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1. Inleiding
Kolossenzen 1:6 “Het Evangelie is naar u toe gekomen zoals ook in de hele wereld, en het
draagt vrucht zoals ook onder u, vanaf de dag dat u het gehoord hebt, en de genade van God
in waarheid hebt leren kennen.”
Deze woorden herinneren mij aan wat de Heere door onze Stichting mag en kan doen. Wat
is het heerlijk om te zien hoe IKEG, door de genade die Hij geeft, vrucht mocht dragen. Daar
zijn we zo dankbaar voor. Hij liet ons de waarheid van het Evangelie eerst zelf zien en
geloven en toonde ons vervolgens hoe dit op een eenvoudige manier aan kinderen en
degenen die met kinderen werken door te geven. Met Zijn hulp kon IKEG wereldwijd een
van de grootste kinderwerkorganisaties worden. Daar worden we stil van.
De Heere gaf ons op verschillende plaatsen open deuren en met diverse gelovigen en
organisaties mochten we samenwerken. Ook zagen we dat de deur voor het CityKids
project verder openging. We merken dat, als de Heere de waarheid van het Evangelie
verder bekend wil maken, niemand dit kan keren. Ook op Bijbelscholen mochten we deze
boodschap bekend maken. Dankbaar zijn we dat we op drie plaatsen de VCK konden geven,
na een jaar zonder deze lessen. Ook gingen ander trainingen door en werden de cursussen
zeer gewaardeerd.
We merken dat de strijd om de waarheid van het Woord van God te gehoorzamen en Zijn
Naam te blijven verkondigen feller wordt! Dit zal in de toekomst voor grote uitdagingen
zorgen, voor ons team én voor ons bestuur. De zuigkracht om kinderen te entertainen in
plaats van hen te onderwijzen uit Gods Woord wordt groter, maar we mochten door de
genade van de Heere onze focus houden op het Evangelie. We moeten de kinderen geven
wat ze nodig hebben, niet wat ze willen horen!
Een mooie ontwikkeling is dat er nieuwe leiders klaar staan om van de huidige leiders
belangrijke taken over te nemen. Ook dit is door de genade van de Heere.
Financieel was het een verrassend jaar; er zijn meer financiën binnengekomen dan in het
jaar 2018 en we vinden het heel bijzonder dat hierdoor het jaar 2019 een veel betere
jaarafsluiting heeft. Dankbaar zijn we dat we hulp gekregen hebben om de website, de
huisstijl en andere belangrijke P.R.-aspecten te verbeteren. Ook hierin zien we de genade
van de Heere.
Als we terugkijken zien we: dat kinderen het Evangelie hebben gehoord door projecten in
en buiten Nederland, dat nieuw leiderschap werd ontwikkeld, dat meer mensen werden
betrokken bij de verkondiging van het Evangelie aan kinderen, dat nieuw materiaal werd
ontwikkeld en dat de vrijwilligers die ons kwamen helpen, het actief betrokken bestuur en
het team van werkers dat bij deze belangrijke bediening betrokken is samenwerken in
liefde en harmonie.
Dit alles is alleen mogelijk door de genade van de Heere.
In dit jaarverslag is meer te lezen… hoe de Heere IKEG gebruikte om vrucht te dragen en
de waarheid van het Evangelie in onze wereld te verspreiden. Ons gebed is dat Hij in en
door ons werk verheerlijkt zal worden.
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2. Activiteiten
Het jaarverslag over 2019 is onderverdeeld in de kernactiviteiten van het IKEG.

2.1 Gebed
In 2019 is elke twee maanden naar omstreeks 200 adressen een gebedskalender (per post
en mail) verstuurd.
Op het kantoor wordt tussen de middag gebeden voor actuele zaken, ook de maandelijkse
bidstond (1e maandag van de maand) blijft een belangrijke prioriteit. In november zijn in
meerdere plaatsen gebedsbijeenkomsten geweest inzake de internationale dag van gebed
voor kinderen en het werk onder kinderen. Verder zijn er op diverse plaatsen maandelijkse
bidstonden gehouden. Daarnaast worden voor diverse acties bidstonden gehouden.

2.2 Kinderclubs/acties
 We zijn dankbaar dat vele kinderen Bijbels onderwijs konden ontvangen in clubs,
kampen, nevendiensten, zondagsscholen en vakantiebijbelscholen.
 Er zijn in het hele land clubs via kerken/gemeenten en eigen Goed Nieuws Clubs
gehouden. In 2019 zijn we bij 24 clubs betrokken geweest. Voor dit werk is er het
projectontwikkeling kinderwerk. Ook wordt er meegewerkt aan een club in
Antwerpen.
 Eind juni is ons jaarlijks kinderkamp geweest. Hieraan hebben 38 kinderen
deelgenomen. Het thema was: “Kom aan boord”. In het Bijbelprogramma werd
verteld over het leven van Petrus, de visser en zijn ontmoeting en leven met de
Heere Jezus. We hebben met dankbaarheid weer gebruik mogen maken van het
Oase-kampterrein. Met leiding en kinderen is een fijn kamp geweest met o.a. sport
en spel, lekker eten en gezelligheid.
 We zijn begonnen om de lessen van de Bijbelcorrespondentiecursussen gratis aan te
bieden aan ouders, leiding van clubs en zondagsscholen. Ook zijn we begonnen om
deze lessen klaar te maken om digitaal aan te kunnen bieden.
 Er zijn in de zomer vele (15) openluchtclubs/vakantiebijbelclubs gehouden in o.a. in
Apeldoorn, Breda, Kerkrade, Ede, Hoorn, Papendrecht, Eindhoven, Antwerpen
(België), waar het IKEG direct of indirect (met training en materiaal) bij betrokken
was.
 IKEG kent ook een bediening onder Engelstalige kinderen en kinderwerkers. Er is
een tienerclub en kinderwerk in een internationale kerk. Voor dit werk is het project
kinderwerk Engelstaligen. Ook is er met hulp en betrokkenheid van andere
organisaties werk onder vluchtelingkinderen gedaan.
Jaarverslag Stichting IKEG 2019

4

2.3

Trainingen

 Het IKEG heeft in diverse kerken en gemeenten toerustingsavonden gegeven om
leden te motiveren buitenkerkelijke kinderen en tieners te bereiken.
 Er zijn 29 trainingsavonden/dagen voor kinderwerkers en andere kerkleden gegeven
op verzoek van verschillende kerken en gemeenten. Daarnaast hielden we op 2
plaatsen de Verdiepingscursus die in12 avonden gegeven wordt. Deze zijn gegeven in
verschillende plaatsen in Nederland. Hieraan hebben 462 mensen deelgenomen.
 We hopen en bidden dat er meer werkers voor het werk in Nederland zullen komen
en we bidden om een werker in iedere provincie.

2.4 Literatuur
 We zijn dankbaar dat er steeds meer verschillende kerkelijke gemeenten zijn,
verspreid over heel Nederland, die ons materiaal gebruiken voor club- en
zondagsschoolwerk, zomeracties en kampwerk.
 De website www.ikeg.nl met de webshop wordt goed gebruikt. De website van
teachkids.eu/nl wordt goed bezocht. De handleidingen van diverse series kunnen
gedownload worden in het Nederlands en in vele andere talen. Hiervan wordt veel
gebruikt gemaakt.
 De hele cyclus van IKEG-materiaal internationaal wordt vernieuwd en in 2019 zijn
we verdergegaan met het vertalen van nieuwe lessen. In 2019 zijn bij twee
Kerstlessen extra materialen ontwikkeld tot een Kerstlespakket met extra
hulpmiddelen, de werkjescommissie heeft hierbij geholpen met diverse leuke ideeën.
 We zijn dankbaar dat een klein team van vertalers zoveel werk heeft kunnen
verzetten en voor het begeleidende en uitvoerende werk van het literatuurteam.

2.5 Financiën
We zijn dankbaar voor de mensen die ons werk financieel ondersteunen. Voor een
nader inzicht in de financiën van stichting IKEG wordt verwezen naar de jaarrekening.
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2.6 Bestuur en organisatie


Het bestuur heeft 5x maal vergaderd.



Leden van het bestuur ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Leden
van het bestuur vervullen hun taken op vrijwillige basis. Alleen werkelijk gemaakte
onkosten kunnen worden vergoed.



We zijn dankbaar dat we op het kantoor, voor het ontwikkelen van nieuwe werkjes
en bij de voorbereiding van het kinderkamp en de diverse clubs, hulp krijgen van
vele trouwe vrijwilligers.



Op het kantoor waren in 2019 twee parttime medewerkers werkzaam.

2.7 Bekendheid
 In 2019 hebben we op bescheiden schaal gevierd dat we 70 jaar in Nederland
werkzaam zijn. De Kerst Impact Tour, trainingsavonden voor het houden van een
Kerstclub met aanbieden van het Kerstpakket, stond ook in het kader van ons 70
jarig bestaan.
 De IKEG-website wordt veelvuldig bezocht. We krijgen via de website reacties en
bestellingen binnen. Verder zijn we te vinden op Instagram en Facebook. Via
mailings houden we de achterban op de hoogte van de materialen en trainingen.
 Promotie van het IKEG vindt ook plaats tijdens trainingen, conferenties, Bijbelschool
en andere activiteiten waarbij we betrokken zijn.
 De IKEG-nieuwsbrief is in 2019 viermaal uitgekomen en deze kunnen ook via de
website gedownload worden.
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Stichting IKEG
Jaarrekening 2019

Stichting IKEG - JAARREKENING 2019
Balans
31-12-2019
€

31-12-2018
€

366

736

15.000
0
15.000

15.000
30
15.030

28.468
1.150
972
30.590

22.341
583
985
23.910

Liquide middelen

144.471

57.583

Totaal Activa

190.428

97.258

5.099
11.042
135.136
19.588
170.864

7.901
11.042
51.955
20.974
91.872

1.687
17.877
19.564

52
5.335
5.387

190.428

97.258

ACTIVA
Immateriele vaste activa
Materiele vaste activa
Onroerend goed
Inventaris en kantoorapparatuur

Vlottende activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vlottende activa

PASSIVA
Reserves en fondsen
Algemene reserve
Continuiteitsrerve
Bestemde fondsen
Projecten

Kortlopende verplichtingen
Crediteuren
Overige kortlopende verplichtingen

Totaal Passiva
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Stichting IKEG - JAARREKENING 2019
Staat van Baten en lasten
2019
€

2018
€

27.354
16.651
90.000
70.973
204.978

30.502
17.263
0
73.237
121.003

70.973

73.237

134.005

47.766

8.508
3.815
1.279
13.601

6.702
1.713
1.238
9.652

28.231
2.759
6.936
8.444
446
1.336
17.693
399
66.244

27.290
6.557
7.601
6.810
0
1.202
10.035
459
59.954

-52.642

-50.301

81.363

-2.536

Baten
Stichtingsbaten
Giften algemeen
Giften bestemd
Legaten
Giften projecten

Stichtingslasten
Kosten projecten

Stichtingsresultaat
Explotatiebaten
Brutowinst verkoop materiaal en boeken
Opbrengst deelnames
Opbrengst vergoedingen en rentebaten

Exploitatielasten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Cursus- en materiaalkosten
Wervingskosten
Rente- en financieringkosten
Algemene kosten
Afschrijvingen

Exploitatieresultaat

Resultaat
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