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Missie
In veel landen zijn basisvoorzieningen als
gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar
voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale
mensen die zich inzetten om anderen te helpen.
MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare
vervoer- en communicatiemiddelen.

Missie
MIVA gelooft in mensen die zich inzetten om anderen te
helpen. Daarom ondersteunt MIVA al ruim 80 jaar lokale
pioniers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Deze pioniers
helpen mensen in afgelegen gebieden voor wie medische
zorg, onderwijs en andere basisvoorzieningen te ver weg zijn.
Het zijn de kwetsbaren, vooral kinderen met een handicap,
die hiervan het meest te lijden hebben. Gelukkig zijn er
mensen die het als hun bestemming zien deze kwetsbare
mensen te helpen, hoe moeilijk de weg ernaartoe ook is.
Door onze lange ervaring en ons netwerk kunnen
we de pioniers voorzien van het juiste vervoer- of
communicatiemiddel. Zo vergroot MIVA hun bereik waardoor
zij in staat zijn om meer mensen te helpen. Juist op die
plekken waar de hulp het hardst nodig is en levens kan
redden.
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Projecten
Ieder jaar weer kan MIVA dankzij haar donateurs en sponsors vele
tientallen projecten ondersteunen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Zo
ook in 2017. MIVA is daar heel praktisch in. Zij maakt de financiering
van een auto, motor, schoolbus of computer mogelijk waardoor lokale
pioniers beter in staat zijn om kwetsbare mensen in afgelegen regio’s te
bereiken. Waardoor ook zij toegang tot noodzakelijke voorzieningen als
zorg en onderwijs hebben.
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Ieder kind heeft
recht op onderwijs
Voltooid project

Georges
Onderwijs
Burkina Faso
Schoolbus

Georges is schoolhoofd van een
basisschool in Burkina Faso. Hij
ziet het als zijn bestemming om
scholing toegankelijk te maken voor
alle kinderen. “Ieder kind heeft recht
op onderwijs, ook kinderen met een
handicap.” aldus Georges. Op zijn
school ziet hij erop toe dat kinderen
met een beperking onderwijs krijgen.
In Burkina Faso is dit lang niet altijd
vanzelfsprekend.

is enorm divers. Er zijn kinderen bij
die doof of blind zijn. Anderen hebben
polio met als gevolg verlammingen
in de armen of benen. Door middel
van een tussenklas bereidt Georges
hen voor op het reguliere onderwijs.
Zo krijgen ook deze kinderen de kans
zich te ontwikkelen op persoonlijk en
professioneel gebied, om later een
zinvolle bijdrage te kunnen leveren
aan de maatschappij.

Een school voor iedereen
Op de school van Georges zitten per
klas één of twee kinderen met een
handicap. De aard van hun beperking

Schoolbus is onmisbaar
Helaas is het voor veel van de
kinderen met een handicap lastig of
zelfs onmogelijk om zelf naar school

te gaan. De wegen in Burkina Faso
zijn slecht en de dorpen liggen ver uit
elkaar. Veel ouders hebben ook niet
de mogelijkheid om hun kinderen naar
school te brengen. Georges heeft
mede dankzij MIVA een schoolbus
kunnen financieren waarmee hij deze
leerlingen thuis kan ophalen. De
schoolbus wordt ook gebruikt om
de kinderen naar de fysiotherapie te
brengen.
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Mensen met een
beperking bereiken
Voltooid project

Bernard
Mensenrechten
Burkina Faso
Motoren

Bernard uit Burkina Faso is één
van de veldwerkers van OCADES
Manga. Hij zet zich in voor kinderen
en jongeren met een beperking.
Vanwege de armoede en voortdurend
watertekort is het leven niet
gemakkelijk voor het merendeel van
de 19 miljoen inwoners van Burkina
Faso. Mensen met een handicap
hebben het vaak extra zwaar.
Zorg is basis voor meedoen
Bernard gelooft dat iedereen een
waardevolle bijdrage kan leveren aan
de maatschappij. Voor mensen met
een beperking is een eerste vereiste
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dat zij passende medische zorg
krijgen. Daarom gaat Bernard op zoek
naar kinderen met een beperking
in afgelegen gebieden en regelt hij
dat zij deze zorg krijgen. Ook geeft
hij voorlichting aan kinderen en hun
ouders. Hij laat zien dat het juist voor
deze kinderen van belang is naar
school te gaan en mee te doen.
Vervoer van levensbelang
OCADES Manga beschikte tot
afgelopen jaar over één motor.
Met deze motor werden de meest
afgelegen dorpen bereikbaar. Juist
op deze plekken hebben kinderen

met een beperking nauwelijks
mogelijkheden. Lang moest Bernard
deze motor delen met 25 collega’s.
In 2017 was de opbrengst van de
MIVA-kerkcollecte bestemd voor de
aanschaf van 24 motoren. Dankzij
deze motoren kunnen Bernard en
al zijn collega’s op zoek naar de
hulpbehoevende kinderen van
Burkina Faso, zodat ook zij een
hoopvolle toekomst tegemoet gaan.
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Gezondheidszorg
voor iedereen
Voltooid project

Rachel
Gezondheidszorg
Nepal
Auto

Zuster Rachel en haar collega-Good
Shepherd Sisters werken voor de
meest kwetsbare mensen in Nepal.
Vooral voor meisjes en vrouwen die
in afgelegen dorpen wonen en geen
kansen krijgen.
Kliniek in de bergen
Rachel is verpleegkundige en houdt
wekelijks spreekuur in de kleine
kliniek van de zusters in het dal,
en organiseert een aantal keren
per maand medische kampen in
de bergdorpen. Dan rijdt ze, met
een of twee assistenten en soms
een arts, in de auto die MIVA heeft

helpen financieren de bergen in.
Daar behandelen ze tientallen
dorpsbewoners voor wie geen
andere medische zorg beschikbaar
is. De mensen komen met alle
mogelijke klachten; ontstoken ogen,
benauwdheids- en buikklachten.
Rachel onderzoekt ze en schrijft
zonodig medicijnen voor, die ze
direct meekrijgen. De zorg is gratis
voor deze mensen, die de reguliere
medische zorg meestal niet kunnen
betalen.

de bergen. Zonder auto kost het ons
één of twee dagen om de mensen te
bereiken. Te voet, want ander vervoer
is er gewoon niet.” Zij vervolgt: “Ik
ben zo blij dat we mensen op deze
manier kunnen helpen. Zeker heel
zieke mensen, zwangere vrouwen
en vrouwen die borstvoeding geven,
want die kunnen niet zelf naar de
kliniek komen. Ik heb meegemaakt
dat een doodzieke vrouw een dag
lang door vier mensen de bergen uit
gedragen werd naar de kliniek. De
kans is dan wel erg groot dat iemand
onderweg overlijdt.”

Gezondheidszorg voor iedereen
Rachel: “De mensen wonen hoog in
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Zorg voor kinderen met
een handicap
Voltooid project

Jobin
Hulp aan de allerarmsten
India
Auto

In India is het verschil tussen arm en
rijk erg groot. Jobin ziet elke dag van
dichtbij hoe zwaar de allerarmsten
het hebben. Voor kinderen met een
handicap uit arme gezinnen is het
extra zwaar. Hun ouders hebben
geen middelen om de zorg voor hun
kinderen te betalen. Jobin zet zich in
voor deze gezinnen. Hij voelt het als
zijn roeping om voor hen op te komen
en passende zorg voor deze kinderen
mogelijk te maken.
Helpen op alle mogelijke manieren
Jobin bezoekt afgelegen dorpen
en zorgt ervoor dat de kinderen

10

met een handicap fysiotherapie
krijgen. Daarnaast voorziet hij ze
van hulpmiddelen zoals krukken of
speciale bedden. Jobin geeft de
ouders ook voorlichting. Hij vertelt
hen hoe zij in aanmerking kunnen
komen voor steun vanuit de overheid
en helpt hen deze steun aan te
vragen. Iets wat in een bureaucratisch
land als India niet gemakkelijk is.
Vervoer niet langer een probleem
Met de auto die Jobin dankzij de
steun van MIVA heeft aangeschaft
kan hij zijn spullen vervoeren en
deze dorpen bezoeken, ook over

slechte wegen en in het regenseizoen.
Ook kan Jobin kinderen met acute
problemen naar een ziekenhuis
brengen. De auto maakt het voor
Jobin mogelijk de levenskwaliteit van
de kinderen en hun ouders enorm te
verbeteren.
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Strijden voor
eerlijk werk
Voltooid project

Thivya
vrouwenrechten
India
Bus

India kampt helaas nog met
veel kinderarbeid en slechte
werkomstandigheden, vooral
bij vrouwen. Thivya sprak als
maatschappelijk werkster veel
vrouwen die gebukt gingen onder
uitbuiting en geweld op de werkvloer.
Door de schokkende verhalen die zij
regelmatig hoorde besloot ze zich
aan te sluiten bij de vakbond TTCU
(Tamilnadu Textile and Common
Labour Union) opgericht door exwerkneemsters. Deze bond zet zich
al ruim 20 jaar in voor de rechten van
fabrieksarbeiders.

Inhouden van loon
Vooral fabrieksarbeidsters werken
onder slechte omstandigheden in
India. Ze verblijven na het werk in
onveilige hostels op het fabrieksterrein
en een werkweek van 72 uur is geen
uitzondering. Vaak wordt de helft van
hun loon niet uitbetaald. De meisjes
wordt dan verteld dat dit geld wordt
gespaard voor hun bruidsschat. Na
drie jaar zou dit worden uitbetaald.
In werkelijkheid vindt de uitbetaling
zelden plaats. De werkgever gebruikt
een verzonnen overtreding als reden
om het loon waar de meisjes recht op
hebben in te houden.

Voorlichting als basis voor een
betere toekomst
Thivya doet onderzoek naar de
veiligheid op de fabrieksterreinen en
helpt slachtoffers van misbruik bij het
indienen van claims. Daarnaast geeft
Thivya voorlichting aan jonge kinderen
om te voorkomen dat zij vroegtijdig
school verlaten om in een fabriek te
werken. Van MIVA ontving Thivya een
bus om campagnemateriaal van de
vakbond te vervoeren en meer meisjes
te ondersteunen, zodat zij een betere
toekomst krijgen.
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Fotoverslag
Als MIVA medewerkers op werkreis gaan is het doel om zoveel mogelijk projecten te bezoeken, te
monitoren en film- en fotomateriaal te verzamelen. MIVA medewerkers Milou Rietveld en Geertje van
der Beele brachten een bezoek aan Zimbabwe. In 5 dagen overbrugden zij gigantische afstanden om
de pioniers te spreken die zich elke dag dikwijls onbaatzuchtig voor anderen inzetten.
Hieronder een kort fotoverslag.

Filmen bij een kippenfarm die vrouwen helpt
economisch zelfstandig te worden.

Al ruim dertien jaar zet Tawanda zich in voor kinderen en jongeren met
een beperking.

Albert Tondori (37) is sociaal werker in Motobo, Hij helpt
gezinnen met kinderen met een beperking.
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In de armste regio van Zimbabwe vervult dit
Ziekenhuis een belangrijke centrale rol.

MIVA medewerker Geertje en cameraman Joost Pleune
interviewen Albert.
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Cameraman Joost Pleune maakt
beeldmateriaal van de vervoersmiddelen.

MIVA medewerker Milou in gesprek met
Tawanda.

Op bezoek bij een gezin die dankzij het vervoersmiddel hulpmiddelen
ontvangt van het streekziekenhuis

Onderweg met de lokale pastoor, een
fotograaf en onze cameraman Joost.

Het MIVA team op pad naar het afgelegen Silobela District Hospital.
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Resultaten in 2017

Afrika
1x

1x

1x
3x

Latijns
Amerika
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25x
12x
22x
132x

33x

31x
25x

Azië
55x

Afrika

31

25

132

1

55

Azië

22

25

12

0

33

Latijns amerika

1

0

0

1

3

Totaal

54

50

144

2

91

*laptop/computers/camera/call center platform
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Samen kilometers maken
MIVA en Autodrop zijn in 2017 een bijzondere samenwerking gestart. Autodrop is namelijk
enthousiast over de projecten die MIVA steunt én heeft onmiskenbaar iets met auto’s.
Concorp, het bedrijf achter Autodrop,
financierde een auto voor pionier
Constance in Zimbabwe. In januari
2018 reisden MIVA medewerkers
Geertje en Milou naar Zimbabwe
voor projectbezoek. Ze maakten
een reportage van het project van
Constance.

Vrouwen op eigen benen
Constance werkt voor WAP (Women’s
Advocacy Project), een organisatie
die streeft naar gelijke rechten van
mannen en vrouwen. In Zimbabwe
zijn vrouwen vaak geheel afhankelijk
van familie of van hun man. WAP helpt
vrouwen economisch zelfstandig te
worden. Zo organiseert Constance
trainingen over ondernemerschap
en helpt zij de vrouwen met het
afsluiten van een lening om een eigen
bedrijfje op te zetten. Met de auto van
Autodrop kan Constance de vrouwen
bereiken.
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Kippen voor inkomsten
Afgelopen jaar hielp Constance
40 vrouwen, vooral weduwen en
alleenstaande moeders, om een
kippenhouderij te beginnen. Met een
eigen bedrijfje van 200 à 400 kippen

kunnen de vrouwen niet alleen in de
levensbehoeften van hun eigen gezin
voorzien, maar ook een eigen inkomen
verdienen. Dit jaar wil Constance nog
80 vrouwen helpen, met kippen, maar
ook met groente- en fruittuinen.
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Autodrop over hun steun
aan MIVA
“Voor Concorp en de familie voelt
deze samenwerking heel logisch.
We houden simpelweg van autootjes
en we voelen ons verbonden met
pioniers. Ook wij zijn drie generaties
terug begonnen als pionier. Maar we
zijn vooral heel erg onder de indruk
van het werk dat MIVA verricht in
gebieden waar je bijna niet kunt
komen.” Ilse Ebbens van Autodrop

Kakelbont
Op de verpakkingen van de
biologische Autodropjes;
Kakelbonte Kampeerwagens en
Fruitige Eendjes,laat Autodrop
zien aan haar kopers dat zij
MIVA steunt.

Auto onmisbaar
Een auto is in Zimbabwe onmisbaar
om de vrouwen te bereiken, want
openbaar vervoer is er nauwelijks.
Dankzij Autodrop kan Constance
kilometers maken in Zimbabwe. Zo
maken we samen het verschil voor
vrouwen in Zimbabwe.
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Hulp aan de allerarmsten
in Burkina Faso
Pater Frans Balemans Fonds
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Het Pater Balemans Fonds (voorheen Stichting Balemans) is eind jaren 60
opgericht door vrienden en familie van Pater Frans Balemans, die zich inzette
voor de bevolking van Burkina Faso. Hij was enorm begaan met de vele mensen
die in grote armoede moesten leven vanwege de aanhoudende droogte en hij
wilde meer voor ze kunnen doen.
Burkina Faso. In een veranderende wereld is
dit dé manier om het werk van Pater Frans
Balemans op een goede wijze voort te zetten,
zodat we de mensen in Burkina Faso blijven
helpen.’

In de vele jaren dat Pater Frans Balemans
in Burkina Faso leefde en werkte is hij
van onschatbare waarde geweest voor de
plaatselijke bevolking. Mede dankzij de giften
uit Nederland aan Stichting Balemans. Sinds
zijn dood in 2012 zet de lokale bevolking in
zijn geest het werk voort. Het Pater Balemans
Fonds steunt deze lokale initiatieven en zorgt zo
voor een voortzetting van zijn belangrijke werk.
Het Pater Balemans Fonds richt zich op
verbetering van de leefomstandigheden op
vijf terreinen: strijd tegen verwoestijning,
voedselzekerheid en basisbehoeften, hulp
aan vrouwen en meisjes, medische hulp en
pastoraal werk.
De hulp gaat door
Sinds 13 november 2017 is het Pater Balemans
Fonds een bestemmingsfonds van MIVA. MIVA
draagt zorg voor een verantwoorde besteding in
Burkina Faso.
Oud-voorzitter Marc Boomaars:
‘Stichting Balemans zal verder gaan als een
bestemmingsfonds voor de allerarmsten in

Meisjes naar school in Kaya
In de regio Kaya mogen veel vrouwen en
jonge meisjes nog steeds niet beslissen
over hun eigen leven en toekomst.
Onrechtvaardige beschuldigingen van
hekserij en het weigeren van meisjes
op school komt hier helaas nog
veel voor. Meisjes worden op jonge
leeftijd uitgehuwelijkt en ingezet in het
huishouden.

Voor deze meisjes is er het centrum
‘Consultatie en Oriëntatie’. Dit centrum
is onderdeel van het Bisdom Kaya.
Medewerkers van het centrum helpen
gezinnen in moeilijkheden en stimuleren
meisjes een opleiding te volgen. Zij
betalen de opleiding van de meisjes
en begeleiden hen bij het opzetten van
een bedrijfje of het vinden van werk.
Zo geven zij veel meisjes, uit de armste
gezinnen, kans op een toekomst. Het
werk van het centrum wordt mede
mogelijk gemaakt door het Pater
Balemans Fonds.
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MIVA in
Nederland
MIVA is heel blij met haar trouwe achterban; donateurs,
parochies, congregaties en vermogensfondsen. MIVA
haalde in 2017 in totaal 2.007.395 euro op met eigen
fondsenwerving.
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Kerkcollecte 2017
Op 25 en 26 augustus vond de MIVA-collecte in de
katholieke kerken plaats. Dit jaar vroeg MIVA aandacht voor
een project in Burkina Faso. Om zieke kinderen en kinderen
met een handicap in de afgelegen dorpen op te sporen en
te helpen, hebben plaatselijke pioniers brommers nodig.
Hierdoor kunnen de meest kwetsbaren geholpen worden en
krijgen ze door deze hulp weer een kans op een toekomst.
De opbrengst van de collecte is bestemd voor brommers
en motoren in Burkina Faso.
In totaal ontving MIVA 788 giften met een totaalbedrag van
€121.698.
MIVA-inspiratiedag
In 2017 vond wederom de MIVA - inspiratie dag plaats.
De dag stond in het teken van de MIVA collecte en
het uitwisselen van kennis en ervaringen met de MIVA
vrijwilligers.
Nalatenschappen
Nalatenschappen zijn een belangrijke bron van inkomsten.
In 2017 mocht MIVA 8 erfenissen en 18 legaten ontvangen
met een totaalbedrag van €457.352
Hogeschool Leiden
Ruim 90 communicatiestudenten van Hogeschool
Leiden hebben € 16.592,36 opgehaald voor MIVA.
Binnen tien weken organiseerden de studenten negen
fondsenwervende evenementen.
De 90 tweedejaars communicatiestudenten richtten een
eigen evenementenbureau op - bestaande uit tien personen
- waarmee ze een concept bedachten en op zoek gingen
naar sponsors. Alle evenementen stonden in het teken van
MIVA pionier Georges.
Vermogensfondsen
MIVA ontvangt gelden van vermogensfondsen en
stichtingen. Door middel van gelabelde financiering worden
zo diverse projecten ondersteund. In 2017 ontving MIVA
€234.529 via deze partijen.
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Hoe is het nu met…
Guido’s theaterboot?
MIVA financierde in Congo een theaterboot voor pionier Guido van de plaatselijke
organisatie Art & Action. Dankzij de boot konden Guido en een groot team van lokale acteurs
voorstellingen geven in de meest afgelegen dorpen aan de Congo rivier.

Deze voorstellingen zijn erop gericht mensen te informeren
over het democratische proces, en te bevorderen dat
mensen gebruik maken van hun recht om te stemmen.
Zo hoopt Guido bij te dragen aan eerlijke en geweldloze
verkiezingen in Congo.
In 2016 en 2017 was de theaterboot zeven maanden actief
en heeft een enorme afstand afgelegd van 2000 kilometer
langs de Congo rivier, die dwars door het land loopt. De
boot legde aan bij dorpen die alleen via de rivier bereikbaar
zijn, waar de bewoners weinig toegang tot nieuws hebben,
veelal niet kunnen lezen of schrijven, en zich nauwelijks
betrokken voelen bij het democratische proces.
Pionier Guido stuurde MIVA een kleurrijk verslag van zijn
ervaringen met de boot.
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‘Er zijn maar liefst 90 voorstellingen
gegeven en 75.000 dorpsbewoners
bereikt’
Iedereen doet mee
Het kostte Guido de nodige tijd om toestemming te
krijgen voor de voorstellingen van zowel de landelijke
als plaatselijke autoriteiten. De verkiezingen in Congo
zijn een gevoelig onderwerp. Inmiddels betrekt Guido
plaatselijke leiders bij zijn democratiseringsproject
waardoor het een langduriger en positiever effect heeft in
de gemeenschappen. Ook kwetsbare groepen als vrouwen
en jongeren, pygmeeën en mensen met een beperking, die
nauwelijks gewend waren te stemmen, zijn bereikt met de
voorstellingen en gestimuleerd gebruik te maken van hun
recht om te stemmen.

MIVA jaarverslag 2017

Je stem voor een T-shirt
De voorstellingen op de theaterboot werden met lokale
acteurs gespeeld en met veel muziek en humor opgevoerd.
Het is een spektakel waar het hele dorp voor uitloopt.
Spelenderwijs stimuleren ze het publiek niet alleen gebruik
te maken van hun recht om te stemmen maar ook werkelijk
te stemmen op de kandidaat van hun voorkeur zonder
beïnvloeding van anderen; “Verkoop niet je stem voor een
T-shirt!”

De EU heeft dit project medegefinancierd om het
democratische proces in Congo te ondersteunen.
Guido en zijn theaterboot hebben de geïsoleerd levende
dorpsbewoners in het binnenland gestimuleerd hun
stem te laten horen en zo een bijdrage geleverd aan een
democratischer Congo.
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Reflectie op 2017,
vooruitblik naar 2018
Directieverslag 2017
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In 2017 besteedde MIVA in totaal 1,76 miljoen
euro aan zijn doelstellingen. In 2017 is besloten
de samenwerking met het Liliane Fonds, die van
start ging in 2015, vanaf 2018 voort te zetten in
een personele unie. De komende jaren voeren het
Liliane Fonds en MIVA een gezamenlijke ‘inclusieagenda’ uit.
MIVA heeft zich altijd onderscheiden door zijn focus op
‘transport en communicatie’. Het werk van ‘pioniers’ aanvankelijk missionarissen, later lokale werkers onder
wie veel leken - aan de basis van samenlevingen werd
én wordt gefaciliteerd en ondersteund met vervoers- en
communicatiemiddelen. De wijze waarop dit gebeurt, is in
de loop der tijd veranderd. Sinds de oprichting van MIVA
in 1935 heeft de wereld een ander aanzien gekregen. In
veel ‘ontwikkelingslanden’ is een krachtig maatschappelijk
middenveld ontstaan en is een brede expertise opgebouwd.
In de samenwerking tussen het Noorden en het Zuiden is
gelijkwaardigheid voortaan het uitgangspunt.
Ook Nederland is veranderd. De traditionele achterban van
goede doelen wordt ouder. Nieuwe (potentiële) donateurs
zijn minder geneigd zich langdurig aan één goed doel te
verbinden. Het resultaat van wervingsmethoden die vroeger
‘altijd’ succesvol waren, is onvoorspelbaarder geworden.
Donateurs aantrekken en blijven boeien is moeilijker én
duurder geworden. Voor relatief kleine organisaties is het
daardoor steeds lastiger om geheel zelfstandig, doeltreffend
en efficiënt te blijven opereren.
Om beter in te kunnen spelen op de veranderde context
in zowel Nederland als het Zuiden, besloot het toenmalige
Bestuur van MIVA enkele jaren geleden samenwerking te
zoeken met het (grotere) Liliane Fonds. In het najaar van 2015
verhuisde MIVA naar het kantoor van het Liliane Fonds in
‘s-Hertogenbosch. In 2016 en 2017 zijn de twee organisaties
ook alle ondersteunende diensten gaan delen.
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Waarom MIVA en het Liliane Fonds
samenwerken
De twee organisaties bundelden hun krachten met een
drieledig doel:
1. vergroting van het effect van hun activiteiten in Afrika,
Azië en Latijns-Amerika;
2. versterking van elkaar en van hun partners ter plekke;
3. besparing van kosten.
Zowel MIVA als het Liliane Fonds zetten zich in voor
gemarginaliseerde groepen op de armste plekken van de
wereld. Het werk van beide organisaties sluit hiermee aan
op de Sustainable Development Goals (SDG’s). In deze VNwerelddoelen voor de periode 2016-2030 hebben de meest
uitgesloten groepen prioriteit. Niet voor niets is het motto
van de SDG’s Leave No One Behind.

Ontwikkeling samenwerking in 2017
Zoals afgesproken bij het begin ervan in 2015, is de
samenwerking tussen het Liliane Fonds en MIVA in 2017
uitvoerig geëvalueerd door een externe, onafhankelijke
partij. De uitkomsten van deze evaluatie vormden belangrijke
input voor de besluiten die zowel het Bestuur van MIVA als
de Raad van Toezicht van het Liliane Fonds moest nemen
over voortzetting van de samenwerking en de toekomstige
bestuursstructuur. Beide organen kozen er unaniem voor
te blijven samenwerken en dit vanaf 2018 te doen in een
‘personele unie’: MIVA blijft bestaan als organisatie, de
activiteiten van MIVA worden nog verder geïntegreerd in
die van het Liliane Fonds. Daarnaast is MIVA bij de vorming
van de personele unie overgegaan naar een bestuursmodel
met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht.
MIVA heeft (nu ook formeel) dezelfde directeur-bestuurder
en hetzelfde managementteam (MT) als het Liliane Fonds en
de Raden van Toezicht van beide organisaties bestaan uit
dezelfde personen. Ook zijn de arbeidsvoorwaarden van de
twee organisaties geharmoniseerd.
Het Bestuur van MIVA kwam op 18 december 2017 voor de
laatste keer bijeen. De voormalige bestuursvoorzitter trad
kort daarna toe tot de Raden van Toezicht.
Aanpak laatste knelpunten
In het evaluatierapport is gesignaleerd dat de samenwerking
tussen MIVA en het Liliane Fonds over en weer als plezierig
en constructief wordt ervaren - de contacten op de
werkvloer zijn uitstekend - maar dat er in de samenwerking
nog enkele knelpunten resteren. An de oplossing hiervan
wordt inmiddels voortvarend gewerkt.
Gezamenlijke agenda

In 2017 hebben MIVA en het Liliane Fonds samen een
Meerjarenbeleidsplan 2018-2020 opgesteld. Een belangrijk
onderdeel hiervan is het besluit om de komende jaren een
gezamenlijke ‘inclusie-agenda’ uit te voeren. Binnen deze
agenda ondersteunt en versterkt MIVA met transport- en
communicatiemiddelen:
• programma’s voor kinderen en jongeren met
een handicap, georganiseerd door Strategische
Partnerorganisaties (SPO’s) van het Liliane Fonds
en uitgevoerd door hun netwerken van lokale
Partnerorganisaties (PO’s), maar ook
• programma’s van SPO’s of PO’s die níet specifiek zijn
gericht op kinderen met een handicap en die nog niet
of niet goed toegankelijk zijn voor kinderen met een
handicap, maar die de SPO of PO wél (handicap-)inclusief
wil maken. Ook deze programma’s zijn, in lijn met de
visie van MIVA, bedoeld voor gemarginaliseerde groepen
in de samenleving. Het kan bijvoorbeeld gaan om een
programma voor straatkinderen. Het is belangrijk dat
zo’n programma inclusief wordt: onder straatkinderen zijn
kinderen met een handicap oververtegenwoordigd.
Om te bereiken dat kinderen met een handicap nu en
later optimaal kunnen meedoen in de samenleving, is
een tweesporenbeleid nodig: een deel van de kinderen
heeft (eerst) speciale, specifieke ondersteuning nodig
(het eerste spoor), maar daarnaast moeten reguliere
voorzieningen, diensten en programma’s toegankelijk zijn
of worden gemaakt voor kinderen met een handicap (het
tweede spoor). MIVA focust binnen de inclusie-agenda op
ondersteuning van dit tweede spoor: op het toegankelijk(er)
maken van de omgeving en op mainstreaming1. Door vanuit
een verschillende invalshoek te werken aan hetzelfde doel,
kunnen MIVA en het Liliane Fonds elkaar optimaal aanvullen
en versterken.

Communicatie en fondsenwerving
De budgetten van MIVA zijn relatief klein. Het is daarom van
groot belang ze zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten.
Vergroting communicatiekracht
In 2017 vergrootte MIVA zijn communicatiekracht onder
meer door samen te werken met bijvoorbeeld ZIN en
Autodrop. Met ZIN organiseerden we een reportersreis
naar een MIVA-project in Nepal. De winnaar, door een
jury verkozen uit vijf finalisten die elk een pitch hielden,
deed in woord en beeld uitvoerig verslag van zijn reis, in
het tijdschrift ZIN en op social media. En vanaf eind juli
lagen twee bijzondere doosjes Autodrop in winkels in
heel Nederland. De zijkant van de verpakkingen van de
‘kakelbonte kampeerwagens’ en de ‘fruitige eendjes’ was

Mainstreaming van disability (handicap) betekent dat bijvoorbeeld (ontwikkelings)organisaties en (S)PO’s - maar in feite hele samenlevingen - aandacht voor de
belangen en behoeften van mensen met een handicap structureel moeten inbouwen in hun (organisatie)cultuur en in de planning, uitvoering, opvolging en evaluatie
van al hun activiteiten. Om bestaande drempels en vooroordelen weg te nemen en nieuwe obstakels te voorkomen, is een zekere expertise rond ‘handicap’ nodig,
maar vooral een open geest, nuchter verstand en creativiteit. Kleine veranderingen maken dikwijls al een groot verschil.

1
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geheel gewijd aan MIVA. De eerste oplage bedroeg 200.000
stuks. Maar de samenwerking tussen Autodrop en MIVA
bevalt wederzijds zo goed dat MIVA inmiddels op méér
Autodrop-verpakkingen staat.
Daarnaast droeg ook de samenwerking met het Liliane
Fonds bij aan de versterking van de communicatiekracht:
samen met het Liliane Fonds zette MIVA via onlinespecialisten, berichten en banners in om zijn werk onder de
aandacht te brengen van nieuwe online-doelgroepen.
De vernieuwde website van MIVA (www.miva.nl) - de
betrokken experts leverden hun bijdragen grotendeels ‘om
niet’ - trok door zijn professionele, eigentijdse uitstraling
meer bezoekers aan.
Nieuwe aanpak werving
MIVA heeft in 2017 met succes geïnvesteerd in de
reactivering van donateurs. Ook hebben we verkend hoe
we meer mensen kunnen bewegen (een deel van hun)
nalatenschap te bestemmen voor het werk van MIVA.
Samenwerkingspartner Liliane Fonds heeft voor de werving
van nalatenschappen een plan ontwikkeld. MIVA neemt
hiervan onderdelen over.
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Ook traditionele wervingsmethoden bleven van belang: bij
de jaarlijkse collecte is in ruim 700 parochies gecollecteerd
voor een project in Burkina Faso. In de aanloop naar het
collecteweekend zond MIVA eind augustus een weeklang
een radiospot uit op meerdere nationale en regionale
zenders.

Resultaten 2017

Een bijzonder traject
Er zijn veel vaak kleine stichtingen die ooit zijn opgericht
voor de ondersteuning van het werk van missionarissen.
Inmiddels zijn deze stichtingen op zoek naar een nieuwe
invulling van hun doelstelling en naar een overdracht van
hun administratieve taken. MIVA kan de stichtingen een
oplossing bieden door hun gelden verantwoord te besteden
en hun administratie over te nemen.

In 2017 heeft MIVA aan voorlichting 0,33 miljoen euro
besteed. Dit is nagenoeg even veel als in 2016 (0,3 miljoen
euro) en iets minder dan was begroot (0,36 miljoen).

Met Stichting Balemans is in 2017 een dergelijk traject
doorlopen en afgerond. Eind 2016 besloot het Bestuur van
Stichting Balemans de stichting op te heffen en de reserves
als bestemmingsfonds onder te brengen bij MIVA. In het
najaar van 2017 zijn de gemaakte afspraken geëffectueerd.
Uit het overgedragen vermogen van Stichting Balemans
is onder de naam Pater Balemans Fonds binnen MIVA
een bestemmingsfonds gevorm van ruim 777.000 euro.
De gelden worden (uitsluitend) besteed aan specifieke
projecten in Burkina Faso. De circa 4000 donateurs van de
opgeheven Stichting Balemans zijn geïnformeerd dat ze het
Pater Balemans Fonds nog steeds kunnen steunen en dat
MIVA zorgt voor een goede besteding van hun bijdragen in
Burkina Faso.

Baten
De bestedingen aan projecten waren lager, doordat de
niet geoormerkte baten lager waren dan in 2016 en dan
voor 2017 was begroot. De totale baten kwamen uit op 2,0
miljoen euro. Hiermee waren ze 17,5 procent lager dan in
2016 (2,4 miljoen euro) en 11,4 procent lager dan begroot.
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Bestedingen
De totale projectfinancieringen zijn 0,5 miljoen euro (26
procent) lager dan in 2016 en 0,25 miljoen euro (15 procent)
lager dan we voor 2017 hadden begroot.

De totale bestedingen aan de doelstellingen komen voor
2017 uit op 1,76 miljoen euro. Daarmee zijn ze 21 procent
lager dan in 2016 (2,2 miljoen euro) en 14 procent lager dan
was begroot.

Van de totale inkomsten in 2017 bestond 1,36 miljoen euro
uit baten van particulieren, 0,63 miljoen euro uit baten van
andere organisaties zonder winststreven (zoals stichtingen)
en 0, 01 miljoen euro uit baten van bedrijven.
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De totale baten van particulieren - enerzijds afkomstig
van donaties en giften en anderzijds uit nalatenschappen
- waren in 2017 weliswaar lager dan begroot (1,5 miljoen
euro) maar hoger dan in 2016 (1,3 miljoen). Dit komt vooral
doordat de baten uit donaties en giften in 2017 (0,9 miljoen
euro) ten opzichte van 2016 met 69.000 euro ofwel 8
procent zijn gestegen. Het totaal aan donaties en giften
was ook hoger dan we voor 2017 hadden begroot (0,39
miljoen euro). Dit is een positief teken: MIVA slaagt erin zijn
donateursbestand op peil te houden en zelfs licht te laten
groeien. De inkomsten uit nalatenschappen (erfstellingen
en legaten), die lastig voorspelbaar zijn, waren in 2017 met
0,46 miljoen euro hoger dan in 2016 (0,44 miljoen) maar 30
procent lager dan was begroot (0,65 miljoen).
Bestedingspercentage
Met in totaal 1,76 miljoen euro aan bestedingen en 2,0
miljoen euro aan inkomsten komt het bestedingspercentage
over de baten - het percentage van de baten dat is besteed
aan doelstellingen -voor 2017 uit op 88 procent. Vooral
doordat de inkomsten wat tegenvielen, is het percentage
wat lager dan in 2016 (91 procent) en dan voor 2017 begroot
(90 procent).
Kosten
De totale wervingskosten bedroegen in 2017, inclusief
toegerekende kosten eigen organisatie, 0,32 miljoen euro.
De wervingskosten stegen hiermee ten opzichte van 2016
(0,27 miljoen euro) maar bleven ruim binnen de begroting
voor 2017 (0,37 miljoen). Vooral de kosten die in 2017 zijn
gemaakt voor de Nieuwsbrief waren hoger dan in 2016 en
dan was begroot.
De kosten van de eigen organisatie (0,67 miljoen euro)
waren conform de begroting voor 2017 en 21 procent lager
dan in 2016 (0,85 miljoen euro). Dit komt vooral door lagere
personeelskosten (0,53 miljoen euro in 2017 tegenover
0,72 miljoen in 2016). In 2016 waren er hoge kosten voor
de afvloeiing van personeel, in 2017 waren deze kosten
veel lager. En daarnaast daalden de salariskosten doordat
de samenwerking met het Liliane Fonds ‘synergievoordeel’
oplevert. De ‘overige algemene kosten’ zijn hoger uitgevallen
dan in 2016 en dan begroot, doordat een externe adviseur
is ingeschakeld om de samenwerking te evalueren, een
voorstel te doen voor de nieuwe bestuursstructuur en mee
te helpen aan het benoemen en oplossen van de laatste
‘hobbels’ in de samenwerking.

Het kostenpercentage Beheer en Administratie - dit betreft
de kosten van de eigen organisatie die niet zijn toe te
schrijven aan bestedingen aan de doelstellingen of de
werving van fondsen - is fors gedaald van 7,6 procent in
2016 naar 3,1 procent in 2017. Begroot was een nog iets
lager percentage (2,5 procent).

Ambities
In het Jaarplan 2018 heeft MIVA de volgende speerpunten
benoemd: verdere versterking van de synergie-effecten
in de samenwerking met het Liliane Fonds; interne én
externe profilering van de expertise die MIVA heeft op
het gebied van transport en communicatie; aanscherping
en borging van de identiteit van het merk MIVA;
versterking van de positie van MIVA, als het gaat om
naamsbekendheid en fondsenwerving; meer inzet op de
werving van nalatenschappen; het aangaan van de juiste
samenwerkingsverbanden; vergroting van de betrokkenheid
van belanghebbenden; en de integratie van MIVA-beleid
in de bestedingsprocessen van het Liliane Fonds en in de
gezamenlijke ‘inclusie-agenda’.

Nieuwe directeur-bestuurder
Per 1 mei 2018 treed ik af als directeur-bestuurder, zowel
van MIVA als van het Liliane Fonds. Op 1 juni 2018 neemt
Steven Berdenis van Berlekom, tot die datum lid van de
raad van bestuur van De Hoogstraat Revalidatie, mijn taken
over. Ik ben er vast van overtuigd dat de Raden van Toezicht
van MIVA en Liliane Fonds met hem een uitstekende keuze
hebben gemaakt.
Ik dank u voor het vertrouwen dat u mij heeft geschonken.
‘s-Hertogenbosch, 25 april 2018

Kees van den Broek,
directeur MIVA

De afschrijvingskosten bedroegen 18,5 duizend euro. Dit
is meer dan in 2016 (5,9 duizend euro) en dan voor 2017
begroot (4,5 duizend euro) door de investering in een nieuwe
ERP-(software)pakket.
Kostenpercentages
Het percentage wervingskosten - de wervingskosten
gedeeld door de som van de baten - komt voor 2017 uit op
15,9 procent. Dit is hoger dan in 2016 (13,4 procent) maar
lager dan begroot (16,3 procent).
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Bestuursverslag
2017

1. Naam, rechtsvorm en vestigingsplaats
Stichting Missie Verkeersmiddelen Aktie (MIVA), opgericht op 23 oktober 1935,
is statutair gevestigd in Amsterdam en houdt kantoor in ’s-Hertogenbosch.

2. Bestuursstructuur
In 2017 had MIVA (nog) een (toezichthoudend) Bestuur. De directeurbestuurder van het Liliane Fonds waarmee MIVA sinds het najaar van 2015
nauw samenwerkt, fungeerde, daartoe volledig gevolmachtigd door het
Bestuur, ook als directeur van MIVA.
In 2017 hebben het Bestuur van MIVA en de Raad van Toezicht van het Liliane
Fonds beide unaniem besloten de samenwerking tussen de twee organisaties
voort te zetten en dit met ingang van 2018 te doen in een ‘personele unie’.
Mede in het kader hiervan is MIVA per 1 januari 2018 overgegaan naar een
bestuursmodel met een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder.
MIVA heeft - nu ook formeel - dezelfde directeur-bestuurder en hetzelfde
managementteam (MT) als het Liliane Fonds en de Raden van Toezicht van
beide organisaties bestaan uit dezelfde personen.
Het bestuur van MIVA kwam op 10 december 2017 voor het laatst bijeen.
Voormalig bestuursvoorzitter, de heer drs. P.J.M. (Piet) Kuijper, trad op 20
december 2017 toe tot de Raden van Toezicht van MIVA en het Liliane Fonds.
Vanwege de overgang naar een Raad van Toezicht-bestuursmodel en de
vorming van een personele unie met het Liliane Fonds, zijn de statuten
van MIVA aangepast. Het Bestuur van MIVA heeft het concept van de
nieuwe statuten op 6 november 2017 goedgekeurd. De nieuwe statuten
worden officieel na de vereiste goedkeuring door de Nederlandse
Bisschoppenconferentie. Deze goedkeuring vergt tijd en was bij de opstelling
van dit Bestuursverslag nog niet rond.
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3. Doelstelling
In de nieuwe statuten is de doelstelling van MIVA als volgt
verwoord:

Erkenning. Dit geldt ook voor het Liliane Fonds waarmee
MIVA nauw samenwerkt.

7. ANBI

mensen en organisaties die zich in de geest van het
Katholiek Sociaal Denken in de armste streken van de
wereld aan de basis en met een pioniersmentaliteit inzetten
voor de inclusie van kwetsbare mensen in de samenleving,
ondersteunen met de verstrekking van transport- en
communicatiemiddelen dan wel (mede)financiering van
aanschaf of onderhoud hiervan, en er hierdoor aan bij te
dragen dat hun projecten en programma’s voor iedereen
toegankelijk zijn.

Stichting MIVA is door de belastingdienst aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat
de instelling geen schenkings- en/of successierecht hoeft
te betalen over giften, legaten of erfstellingen. Gevers aan
een ANBI mogen hun gift aftrekken van hun inkomsten voor
inkomstenbelasting.

4. Activiteiten

Het Bestuur van MIVA bestond per 18 december 2017 uit de
volgende personen:

MIVA verwezenlijkt zijn doelstelling onder meer door:
1. het werven van (particuliere) donateurs en van
donoren (bedrijfsleven, stichtingen, institutionele
fondsenverstrekkers en anderszins);
2. het verstrekken van informatie over de projecten en
programma’s die de stichting ondersteunt en over de
landen waar ze worden uitgevoerd;
3. een jaarlijkse collectie in de parochies in Nederland;
4. de inzet van alle overige wettelijke middelen die
bevorderlijk zijn voor het doel van de stichting.

5. Maatschappelijk belang
MIVA ondersteunt met transport en communicatiemiddelen
projecten voor extra kwetsbare groepen in de armste
gebieden van de wereld. Hierdoor draagt MIVA bij aan
eerlijke(re) kansen voor degenen die deel uitmaken van
deze groepen en aan hun inclusie - hun volledige opname
- in hun gemeenschappen en in de samenleving. Binnen
de samenwerking met het Liliane Fonds ondersteunt
MIVA enerzijds programma’s en projecten die specifiek
bedoeld zijn voor kinderen met een handicap en helpt
MIVA anderzijds programma’s en projecten voor andere
kwetsbare groepen toegankelijk te maken voor kinderen en
volwassenen met een handicap. Met zijn werk draagt MIVA
aantoonbaar bij aan de verwezenlijking van de Sustainable
Development Goals, de VN-werelddoelen voor de periode
2016-2030 met als belangrijkste uitgangspunt Leave No One
Behind.

6. CBF-keurmerk
Stichting MIVA kreeg in 1997 het keurmerk van het Centraal
Bureau Fondsenwerving (CBF). Per
1 januari 2016 is het CBF-Keur vervangen door de CBFerkenningsregeling met aanvullende criteria voor impact
en doelrealisatie. MIVA voldoet aan de normen voor CBF-

8. Samenstelling Bestuur

de heer drs. P.J.M. (Piet) Kuijper, voorzitter
oud-directeur Bisschoppelijke Vastenactie
oud-Hoofd P&O en Coördinator Identiteit Cordaid
Nevenfuncties:
voorzitter bestuur netwerk DAK
vicevoorzitter Justice and Peace Nederland,
bestuurslid De KIM
projectcoördinator Socires
voorzitter Parochiële Caritas Stad Utrecht
mevrouw mr. J.L. (Hanneke) Linthorst, secretaris
kandidaat-notaris
Nevenfunctie:
lid Kerkenwerkgroep Amnesty International
de heer drs. C.A.G. (Cor) Oostveen, penningmeester
vrijwilliger Stichting Liliane Fonds
voorzitter Bestuur Stichting Riet Fonds
voorzitter bestuur Stichting Voedselbank Rivierenland
voorzitter bestuur Stichting Dorpsraad Kapel-Avezaath
mevrouw drs. B.(Barbara) Berger
voormalig journalist dagblad Trouw
voormalig hoofd communicatie Cordaid
voormalig hoofd marketing Mensen met een Missie
nu zelfstandig communicatieadviseur en projectmanager
bij Gemeentemuseum en Socires
de heer Y. (Yvo) Boon RBA
manager Vermogens- en Liquiditeitenbeheer
Zorgverzekeraar CZ
Nevenfunctie:
extern gecommitteerde Avans Hogeschool Breda
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Mutaties
In 2017 namen mevrouw Caroline Omloo en mevrouw
Geer Bartelds afscheid van het Bestuur. Caroline Omloo
had haar tweede en laatste bestuurstermijn volgemaakt.
Geer Bartelds stopte als bestuurslid, omdat op haar een
beroep werd gedaan leiding te geven aan een project
binnen MIVA en het Liliane Fonds. Ze oordeelde dat het
bestuurslidmaatschap niet verenigbaar was met haar
betrokkenheid bij het project, dat zich richtte op de
ontwikkeling van medewerkers.
De door hun vertrek ontstane vacatures zijn niet
meer ingevuld. Dit gezien de voorgenomen nieuwe
bestuursstructuur, die onder meer betekende dat MIVA
overging naar een Raad van Toezichtmodel en dat de Raden
van Toezicht van MIVA en Liliane Fonds werden gevormd
door dezelfde personen.

9. Bezoldiging bestuursleden
Conform de bepaling in het in 2017 nog geldende
huishoudelijk reglement ontvingen de bestuursleden geen
bezoldiging, middellijk nog onmiddellijk. De leden van de
huidige Raad van Toezicht van MIVA kunnen een beroep
doen op een vaste onkostenvergoeding van jaarlijks 1.500
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euro voor de voorzitter en 750 euro voor de overige leden
van de Raad.

10. Verslag werkzaamheden
Bestuur
• In 2017 had het Bestuur vier reguliere vergaderingen
en een ingelaste vergadering. Een vast agendapunt
in alle vergaderingen was de samenwerking met het
Liliane Fonds. Aan de orde kwamen met name de
door een externe auditor uitgevoerde evaluatie van de
samenwerking in de periode 2015-2017, de voortzetting
van de samenwerking vanaf 2018, en de hiervoor meest
geëigende vorm en bestuursstructuur. De ingelaste
vergadering op 6 november 2017 was hoofdzakelijk gewijd
aan de bespreking en goedkeuring van de gewijzigde
statuten, van de bijgestelde samenwerkingsovereenkomst
met het Liliane Fonds en van diverse aangepaste of
nieuwe reglementen waaronder het Reglement Raad van
Toezicht, het Directiereglement, het Reglement Financiële
Auditcommissie en de Regeling voor het omgaan
met het vermoeden van een misstand (de zogeheten
Klokkenluidersregeling).
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• In zijn vergadering van 12 juni 2017 heeft het MIVA het
besluit genomen de samenwerking met het Liliane Fonds
voor onbepaalde tijd voort te zetten. Op 5 juli 2017 nam
de Raad van Toezicht van het Liliane Fonds hetzelfde
besluit. De besluiten van beide organen golden in eerste
instantie als ‘voorgenomen besluiten’ in afwachting
van het in september 2017 volgende en goed te keuren
voorstel voor een nieuwe bestuurlijke structuur.
• In de vergadering van 11 september 2017 heeft het
Bestuur van MIVA goedkeuring verleend aan het voorstel
tot vorming van een personele unie met het Liliane
Fonds en in het kader hiervan aan de overgang naar
een bestuursmodel met een Raad van Toezicht en een
directeur-bestuurder. Ook ging het Bestuur akkoord
met het voorstel tot opheffing van het MIVA-bestuur,
invulling van de Raad van Toezicht met dezelfde personen
die ook de Raad van Toezicht van het Liliane Fonds
vormen en toetreding van MIVA-bestuursvoorzitter
Piet Kuijper tot beide Raden. In de Raad van Toezicht
van het Liliane Fonds (en dus ook in die van MIVA)
volgde hij op 20 december 2017 Jan Röben op. Op
4 oktober 2017 gaf ook de Raad van Toezicht van het
Liliane Fonds goedkeuring aan de voorgestelde nieuwe
bestuursstructuur per 1 januari 2018.
• Het Bestuur heeft op afstand maar nauwgezet het
verloop gevolgd van de binnen een personele unie

passende harmonisatie van arbeidsvoorwaarden bij
MIVA en het Liliane Fonds. De medewerkers van MIVA
gingen niet akkoord met het voorstel voor vereffening
van de verschillen in arbeidsvoorwaarden (zoals
pensioen en reiskosten) tussen de twee organisaties.
De MIVA-medewerkers wonnen juridisch advies in met ondersteuning van de Ondernemingsraad van het
Liliane Fonds die ook opkomt voor de belangen van
de medewerkers van MIVA en waarin MIVA sinds 2017
ook een waarnemer heeft - en kregen het gelijk aan
hun kant. Volgens het arbeidsrecht mogen primaire
arbeidsvoorwaarden niet worden gewijzigd. Bij de
indexering worden de verschillen voor de meeste
medewerkers wél geëffend. Bij nieuwe medewerkers
en verlenging van contracten worden de nieuwe
arbeidsvoorwaarden wel meteen meegenomen.
• Het Bestuur sprak in 2017 ook een aantal malen
over de ontwikkeling van een ‘zorgmodel’ voor
steunstichtingen van missionarissen waarvoor de
uitvoering van activiteiten in eigen beheer te bezwaarlijk
is geworden, mede door de vergrijzing van de besturen.
MIVA kan hiervoor een oplossing bieden. Met Stichting
Balemans, actief in Burkina Faso, is MIVA in 2017 al een
samenwerkingsverband aangegaan. Het Bestuur van
Stichting Balemans besloot eind 2016 de stichting op te
heffen en haar reserves als bestemmingsfonds onder te
brengen bij MIVA. In het najaar van 2017 is het besluit
geëffectueerd. Uit het overgedragen vermogen van
Stichting Balemans is onder de naam Pater Balemans
Fonds binnen MIVA een bestemmingsfonds gevormd
van ruim 777.000 euro. De gelden worden alleen besteed
aan specifieke projecten in Burkina Faso. De circa 4000
donateurs van de opgeheven Stichting Balemans zijn
geïnformeerd dat ze het Pater Balemans Fonds nog
steeds kunnen steunen en dat MIVA zorgt voor een goede
besteding van hun bijdragen in Burkina Faso.
• Het Bestuur verleende in 2017 goedkeuring aan de
Jaarrekening en het Jaarverslag 2016, het gezamenlijke
Meerjarenbeleidsplan 2018-2020 van het Liliane Fonds
en MIVA en het Jaarplan en de Begroting voor 2018.
Jaarplannen en begrotingen stelt MIVA wél afzonderlijk
op. Binnen de personele unie met het Liliane Fonds blijft
MIVA een aparte stichting en een onderscheiden merk.

11. Risico’s en onzekerheden
Door de nauwe samenwerking met het Liliane Fonds,
waarbij de werkzaamheden van MIVA grotendeels
zijn geïntegreerd in die van het Liliane Fonds en alle
ondersteunende en backoffice-activiteiten worden gedeeld,
zijn de risico’s van MIVA aanzienlijk verminderd. Zo is het
risico van fraude, zowel door partijen overzee als in de
bedrijfsvoering in Nederland, verkleind. De samenwerking
met het Liliane Fonds heeft tot gevolg dat de controle
overzee veel intensiever is geworden. Het risico van
teruglopende inkomsten is eveneens verkleind door de
samenwerking met het Liliane Fonds, onder meer door de
verdere professionalisering van de fondsenwerving.
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12. Begroting 2018
begroot
2018

werkelijk
2017

werkelijk
2016

€

€

€

1.376.000

1.361.568

1.272.689

0

11.457

4.553

Baten
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Som van de geworven baten
Overige baten
Som van de baten

750.000

634.370

742.892

2.126.000

2.007.395

2.020.134

0

0

412.731

2.126.000

2.007.395

2.432.865

1.354.304

1.428.990

1.920.819

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Bestedingen aan projecten
Voorlichting

Wervingskosten
Kosten Beheer en administratie
Som van de lasten
Saldo voor financiële baten en lasten

370.466

331.020

302.972

1.724.770

1.760.010

2.223.791

360.774

318.958

270.224

57.706

66.977

206.443

2.143.250

2.145.945

2.700.458

-17.250

-138.550

-267.593

1.392

4.345

-137.158

-263.248

Saldo van financiële baten en lasten
-17.250

Saldo baten en lasten

Saldobestemming

2018

2017

2016

Toevoeging (+)/onttrekking (-) aan:
- continuïteitsreserve
- bestemmingsreserves
- overige reserves
- bestemmingsfondsen

36

0

-20.000

141.306

40.000

-73.788

-373.511

92.750

-43.370

-31.043

-150.000

0

0

-17.250

-137.158

-263.248
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Samengevatte
jaarrekening 2017
Stichting Missie Verkeersmiddelen Aktie (MIVA)
(De volledige jaarrekening is bij MIVA op te vragen)
Criteria voor het opstellen van de samengevatte jaarrekening
De samengevatte jaarrekening is een samenvatting van de statutaire jaarrekening over het boekjaar
2017. Er zijn in Nederland geen algemeen vastgestelde criteria beschikbaar voor het opstellen van
samengevatte financiële overzichten. Daarom heeft het bestuur deze criteria zelf ontwikkeld. Het doel van
deze samengevatte jaarrekening is inzicht te geven aan bestaande en potentiële donateurs van MIVA. De
gehanteerde criteria en het aggregatieniveau van deze samengevatte jaarrekening zijn hierop toegespitst.
De samengevatte jaarrekening is als volgt tot stand gekomen:
a. de oorspronkelijke balans per 31 december 2017 en staat van baten en lasten 2017 zijn in de
samengevatte jaarrekening integraal overgenomen uit de statutaire jaarrekening;
b. de statutaire jaarrekening is gebaseerd op Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor Fondsenwervende
Instellingen (RJ650). In de samengevatte jaarrekening zijn de grondslagen niet weergegeven hiervoor
wordt verwezen naar de grondslagen zoals beschreven in de gecontroleerde jaarrekening;
c. de toelichtingen zijn vereenvoudigd weergegeven, rekening houdend met het beoogde doel van deze
samengevatte jaarrekening.
In de samengevatte jaarrekening zijn ook vergelijkende cijfers weergegeven.
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Balans per 31 december 2017
(na bestemming saldo baten en lasten)

31-12-2017

31-12-2016

ACTIVA
Materiële vaste activa
Bedrijfsmiddelen
Vorderingen
Liquide middelen

34.392
552.902

615.513

1.318.068

TOTAAL ACTIVA

32.678

807.998
1.870.970

1.423.511

1.905.362

1.456.189

PASSIVA
Reserves en fondsen
Reserves
• Continuïteitsreserve

320.000

340.000

• Bestemmingsreserves

496.212

570.000

• Overige reserves

0

43.370
816.212

953.370

777.059

0

1.593.271

953.370

Langlopende schulden

39.570

134.045

Kortlopende schulden

272.521

368.774

1.905.362

1.456.189

Fondsen
• Bestemmingsfondsen

TOTAAL PASSIVA
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Staat van baten en lasten over 2017
Werkelijk 2017

Begroot 2017

Werkelijk 2016

Baten
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Som van de geworven baten

1.361.568

1.272.689

11.457

0

4.553

634.370

750.000

742.892

2.007.395

2.265.000

2.020.134

0

0

412.731

2.007.395

2.265.000

2.432.865

1.428.990

1.681.764

1.920.819

331.020

356.721

302.972

1.760.010

2.038.485

2.223.791

318.958

368.488

270.224

Overige baten
Som van de baten

1.515.000

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Bestedingen aan projecten
Voorlichting

Wervingskosten
Kosten Beheer en administratie
Som van de lasten
Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo van financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

66.977

61.527

206.443

2.145.945

2.468.500

2.700.458

-138.550

-203.500

-267.593

1.392

2.000

4.345

-137.158

-201.500

-263.248

Baten in 2017
Werkelijk 2017

Begroot 2017

Werkelijk 2016

Baten
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Overige baten
Som van de baten

1.361.568

1.515.000

1.272.689

11.457

0

4.553

634.370

750.000

742.892

0

0

412.731

2.007.395

2.265.000

2.432.865

Toelichting
De totale baten kwamen in 2017 uit op 2,0 miljoen euro. Hiermee zijn ze 17,5 procent lager dan in 2016 en 11,4 procent lager
dan voor 2017 was begroot.
De baten van andere organisaties zonder winststreven zijn circa 100.000 euro lager dan in 2016 en dan voor 2017 begroot.
Dit heeft grotendeels te maken met wisselingen in de personele bezetting en de hiermee gepaard gaande overdracht van
accounts. De ‘overige baten’ in 2016 betroffen de opbrengst van het vroegere kantoorpand van MIVA in Breda.
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Werkelijk 2017

Begroot 2017

Werkelijk 2016

Baten
Baten uit donaties en giften
Baten uit nalatenschappen
Totaal baten van particulieren

904.216

865.000

835.453

457.352

650.000

437.236

1.361.568

1.515.000

1.272.689

Toelichting
Het totaal aan donaties en giften van particulieren steeg met 69.000 euro ofwel 8 procent ten opzichte van 2016 en was ook
hoger dan begroot. De baten uit nalatenschappen (erfstellingen en legaten) waren in 2017 nagenoeg gelijk aan de baten in
2016 en 30 procent lager dan we voor 2017 hadden begroot. Het aantal nieuwe nalatenschappendossiers bleef gelijk.

Bestedingen 2017
werkelijk 2017

begroot 2017

werkelijk 2016

Bestedingen aan projecten
Afdrachten aan verbonden organisaties
Uitbesteed werk
Toegerekende kosten eigen organisatie

1.074.495

1.369.000

1.088.909

140.080

100.000

507.059

214.415

212.764

324.851

1.428.990

1.681.764

1.920.819

Corporate voorlichting

82.537

100.000

99.217

Reportagereizen

19.895

10.000

5.139

Voorlichting

Kosten Jeep

0

0

1.310

36.497

50.000

27.674

Totaal directe kosten voorlichting

138.929

160.000

133.340

Toegerekende kosten eigen organisatie

192.091

196.721

169.632

331.020

356.721

302.972

1.353.504

1.629.000

1.729.308

406.506

409.485

494.483

1.760.010

2.038.485

2.223.791

Doorberekende kosten werving

Totaal uitbesteed werk
Toegerekende kosten eigen organisatie
Totaal bestedingen

Toelichting
In 2017 waren de bestedingen aan projecten 0,5 miljoen euro lager dan in 2016 en ze waren ook lager dan begroot. Dit komt
doordat de ongeoormerkte baten achterbleven bij het resultaat van 2016 en bij de begroting.
Van de 1,4 miljoen euro aan projectfinancieringen in 2017 is 0,16 miljoen euro besteed via specifieke MIVA-partners en 1,26
miljoen euro via Strategische Partnerorganisaties (SPO’s) van het Liliane Fonds.
De bestedingen aan voorlichting waren in 2017 nagenoeg gelijk aan de bestedingen in 2016 en waren lager dan we voor
2017 hadden begroot. De bestedingen aan reportagereizen vielen hoger uit dan begroot, doordat zich een extra mogelijkheid
voordeed voor een reportage in het tijdschrift ZIN.
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Voorstel saldobestemming 2017
Voorgesteld wordt het saldo van baten en lasten in 2017 als volgt te bestemmen:

2017

2016

- continuïteitsreserve

-20.000

141.306

- bestemmingsreserves

-73.788

-373.511

- overige reserves

-43.370

-31.043

-137.158

-263.248
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Ratio’s
Bestedingspercentage

Werkelijk 2017

Begroot 2017

Werkelijk 2016

Totaal bestedingen

1.760.010

2.038.485

2.223.791

Totaal baten

2.007.395

2.265.000

2.432.865

88%

90%

91%

Bestedingspercentage over baten

Hieruit valt af te leiden dat 88% van de baten is besteed aan de doelstelling. Het bestedingspercen-tage is lager dan vorig jaar
en begroting.

Percentage wervingskosten
Som van de geworven baten
Wervingskosten
Percentage wervingskosten

Werkelijk 2017

Begroot 2017

Werkelijk 2016

2.007.395

2.265.000

2.020.134

318.958

368.488

270.224

15,9%

16,3%

13,4%

Het percentage wervingskosten (15,9 procent) is hoger dan het percentage in 2016 (13,4 procent) maar is lager dan begroot
(16,3 procent). Het kostenpercentage blijft ook in 2017 ruim beneden de CBF-norm van 25%.

Kostenpercentage Beheer en administratie
Kosten Beheer en administratie
Totale lasten
Kostenpercentage beheer en administratie

Werkelijk 2017

Begroot 2017

Werkelijk 2016

66.977

61.527

206.443

2.145.945

2.468.500

2.700.458

3,1%

2,5%

7,6%

De ‘kosten Beheer en administratie’ betreffen de kosten eigen organisatie die niet zijn toe te rekenen aan de bestedingen en
voorlichting of aan de kosten voor werving van baten.
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Toelichting op de lastenverdeling
Verdeling kosten eigen organisatie naar bestemming (in euro’s).

Bestemming
Lasten

Afdrachten aan verbonden
organisaties
Uitbesteed werk

Doelstelling
Bestedingen
aan projecten

Voorlichting

€

€

Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten

Afschrijving en rente
Totaal

Beheer en
Administratie

€

Totaal
2017

€

1.074.495

Begroot
2017

Totaal
2016

€

€

€

1.074.495

1.369.000

1.088.909

140.080

100.000

507.059

258.433

325.000

251.488

724.104

140.080

Publiciteit en communicatie

Personeelskosten

Wervingskosten

138.929

119.504

152.402

172.601

174.649

29.979

529.631

551.500

0

0

0

0

0

0

5.568

53.064

16.677

21.226

33.802

124.769

118.500

117.428

8.949

2.813

3.579

3.196

18.538

4.500

5.901

1.428.990

331.020

318.958

66.977

2.145.946

2.468.500

2.700.457

Toelichting lastenverdeling
Verdeling kosten eigen organisatie naar bestemming (percentueel)

Bestemming
Lasten

Doelstelling
Bestedingen
aan projecten

Wervingskosten

Beheer en
Administratie

Totaal
2017

Voorlichting

%

%

%

%

%

Personeelskosten

28,8%

32,6%

33,0%

5,7%

100,0%

Huisvestingskosten

48,3%

15,2%

19,3%

17,2%

100,0%

Kantoor- en algemene kosten

48,3%

15,2%

19,3%

17,2%

100,0%

100,0%

100,0%

Afschrijving en rente

48,3%

15,2%

19,3%

17,2%

100,0%

Gemiddelde

31,9%

28,5%

29,6%

10,0%

100,0%

m.u.v. beheerkosten bank

Toelichting op de lastenverdeling
De kosten eigen organisatie worden op basis van een verdeelsleutel toegerekend aan de doelstellingen van MIVA, werving
baten, en beheer en administratie op basis van een verdeelsleutel. Jaarlijks wordt per werknemer vastgesteld welk deel van
de werktijd aan welke hoofdactiviteiten wordt besteed, waarbij de Goede Doelen Nederland-richtlijn in acht wordt genomen.
Op basis van deze inschatting wordt de verdeelsleutel berekend waarmee personeelskosten worden toegerekend aan de
bestedingen. De verdeelsleutel voor de huisvestingskosten, kantoorkosten, algemene en afschrijvingskosten wordt berekend
op basis van het aantal personen. De bankkosten worden volledig toegerekend aan beheer en administratie.
Voor wat betreft de verdeling van publiciteit en communicatie naar voorlichting en werving is de toerekening van de out
of pocket kosten per activiteit bepaald of deze is uitgevoerd met als doelstelling voor werving of dat deze activiteit een
voorlichtingsdoelstelling heeft.
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‘Beleggingen’ en ‘Reserves en
fondsen’
Het beleggingsbeleid van het MIVA heeft als
uitgangspunten: een defensief beleid, streven naar minimale
waardeschommelingen, voldoende spreiding en een
voorzienbare constante cashflow. Uitvloeisel hiervan is
dat reserves en fondsen uitsluitend aangehouden worden
in de vorm van liquide middelen op renterekeningen en
korte termijn deposito’s. Aan executeurs wordt standaard
verzocht om nagelaten effectenportefeuilles en vastgoed te
verkopen. In financieel beheer hecht MIVA veel belang aan
mens-, milieu- en diervriendelijke criteria.
MIVA is zich ervan bewust dat zijn donateurs verwachten
dat gedoneerde middelen vlot en tegelijk gedegen en
deugdelijk worden besteed. MIVA onderschrijft deze
uitgangspunten. MIVA voldoet op alle aspecten aan de
Goede Doelen Nederland-richtlijn Financieel Beheer Goede
Doelen die een aanvulling is op de CBF-erkenningsregeling
en de RJ650. MIVA stelt vooraf de bestemming en de duur
van reserves vast. Het handhaven van een toereikende
continuïteitsreserve heeft daarbij speciale aandacht en
prioriteit. Naast de continuïteitsreserve heeft MIVA een
bestemmingsreserve Programma-uitvoering en en ‘overige
reserves’. Voor het reservebeleid is in 2016 een nieuwe
systematiek (op basis van een risicoanalyse) vastgesteld.
Toelichting
De continuïteitsreserve en de bestemmingsreserve
Programma uitvoering zijn bedoeld om bij derving van de
inkomsten, de organisatie en het bestedingsniveau binnen
een acceptabele periode aan te passen aan deze lagere
inkomsten.
Bij het opstellen van de Meerjarenbegroting 2018-2020 is
bepaald dat MIVA een daling van 20 procent van de baten
uit eigen fondsenwerving wil kunnen opvangen voor een
periode van 2 jaar. De hoogte van het percentage wordt
bepaald op basis van een risicoanalyse. Deze wordt jaarlijks
herijkt.
Het totaal van beide reserves wordt voor 2017 gesteld op
860.000 euro, zijnde tweemaal 20 procent van de voor 2018
begrote inkomsten uit eigen fondsenwerving ad 2.126.000
euro.
De continuïteitsreserve is bedoeld om bij derving van
de inkomsten (de kosten) van de organisatie binnen een
acceptabele periode aan te passen aan deze lagere
inkomsten zodat we het realiseren van onze doelstellingen
kunnen continueren. De hoogte van de continuïteitsreserve
wordt, in lijn met de berekening in de vorige alinea, voor
2017 gesteld op tweemaal 20 procent van de kosten eigen
werkorganisatie. Voor 2017 wordt deze reserve bepaald
op 320.000 euro, zijnde tweemaal 20 procent van de voor
2018 begrote kosten van de eigen werkorganisatie (781.750
euro).
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MIVA heeft als norm gesteld dat de continuïteitsreserve
maximaal 50 procent van de kosten van de eigen
werkorganisatie mag bedragen (Goede Doelen Nederland
hanteert een norm van 150 procent).
De bestemmingsreserve Programma-uitvoering is bedoeld
om bij derving van de inkomsten het bestedingsniveau in
twee jaar geleidelijk te kunnen afbouwen naar het nieuwe
(lagere) niveau. MIVA heeft als norm gesteld dat deze
bestemmingsreserve niet meer dan 50 procent van het
budget voor bestedingen aan projecten mag bedragen.
Voor 2017 wordt de reserve bepaald op maximaal 540.000
euro, zijnde de resultante van de benodigde totale reserve
bij daling van 20 procent van de inkomsten uit eigen
fondswerving (860.000 euro) en het bedrag wat in dit
scenario nodig is aan continuïteitsreserve (320.000 euro).
De reserve bedraagt daarmee 40 procent van het begrote
bedrag voor bestedingen aan projecten voor 2018 en blijft
daarmee binnen de gestelde norm. Om te voorkomen dat
de overige reserves door een negatief resultaat ook negatief
worden, is er in 2017 een bedrag van 43.788 euro extra
ten laste van bestemmingsreserve Programma uitvoering
gebracht.
Van het negatieve resultaat over 2017 van 137.158 euro gaat
43.370 euro ten laste van de overige reserves waardoor de
overige reserves ultimo 2017 nihil zijn. De besteding van
MIVA-gelden in 2018 is zo begroot dat overige reserves
weer worden aangevuld.

Bestemmingsfondsen
Eind 2016 besloot het Bestuur van Stichting Balemans de
stichting op te heffen en de reserves als bestemmingsfonds
onder te brengen bij MIVA. In het najaar van 2017 zijn de
gemaakte afspraken geëffectueerd. Uit het overgedragen
vermogen van Stichting Balemans is onder de naam Pater
Balemans Fonds binnen MIVA een bestemmingsfonds
gevorm van ruim 777.000 euro. De gelden worden
(uitsluitend) besteed aan specifieke projecten in Burkina
Faso. De circa 4000 donateurs van de opgeheven Stichting
Balemans zijn geïnformeerd dat ze het Pater Balemans
Fonds nog steeds kunnen steunen en dat MIVA zorgt voor
een goede besteding van hun bijdragen in Burkina Faso.
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Werknemers en beloningen

Deze regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een
maximumnorm voor het jaarinkomen van de directeur.

Werknemers
Het gemiddeld aantal fte’s bedraagt 8 over 2017; ook in
2016 bedroeg het gemiddelde aantal fte’s 8. Geen van de
werknemers van MIVA is buiten Nederland werkzaam.

De weging van de situatie bij het Liliane Fonds is uitgevoerd
door de Raad van Toezicht. De meest recente weging
dateert van begin 2018. Dit leidde tot een zogeheten
BSD-score van 460 punten met een maximaal (norm)
jaarinkomen van 129.559 euro (1 fte/12 maanden). Het voor
de toetsing aan de geldende maxima relevante werkelijke
jaarinkomen 2017 van de directeur van het Liliane Fonds,
C.J. van den Broek, bedroeg 111.091 euro (1 fte/12
maanden). Het jaarinkomen bleef met 86 procent van de
norm ruim binnen de geldende maxima. Het jaarinkomen,
de belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage
pensioen en de overige beloningen op termijn tezamen
bleven eveneens binnen het in de beloningsregeling
opgenomen maximum van 179.000 euro per jaar. De belaste
vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen
en de overige beloningen op termijn stonden bovendien in
een redelijke verhouding tot het jaarinkomen.

Bezoldiging C.J. (Kees) van den Broek
(in 2017 volledige volmacht namens Bestuur MIVA; met
ingang van 1 januari 2018 directeur-bestuurder van MIVA )
De heer Van den Broek was ook in 2017 voor 100% in
loondienst van Stichting Liliane Fonds. Zijn salaris wordt
conform zijn tijdsbesteding voor 10% doorbelast aan
Stichting MIVA.
Bij de vaststelling van het bezoldigingsbeleid en de bepaling
van de beloning volgt het Liliane Fonds de ‘Regeling
Beloning Directeuren van Goede Doelen’ van Goede Doelen
Nederland.

Naam

C.J. v.d. Broek

C.J. v.d. Broek

H. van Aken

Functie

Directeur LF; volledige
volmacht namens
Bestuur MIVA

Directeur LF; volledige
volmacht namens
Bestuur MIVA

Directeur

Leeftijd

64 jaar

63 jaar

63 jaar

Ervaring in sector

33 jaar

32 jaar

34 jaar

Dienstverband

Onbepaalde tijd

Onbepaalde tijd

Onbepaalde tijd

Uren contractueel

40 uur

40 uur

40 uur

Part-time percentage

100%

100%

100%

Periode

Kalenderjaar 2017

Kalenderjaar 2016

Kalenderjaar 2015

Bezoldiging

2017

2016

2015

Bruto salaris

102.949

100.931

74.664

Bruto vakantiegeld (8%)

8.142

8.074

5.918

Uitbetaalde vakantiedagen

geen

geen

geen

Eindejaarsuitkeringen e.d.

geen

geen

geen

Variabel salaris

geen

geen

geen

Totaal bruto belastbaar jaarinkomen

111.091

109.005

80.582

Norm bruto belastbaar jaarinkomen

129.559

129.559

9.306

9.128

Werkgeversdeel sociale lasten
Belastbare vergoedingen/bijtellingen

9.469

geen

geen

geen

Werkgeversdeel pensioenlasten

13.127

12.866

16.450

Pensioencompensatie

15.000

15.000

geen

Overige beloningen op termijn

geen

geen

geen

Uitkeringen beëindiging dienstverband

geen

geen

geen

148.524

145.999

106.501

Totaal Bezoldiging incl. werkgeverslasten

49

MIVA jaarverslag 2017

50

MIVA jaarverslag 2017

Controleverklaring van
de onafhankelijk accountant
behorende bij de samengevatte jaarrekening

51

MIVA jaarverslag 2017
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