe bestuursleden met een eenduidige visie en onverdeelde belangenbehartiging van de 
doelstellingen van de stichting. 
 

7. Herziening statuten 
Bestaande statuten dienen grondig onder de loep te worden genomen ten einde een herhaling 
van gebeurtenissen na balansdatum te voorkomen. 
 
 

VI.  Gebeurtenissen na balansdatum 
 

Per december 2014 is de samenwerking tussen stichting Christformation en [Gastgemeente] te 
Rotterdam abrupt en eenzijdig beëindigd door [Gastgemeente].  

Sindsdien heeft Stichting Christformation een positief eigen vermogen. 


