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In 2009 verleenden we als Leger des Heils professi-

onele zorg en ondersteuning aan 38.566 mannen, 

vrouwen en kinderen. Daaronder waren ruim 

15.000 nieuwe cliënten. Daarnaast kon de kerk van het 

Leger nog eens ruim 5.000 mensen helpen, bijvoor-

beeld met (tweedehands) kledingwinkels en Raad- & 

Daadbalies. Natuurlijk hebben we veel meer mensen 

bereikt met de boodschap van het Evangelie. Om hier-

voor nog één getal te geven: ruim 64.000 mensen 

namen deel aan onze kerstactiviteiten.

Uitgedrukt in geld

De exploitatieomvang van het Leger des Heils steeg met 

e 22 miljoen (8,7%) van e 251 miljoen in 2008 naar 

e 273 miljoen in 2009. Deze toename is vooral het gevolg 

van intensievere begeleiding van dak- en thuislozen.

 Aan het bovengenoemde nettoresultaat van  

e 5,9 miljoen heeft vooral het positieve beleggings-

rendement van e 7,7 miljoen een belangrijke bijdrage 

geleverd. Het Leger des Heils heeft zijn beleggings-

beleid in december 2009 ingrijpend aangepast, zodat 

in de toekomst grote fluctuaties in beleggingsresultaten 

niet meer kunnen voorkomen.

 Medio 2008 hadden we ook al gekozen voor een 

strakkere financiële beheersing van onze professionele 

hulpverlening. Dat heeft geleid tot een verbeterproces 

dat zich in 2009 bij veel werkeenheden heeft doorgezet.

Ontwikkelingssamenwerking

De bestedingen door de afdeling Internationale 

Ontwikkeling & Samenwerking bedroegen e 2,7 mil -

joen en waren daarmee lager dan begroot. Dat komt 

met name door niet-gerealiseerde inkomsten en het 

2009 in vogelvlucht

Het jaar 2009 was financieel gezien een goed jaar voor het Leger des Heils. 

Het werd afgesloten met een positief resultaat van e 5,9 miljoen. Dat is het 

vermelden waard in deze tijd van economische recessie die zo veel mensen 

treft, vooral de kwetsbare mensen waarvoor het Leger er wil zijn. 

trage proces van goedkeuring voor nieuwe projecten. 

In 2010 willen we dit laatste nader beoordelen. Ook 

willen we meer samenwerken met andere organisaties 

op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

Kledinginzameling en fondsenwerving

Leger des Heils ReShare heeft in totaal bijna  

26 miljoen kilo gebruikte kleding ingezameld in 2009. 

Dat is 4,4% minder dan in 2008, naar alle waarschijn-

lijkheid vooral een gevolg van de economische crisis. 

Maar daar staat tegenover dat de gemiddelde verkoop-

prijs per kilo steeg van e 0,414 in 2008 naar e 0,431 in 

2009, waardoor er toch e 600.000 besteed kon worden 

aan Leger des Heils activiteiten (zie schema pagina 53).

De economische crisis heeft ook een nadelige invloed 

gehad op de inkomsten uit direct marketing. Het totaal 

aan baten uit eigen fondsenwerving (exclusief die 

vanuit de kledinginzameling) bleef echter stabiel op 

ruim e 21 miljoen.

Strategieherziening Kerkgenootschap

In 2009 heeft de kerk van het Leger des Heils besloten 

tot een ingrijpende strategieherziening. De geloofsbe-

weging wil zich vooral richten op activiteiten op het 

gebied van zingeving voor mensen buiten de kerk, 

en de strijd tegen eenzaamheid. Zij koerst daarbij op 

minstens vijftig ‘groeiende en bloeiende’ korpsen 

die een ontmoetingsplek vormen van gelovigen en 

niet-gelovigen. Met open deuren en activiteiten die 

inspelen op de behoeften van de directe omgeving, 

hoopt het Leger zo veel mogelijk mensen de liefde van 

Jezus te laten zien.  n
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Bij de afronding van dit jaarverslag zit ik 

nog volop tussen de verhuisdozen. Twee 

jaar lang hebben mijn vrouw en ik namelijk 

voor het Leger des Heils in Papoea-Nieuw-

Guinea gewerkt. Nu, per 1 juni 2010, 

mogen we leiding geven aan het Leger-

werk in Nederland. En hoe vertrouwd deze 

werkomgeving ook is voor ons, na twee jaar 

afwezigheid kun je toch spreken van een 

hernieuwde kennismaking. Want wat is er in 

de tussentijd veel gebeurd!

D it jaarverslag geeft een overzicht van wat het 

Leger des Heils in Nederland gedaan heeft in 

het jaar 2009. En als ik het verslag over 2008 

ernaast leg, ontstaat een beeld dat mij raakt. Het Leger 

was toen in stormachtig weer terechtgekomen. We 

werden geconfronteerd met grote financiële tekorten. 

Met name onze kerk stond er slecht voor. En intussen 

trof de economische crisis vooral de kwetsbare mensen 

waar wij ons zo voor willen inzetten.

Het jaar 2009 laat een Leger zien dat de problemen 

niet uit de weg gaat maar probeert ze het hoofd te 

bieden. Dan komt het aan op keuzes maken, keuzes die 

verankerd zijn in onze identiteit.

Ik denk aan de strategieherziening van onze kerk. Het 

is geen gemakkelijke beslissing om het aantal korpsen 

terug te brengen. Maar de vernieuwde focus op het 

mensen winnen voor het Evangelie van Jezus Christus 

zal ons strijdbaarder maken. Ik denk aan de herziening 

van ons beleggingsbeleid dat nu beter bij ons past. Ik 

denk ook aan de hernieuwde aandacht voor de Leger 

des Heils-aanpak binnen onze welzijns- en gezond-

heidszorg.

Onze typische aanpak heeft ook in 2009 geleid tot 

hulp-, zorg- en dienstverlening met meerwaarde. 

En tot vele andere activiteiten, stuk voor stuk voort-

komend uit onze missie. Van de kledinginzameling tot 

het Majoor Bosshardt Gala, van het blad Kans tot inter-

nationale ontwikkelingssamenwerking. 

Mijn oprechte dank gaat naar allen die op enigerlei 

wijze geholpen hebben ons werk te doen. Zonder uw 

steun en support was dat niet mogelijk geweest. Ook 

wil ik hier mijn bewondering uiten voor onze mensen 

die al dit werk met zo veel inzet dragen. Leest u er zelf 

meer over in dit jaarverslag. Een hernieuwde kennis-

making. Aangenaam!

Hans van Vliet (commissioner)

Territoriaal commandant

Almere, 2 juni 2010

Voorwoord
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n	LEGER DES HEILS RESHARE BV
Leger des Heils ReShare BV verzorgt activiteiten op 

het gebied van inzameling van gedragen kleding en 

schoenen.

DE GESCHIEDENIS> Het Leger des Heils is in 1865 opgericht door de Engelse methodisten-predikant William Booth. Het Engeland van 

zijn dagen kenmerkte zich door industrialisatie en kapitalisme. Grote groepen arbeiders leefden in armoede en zochten een uitvlucht in de 

alcohol. William Booth richtte zich als rondreizend evangelist met name op deze onderklasse. Hij zag in dat hij zijn publiek niet van Gods 

liefde kon overtuigen zonder iets van deze liefde te laten zien. Behalve dat hij het Evangelie predikte, bood hij daarom praktische hulp. “Een 

lege maag heeft geen oren”, verklaarde Booth. 

DE NAAM> De naam ‘Salvation Army’ - in het Nederlands ‘Leger des Heils’ - stamt uit 1878. Daarvóór heette de beweging ‘The Christian 

Mission’. Toen een van de betrokkenen de organisatie in een artikel wilde omschrijven als ‘a volunteer army’ (een leger van vrijwilligers), 

maakte Bramwell Booth, de zoon van oprichter William Booth, daartegen bezwaar, waarop het woord ‘volunteer’ vervangen werd door 

‘salvation’ (heil, redding).

DE MISSIE> De internationale missie van het Leger des Heils luidt als volgt: ‘Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort 

tot de universele christelijke Kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. 

Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.’

DE ORGANISATIE > Sinds eind 1988 bestaat het Leger des Heils in Nederland uit een kerkgenootschap, vier stichtingen en een besloten 

vennootschap. Vóór die tijd was de organisatie, juridisch gezien, een kerkgenootschap. De herstructurering vond plaats om beter aan te 

sluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen en tegemoet te komen aan de eisen van de overheid. Het kerkgenootschap, de stichtingen en 

de vennootschap maken samen deel uit van ‘The Salvation Army’, ofwel het Leger des Heils.

Het Leger des Heils 
in Nederland

n	KERKGENOOTSCHAP LEGER DES HEILS
Het Kerkgenootschap Leger des Heils telt vijftig korpsen 

(kerkelijke gemeenten) en beschikt daarnaast over een 

twintigtal buitenposten en dienstencentra, verspreid over 

ons land. Kernfuncties zijn evangelisatie, geestelijke groei, 

verbondenheid en dienstverlening aan de naaste.

n	STICHTING LEGER DES HEILS 
 WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSZORG
De Stichting Leger des Heils Welzijns-en Gezondheids zorg 

bestaat uit dertien werkeen heden en 244 vestigingen. De 

stichting is ver ant woordelijk voor de professio nele gezond-

heidszorg en het welzijnswerk van het Leger des Heils in 

Nederland. Hierbij gaat het om maatschappelijke opvang, 

ouderen- en gezond heidszorg, jeugd zorg, geestelijke 

gezondheidszorg, reclas sering, verslavingszorg, preventie 

en maatschappelijk herstel.

n	HET LEGER OVER DE GRENZEN
Het internationale Leger des Heils is momenteel in ca. 120 

landen actief. Een groot aantal van deze landen bevindt 

zich in de zogeheten ontwikkelingsgebieden. Eind jaren 

’80 van de vorige eeuw heeft het Leger des Heils zijn werk 

in het voormalige Oostblok hervat. Jarenlang is de orga-

nisatie daar verboden geweest. Het Leger des Heils in 

Nederland heeft de verantwoording voor de activiteiten 

van het Leger des Heils in Tsjechië.

n	STICHTING LEGER DES HEILS
 FONDSEN WERVING
De Stichting Leger des Heils Fondsenwerving houdt 

zich bezig met het werven van fondsen onder 

derden. Deze stichting is erkend als keurmerkhou-

der van het CBF-Keur.

n	STICHTING LEGER DES HEILS
De Stichting Leger des Heils is verantwoordelijk 

voor het beheer van geldmiddelen en de verdeling 

van onbestemde centrale inkomsten over de andere 

stichtingen en het kerkgenootschap.

n	STICHTING LEGER DES HEILS
 DIENSTVERLENING
De Stichting Leger des Heils Dienstverlening 

verleent tegen kostprijs ondersteunende diensten 

aan de andere stichtingen en het kerkgenootschap. 

Leger des Heils ReShare BV valt onder de Stichting 

Leger des Heils Dienstverlening.
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1887 - Eerste samenkomst in Amsterdam.

In de Gerard Doustraat in de volksbuurt De Pijp wordt op 8 mei 1887 de 

eerste evangelisatiebijeenkomst gehouden. Deze staat onder leiding van 

de Engelse kapitein Tyler, die daarbij geassisteerd wordt door luitenant 

Gerrit Govaars en - als vrijwilligers - de heer en mevrouw Schoch.

1889 - Tegenstand

Niet iedereen is blij met de komst van de nieuwe evangelisatiebeweging. 

Het gebouw waar het Leger samenkomt, wordt met stenen bekogeld, 

ruiten worden ingeslagen, leden van het Leger worden gemolesteerd. In 

Kampen zijn er dagen achtereen ernstige ongeregeldheden, zodat de staat 

van beleg moet worden afgekondigd!

1890 - Begin maatschappelijk werk

De koudste winter sinds mensenheugenis brengt de grote verandering 

in de publieke opinie. Het Leger opent zijn gebouw aan het Rapenburg 

voor mensen zonder onderdak, waar zij ook een ontbijt krijgen. In 1893 

worden er in Nederland al bijna honderdduizend overnachtingen geregis-

treerd en meer dan achthonderd maaltijden verstrekt.

1894 - De zending

In november starten stafkapitein Brouwer en ensign van Emmerik met het 

zendingswerk vanuit ons land in het Javaanse plaatsje Poerworedjo. In 

1909 sticht het Leger op Java - en daarna ook daarbuiten - leprakoloniën. 

Daarna volgen andere koloniën, zoals Suriname en Curaçao.

Het Leger des Heils is sinds 1887 actief in Nederland. 

Dat betekent dat er een mooi jubileum aan zit te 

komen: 125 jaar in 2012. Om nu alvast een historisch 

overzicht van ons werk in Nederland te geven, hebben 

we voor dit jaarverslag onze eigen ‘canon’ opgesteld.

‘Canon’ van het Leger 
des Heils in Nederland
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1895 - Bezoek William Booth

Al meerdere malen had de stichter van het Leger des Heils ons land 

bezocht. In 1895 spreekt hij voor een gehoor van de rijkste en meest 

invloedrijke personen over zijn boek ‘In donker Engeland en de weg ter 

ontkoming’. In Lunteren wordt daarna een oude boerderij gekocht en een 

landkolonie gestart, die Groot Batelaar gaat heten.

1911 - Openluchtsamenkomsten

Het lukt het Leger des Heils om met moderne middelen mensen met het 

Evangelie te bereiken. In Utrecht bijvoorbeeld vertoont de organisatie licht-

beelden op de Oude Gracht, waarbij naar schatting zo’n tienduizend mensen 

aanwezig zijn. Zij kijken met grote belangstelling naar de uitnemende 

beelden op het doek. “’t Was in één woord een indrukwekkende evangeli-

sche vertooning!”, aldus een bekend Nederlands weekblad in dat jaar.

1930 - Varend verkondigen

Op 18 juni 1930 wordt de ‘Febe’, een voormalig plezierjacht, als evange-

lisatieschip in gebruik genomen. Bemand met ‘heilsmatrozen’ en met een 

tent en stoelen voor 250 personen aan boord, trekt het schip voortaan elke 

zomer door de Nederlandse binnenwateren. Vooral de Friese meren en de 

veenkoloniën worden regelmatig door de bemanning van de Febe bezocht.

1933 - Nieuwe opleidingsschool

De toenmalige commandant van het Leger des Heils in Nederland, Bouwe 

Vlas, wordt niet voor niets ‘Bouwe de Bouwer’ genoemd. Hij zorgt ervoor 

dat op meerdere plaatsen nieuwe gebouwen komen. Op 20 januari 1933 

wordt zijn grootste project, de William Booth kweekschool voor heilsoffi-

cieren in Amstelveen, door H.K.H. Prinses Juliana geopend.
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1940 - Verboden

Tijdens de bezettingsjaren wordt het Leger des Heils, mede omdat het 

een van oorsprong Engelse organisatie is, door de Duitsers verboden. De 

officieren mogen geen uniform meer dragen en er mogen geen openbare 

samenkomsten meer gehouden worden. Toch gaat het Leger ondergronds 

door met zijn werk.

1948 - Start van het goodwillwerk

In de Amsterdamse binnenstad begint kapitein Alida Bosshardt met het 

goodwillwerk naar Engels voorbeeld. Het moet een ‘supermarkt van 

dienstverlening’ worden. De verkondiging van het Evangelie en maat-

schappelijke dienstverlening gaan hand in hand.

1953 - Hulp bij watersnoodramp

Het Leger des Heils is bij rampen altijd in de voorste linies te vinden. Dat 

is ook zo bij de watersnoodramp van 1 februari, waarbij 1.835 mensen 

het leven verloren. Ook bij treinrampen en grote branden is het Leger ter 

plekke om helpers en slachtoffers bij te staan.

1965 - Prinses Beatrix op stap met Bosshardt

Nadat zij in 1959 de hoofdpersoon was in het televisieprogramma 

‘Anders dan anderen’, is kapitein Bosshardt een bekende Nederlander 

geworden. In 1965 mag zij H.K.H. Prinses Beatrix meenemen op haar 

Strijdkreetronde in Amsterdamse kroegen. Prinses en kapitein gaan bij 

verschillende mensen op huisbezoek.

1987 - 100 jaar in Nederland

Met een groot feest in het Concertgebouw in Amsterdam, waar Hare 

Majesteit Koningin Beatrix eregast is, viert het Leger des Heils zijn 

100-jarig bestaan. Alom wordt waardering en respect uitgesproken voor 

het werk van de organisatie die zich al een eeuw lang in Woord en daad 

inzet voor de zwakkeren in de samenleving.

08

JAARVERSLAG LEGER DES HEILS 2009 NAAR INHOUDSOPGAVE



1990 - Nieuwe juridische vorm

Om efficiënter te kunnen werken, subsidiegelden en giften duidelijker te 

kunnen verantwoorden en het maatschappelijk werk verder te kunnen 

professionaliseren, kiest het Leger voor een nieuwe juridische vorm. 

Naast het Kerkgenootschap komen er verschillende Stichtingen, waarin 

bepaalde werkvormen worden ondergebracht. Het blijft één Leger!

2003 - 50|50 Fashion

In samenwerking met De Bijenkorf en reclamebureau Only lanceert het 

Leger een nieuwe kledinglijn: met de hand gemaakt van gebruikte kleding 

en ander textiel dat door het Leger ingezameld is. De slogan ‘Together 

we’re one’ onderstreept de gedachte achter de ontwerpen. Zo is er één 

shirt gemaakt van een Ajax- en Feyenoord-shirt.

2005 - Charitatief en commercieel

Met de overname van een commerciële kledinginzamelaar wordt het 

Leger des Heils de grootste inzamelaar van kleding in ons land. De 

organisatie gaat zich niet alleen met charitatieve, maar ook met commer-

ciële kledinginzameling bezighouden. Al dit inzamelingswerk wordt nu 

verricht onder een nieuwe naam: Leger des Heils ReShare.

2009 - Werk voor Iedereen

Wie werk heeft, ontwikkelt zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het Leger 

start met projecten waarin mannen en vrouwen die langdurig zonder 

werk zitten, opnieuw aan het arbeidsproces kunnen leren deelnemen. 

Bij ‘Pasta Puro’ in Rotterdam worden exclusieve pasta’s gemaakt en bij de 

wasserette in Den Haag wordt gewassen voor verschillende instellingen. 

09

NAAR INHOUDSOPGAVE



“We zochten een nieuwe manier om cliënten bij het werk 

te betrekken. Tot Ruud Souren en Michèl Kagenaar 

langskwamen met hun team en een overweldigende pre-

sentatie gaven van hun Pasta Puro. We waren meteen 

verkocht. Ze maken een ambachtelijk product, met zo 

veel liefde en zo’n grote klasse. En dat ze dan aan het 

Leger des Heils denken om als re-integratieproject hun 

pasta’s te maken. Dat is echt ongelooflijk. Ze hebben hun 

eigen pastarecept ontwikkeld voor Pasta Puro, gemaakt 

van Kollenberger Spelt dat op een verantwoorde manier 

is verbouwd, met zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen. 

Dat recept mogen wij gebruiken,” vertelt Paul glunderend.

“We hebben het idee uitgewerkt en geschikte mensen 

gezocht voor in de pastakeuken. Als leermeester is het 

mijn taak om hen te motiveren en alles stap voor stap 

uit te leggen. Dan kijken ze mee, maak je samen deeg, 

totdat ze het zelf kunnen. En het werkt. De deelnemers 

zijn trots op wat ze doen. Zo trots, dat ze zelfs collega’s 

corrigeren als ze slordig of onzorgvuldig werken. Want 

het is hun keuken en hun pasta.”

Pasta maken

De producten uit Rotterdam vinden gretig aftrek bij veel 

restaurants in Nederland, België en Duitsland. In het 

Limburgse Nuth heeft Ruud Souren nog zijn eigen pas-

takeuken, maar de meeste van zijn ravioli wordt gemaakt 

in Rotterdam. “Op uitnodiging van Ruud en Michèl zijn 

we met het hele team naar Nuth geweest. In het restau-

rant van Michèl mochten we onze eigen pasta, met zijn 

saus proeven. Dat was een waanzinnige belevenis en 

motiveerde het team enorm.”

“We maken alleen ravioli, in veel verschillende soorten 

en met allerlei vullingen. Ruud Souren heeft ons daar 

les in gegeven. Pasta maken is een fijngevoelig proces. 

Als het weer omslaat, wordt je deeg al anders. Vorige 

Paul van Citteren, kok Maatschappelijk Centrum Rotterdam

“Pasta maak je met je hart”

In de keuken van het Maatschappelijk Centrum in Rotterdam 

maken re-integratiecliënten en vrijwilligers van het Leger des Heils 

honderden maaltijden per dag. Sinds juni 2009 maken ze in hun 

eigen pastakeuken de Pasta Puro volgens het recept van Ruud 

Souren en topkok Michèl Kagenaar. Begeleidend kok Paul van 

Citteren is apetrots op de ambachtelijke pasta, en op zijn cliënten.

n	 “Bij het Leger des Heils 
werken geeft een nieuwe 
dimensie aan het kok-zijn.”

10

JAARVERSLAG LEGER DES HEILS 2009 NAAR INHOUDSOPGAVE



week is de airco nagekeken en we merkten meteen dat 

we iets minder water nodig hadden voor het deeg. Je 

hebt er echt gevoel voor nodig en dat gevoel ontwikkelen 

cliënten ook. Dat is geweldig om te zien.”

Potentieel

Behalve Paul, bestaat het team in de keuken van het 

Maatschappelijk Centrum Rotterdam uit nog vier andere 

koks, een chef-kok, sous-chef en zeven keukenassisten-

ten. Allemaal in vaste dienst. De keuken biedt plaats aan 

twintig re-integratiecliënten, taakgestraften en een paar sta-

giairs. “Ze zijn er niet allemaal elke dag. Die flexibiliteit is er 

in onze keuken en dat hebben onze cliënten ook nodig.”

Het selecteren van geschikte cliënten voor de pastakeuken 

vraagt veel aandacht. “We letten vooral op sociale hygiëne 

van de cliënten. Zien ze er verzorgd uit? Hebben ze een 

goede houding? Als ze onderuitgezakt en ongeïnteres-

seerd binnenkomen, is het soms snel afgelopen. Natuurlijk 

kan je iedereen motiveren voor het werk, maar je moet wel 

op je gedrag en houding aanspreekbaar zijn. Mensen die 

écht willen, die kunnen het. We hebben hier ook mensen 

gehad die onverzorgd en met ongewassen haar binnen-

komen. Als ze willen, kunnen ze daarin snel verbeteren. In 

iedereen ligt het potentieel om uit deze misère te komen. 

Ze kunnen bijvoorbeeld eerst meerijden op de bus, waar 

ze nog niet in aanraking komen met het voedsel. Dan blijkt 

vanzelf of ze geschikt zijn voor de pastakeuken.”

Thuis

Paul heeft een echte horeca-achtergrond en werkte 

veel in keukens van christelijke instellingen. “Ik haalde 

m’n diploma’s en wilde verder. Ik kende het Leger des 

Heils nog niet zo goed, maar toen ik hier kwam werken 

voelde het alsof ik thuis kwam. Bij het Leger des Heils 

werken geeft een nieuwe dimensie aan het kok-zijn. Ik 

heb contact met echte mensen, en de dankbaarheid die 

ik daarvoor terugkrijg, is een enorme motivatie. Ik merk 

dat cliënten in een ritme komen. Ze staan op tijd op, 

groeien in hun sociale contacten. Ze komen schuchter 

binnen en na een paar weken gaan ze met overtuiging 

en plezier aan het werk. Dat is heel bevredigend om te 

zien. Ze bloeien op, ze hebben hun plekje gevonden.”

“Ik probeer mijn motto aan de cliënten mee te geven: 

geef nooit iets door wat je zelf niet lekker vindt. Want als 

ik de maaltijd al niet lekker vind, wie dan wel? En maak 

alles met je hart. Echte passie moet je proeven. Iedereen 

die bij ons aanklopt, verdient een maaltijd die met liefde is 

klaargemaakt.” Paul geniet zichtbaar. “Het is een hechte, 

gezellige boel. We hebben meningsverschillen, maar 

er is respect. Soms krijg ik een woordenwisseling met 

iemand op de werkvloer. En het gebeurt dat ik achteraf 

bedenk dat die re-integratiecliënt of vrijwilliger toch gelijk 

heeft. Ik kan me daar nog een goed voorbeeld van her-

inneren. Het was ontzettend belangrijk dat ik toen mijn 

excuses aanbood en mijn fouten toegaf. Dat brak het ijs. 

Als ik daarna ook maar iets nodig had, dan was die cliënt 

er voor mij. En dat werkt. Daar krijg je zoveel voor terug. 

Ik zit hier al twaalfenhalf jaar en ik ga nog steeds iedere 

dag met plezier naar mijn werk. Zegt dat niet genoeg?” n
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The Salvation Army

Het Leger des Heils in Nederland maakt deel uit van 

de christelijke organisatie The Salvation Army, geves-

tigd in Londen, Groot-Brittannië. Eind 2009 is The 

Salvation Army actief in ongeveer 120 landen over de 

gehele wereld en overal hanteert het dezelfde doelstel-

ling. De internationale organisatiestructuur kent een 

standaardmodel, dat echter per land wordt aangepast 

aan geldende wet- en regelgeving.

Het Leger des Heils in Nederland bestaat juridisch 

gezien uit het Kerkgenootschap Leger des Heils, de 

Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, 

de Stichting Leger des Heils Dienstverlening (inclusief 

Leger des Heils ReShare BV), de Stichting Leger des 

Heils Fondsenwerving en de Stichting Leger des Heils. 

Zie hiervoor ook het hoofdstuk ‘Het Leger des Heils in 

Nederland’.

Profiel van het Leger des Heils 
in Nederland anno 2009

Het Leger des Heils heeft tot doel om op elke daartoe geschikte 

plaats, tijd en wijze het Evangelie van Jezus Christus in woord 

en daad uit te dragen. In de ontmoeting met de medemens wordt 

ook aandacht gegeven aan diens maatschappelijke noden en 

behoeften. Het Leger des Heils zal daarin trachten te voorzien, 

hetzij vanuit de eigen organisatie, hetzij door anderen.

Christelijke identiteit

Het Leger des Heils staat in de christelijke traditie. Het 

laat zich inspireren door de Bijbel en in het bijzonder 

door de woorden en daden van Jezus Christus. In deze 

traditie staan de volgende geloofsnotities centraal.

God is de Schepper van al wat leeft. God is de 

oorsprong van deze wereld en degene die deze 

wereld draagt.

 In Jezus Christus is God zelf naar deze wereld 

gekomen. In Jezus werd duidelijk hoe God wil dat 

mensen leven en met elkaar omgaan. Dat betekent 

ook een oproep om zich af te keren van een leven 

dat niet goed is. ‘Bekering’ heet dat in bijbelse 

taal.

 In Jezus werd ook duidelijk dat God van mensen 

houdt, ondanks de verkeerde dingen die zij doen 

en de dingen die zij verkeerd doen. Dat God de 

mensen vergeeft omwille van Jezus Christus werd 

eens en voorgoed duidelijk in de kruisdood van 

Jezus en zijn opstanding.

 God is nog steeds in en door mensen aan het 

werk in deze wereld. Dat is de Heilige Geest die 

mensen bezielt en inspireert. De mens valt niet 

samen met God, maar in mensen valt wel iets van 

God te herkennen.

n	God is nog steeds in en 
door mensen aan het 
werk in deze wereld.
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In de christelijke geloofsovertuiging zijn bij de omgang 

van mensen met elkaar twee begrippen belangrijk: 

gerechtigheid en barmhartigheid. Gerechtigheid wil 

zeggen dat mensen recht gedaan wordt, dat mensen 

tot hun recht komen. In de Bijbel betekent dit dat juist 

mensen die op wat voor manier dan ook in de verdruk-

king zitten, worden bevrijd. Barmhartigheid wil 

zeggen dat een dienst van liefde wordt bewezen aan 

mensen die in nood zijn geraakt.

Al deze richtinggevende woorden voor het leven 

worden door Jezus in de volgende bijbelse opdracht 

samenvat: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart 

en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het 

grote en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: 

heb uw naaste lief als uzelf.”

Karakter van het Leger des Heils

Kenmerk van het Leger des Heils is dat het een strijd-

bare organisatie is. Dat blijkt niet alleen uit zijn 

uitingsvormen (zoals de naam of de vlag), maar ook 

uit zijn karakteristieke werkwijze. Het Leger des Heils 

is een daadkrachtige organisatie, waarin vaak de daad 

voor het woord komt, de concrete hulpverlening voor 

allerlei overleg. Het gaat daarbij om een strijd tegen 

dat wat het leven van mensen kapot maakt, zoals 

armoede, uitsluiting, mishandeling, sociale wantoe-

standen, onrecht en zinloosheid. Het gaat om een 

strijd voor een leven zoals God het bedoeld heeft.

In al zijn activiteiten kiest het Leger des Heils ervoor 

om onvoorwaardelijk betrokken te zijn op de mede-

mens, met name voor hen die geen helper hebben.

Activiteiten

Het Leger des Heils geeft bij de keuze van zijn acti-

viteiten in de volle breedte specifiek aandacht aan 

zingeving van het leven en het verminderen van 

eenzaamheid.

Kerkgenootschap Leger des Heils

Bij het Kerkgenootschap Leger des Heils ligt de 

nadruk op evangelisatie, pastorale zorg en kerkelijke 

sociale hulpverlening (diaconaal werk). De afdeling 

Internationale Ontwikkeling & Samenwerking valt ook 

onder het kerkgenootschap. De kerk van het Leger is te 

vergelijken met de meeste andere christelijke kerken. 

Ook het Leger kent een geloofsbelijdenis en heeft 

voorgangers, leden, erediensten en liederen. Wat de 

kerkelijke activiteiten van het Leger kenmerkt, is het 

streven om buitenkerkelijken te bereiken met de bood-

schap van Gods liefde.

Stichting Leger des Heils  

Welzijns- en Gezondheidszorg

De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezond  -

heidszorg is actief op de werkvelden maatschappelijke 

opvang, ouderen- en gezondheidszorg, jeugdzorg,  

reclassering, preventie en maatschappelijk herstel 
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en verslavingszorg. Kenmerkend voor de werkwijze 

is dat medewerkers alle leefgebieden van de hulp-

vragers (van huisvesting tot justitiële contacten en 

van lichamelijke en geestelijke problemen tot schul-

denproblematiek) zo veel mogelijk in kaart brengen 

en dat problemen in hun samenhang worden aange-

pakt. Zo probeert het Leger des Heils voor mensen die 

tegelijkertijd met meer dan één probleem kampen, de 

schotten tussen de ‘zorgbranches’ te doorbreken.

Leger des Heils ReShare

Leger des Heils ReShare is verantwoordelijk voor de 

nationale kledinginzameling en draagt daarmee bij 

aan fondsenwerving en verbetering van het milieu.

Wat alle Leger des Heils-onderdelen verbindt, is dat ze 

tot doel hebben vanuit het christelijk geloof iets voor 

anderen te betekenen.

Evangelisatie en pastorale zorg

Het Leger des Heils heeft in Nederland vijftig korpsen 

(kerkelijke gemeenten) plus een twintigtal buiten-

posten en dienstencentra. Op zondag worden in de 

korpsen samenkomsten gehouden. Hier krijgt ieder-

een de kans zich te bezinnen op de zin van het bestaan, 

anderen te ontmoeten en tot rust te komen.

Veel mensen gebruiken de begrippen ‘waarden’ en 

‘normen’ om aan te geven dat ze behoefte hebben aan 

houvast. De Bijbel is hiervoor een geweldige inspiratie-

bron. Het Leger des Heils gelooft overigens niet in het 

dicteren van standpunten. Wel wil het Leger des Heils 

in gesprek gaan over wat waardevol en goed is.

De kerkdiensten van het Leger des Heils kenmerken 

zich door enthousiaste samenzang en een praktijk-

gerichte bijbeloverdenking.

Kerkelijke sociale hulpverlening

Uit liefde voor God en de medemens richten de kerkelijke 

gemeenten en de dienstencentra van het Leger des Heils 

zich ook op de maatschappelijke noden in de omgeving. 

Dit werk wordt vrijwel geheel door vrijwilligers gedaan. 

Dankzij hen zijn vele vormen van eenvoudige hulp-

verlening mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn Raad- & 

Daadbalies, het bezoeken van eenzame mensen, maal-

tijdprojecten en het verstrekken van kleding.

Ontwikkelingswerk

Het internationale Leger des Heils (The Salvation 

Army) is momenteel actief in ongeveer 120 landen. 

Van deze landen zijn er 66 die door de Organisatie voor 

Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 

worden gerekend tot de ontwikkelingslanden.

Het Leger des Heils steunt zo’n 600 ontwikkelingsprojec-

ten die plaatsvinden in de regio’s Afrika, Azië, Latijns- en 

Midden-Amerika, het Caribische gebied en Oost- Europa. 

Het gaat om projecten of programma’s op het gebied 
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van gezondheidszorg, HIV/Aids-bestrijding, onder-

wijs en training, opvang, landbouw, microkredieten, 

water en milieu, hulp bij rampen, herstel en wederop-

bouw. Het initiatief voor deze projecten komt vanuit de 

lokale bevolking in de ontwikkelingslanden. De afde-

ling Internationale Ontwikkeling & Samenwerking van 

het Leger des Heils in Nederland ondersteunt, adviseert, 

coördineert, evalueert en controleert een aantal van 

deze projecten en programma’s.

Maatschappelijke opvang

De maatschappelijke opvang is het vangnet van de 

samenleving. Als je nergens anders terecht kunt, kun 

je een beroep doen op deze vorm van hulp. De maat-

schappelijke opvang werkt namelijk niet met een 

verplichte indicatiestelling. En voor de meeste opvang-

voorzieningen gelden weinig tot geen contra-indicaties 

(redenen om je niet toe te laten).

Onze maatschappelijke opvang kent verschillende 

vormen van hulpverlening zoals:

•	 dagopvang en nachtopvang voor (verslaafde)  

dak- en thuislozen,

•	 postadres en inkomensbeheer voor daklozen,

•	 opvang van zwerfjongeren,

•	 vrouwenopvang,

•	 woonvoorzieningen voor dak- en thuislozen,  

waaronder mensen met een psychiatrische  

problematiek (sociale pensions),

•	 crisisopvang,

•	 begeleid wonen.

Ouderen- en gezondheidszorg

In de ouderen- en gezondheidszorg gaat het om een 

combinatie van goede huisvesting en goede zorg. Ons 

uitgangspunt is dat deze zorg afgestemd moet worden 

op de behoefte van de cliënt, met respect voor de wens 

om zo lang mogelijk in het eigen leefmilieu te blijven.

Als Leger des Heils beschikken we over verzorgings- en 

verpleeghuizen, (kinder)hospices en woonvoorzienin-

gen voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren. 

Ook onze acht meerzorgafdelingen voor chronisch en/

of ernstig zieke (verslaafde) dak- en thuislozen rekenen 

we tot dit werkveld.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

De Stichting Leger des Heils Welzijns- en 

Gezondheidszorg heeft in Lunteren een forensische 

GGZ-kliniek voor jeugd en volwassenen. Ook is er in 

Arnhem een deeltijdkliniek en een polikliniek. Daarnaast 

heeft het Leger des Heils woonvoorzieningen (RIBW’s) 

voor voormalig dak- en thuislozen. Het gaat om cliën-

ten die kampen met psychische stoornissen en/of een 

verslaving. Een aantal van hen is ook met justitie in 

aanraking gekomen.

n	Het Leger wil onvoorwaardelijk 
betrokken zijn bij mensen.
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Doorgaans redden deze mensen het niet op eigen 

kracht, terwijl zij ook niet in reguliere hulp- en zorgin-

stellingen terecht kunnen. Ze hebben behoefte aan een 

rustpunt en structuur in hun leven. Daarbij zoeken wij 

zo veel mogelijk samenwerking met andere disciplines 

in de hulp- en zorgverlening, zowel binnen het Leger 

des Heils (bijvoorbeeld reclassering) als daarbuiten 

(GGD-artsen, psychiaters, instellingen voor versla-

vingszorg, etc.).

Jeugdzorg

De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezond-

heidszorg is in een aantal provincies actief op het 

gebied van jeugdhulpverlening. Daarnaast beschik-

ken we over een landelijk werkende organisatie voor 

pleegzorg.

In sommige situaties is het noodzakelijk dat kinderen 

tijdelijk in een jeugdhuis, gezinshuis of projectgezin 

wonen. De begeleiding die zij daar krijgen, is gericht 

op een positieve gedragsverandering, het inhalen van 

ontwikkelingsachterstanden en het verwerken van 

sociaal-emotionele problemen. Thuiswonende kinde-

ren die met dergelijke problemen kampen, kunnen we 

in dagvoorzieningen helpen.

De landelijk werkende jeugdbescherming van onze 

stichting verleent hulp aan kinderen en hun gezinnen 

in een problematische opvoedingssituatie. Deze hulp-

verlening vindt plaats vanuit een justitieel kader.

Reclassering

Reclasseringswerk is erop gericht om (ex-)gedetineer-

den te helpen bij hun terugkeer in de maatschappij. 

Het gaat vooral om cliënten met complexe problemen. 

De groep kent een hoge recidive (‘veelplegers’) en is 

door het ontbreken van een eigen netwerk langdurig 

aangewezen op professionele hulp.

Verslavingszorg

Er zijn veel verslaafden die regelmatig aankloppen bij 

onze voorzieningen voor maatschappelijke opvang. 

Vaak kunnen we dan niet veel meer doen dan hun 

iets te eten en te drinken en een slaapplaats voor de 

nacht bieden. Voor we hen kunnen helpen om van hun 

verslaving af te komen, moeten zij eerst zelf aangeven 

dat te willen. Het kan soms lang duren voordat deze 

mensen voldoende gemotiveerd zijn om daadwerkelijk 

iets aan hun verslaving te doen.

Onze opvangvoorzieningen werken veel samen met 

lokale instellingen voor verslavingszorg. Daarnaast 

hebben we zelf een ontwenningscentrum in Apeldoorn. 

De meeste cliënten hier hebben een langdurige, fysiek 

en sociaal verwoestende ‘verslavingscarrière’ achter 

de rug, vaak met jaren van mislukte interventies door 

de reguliere verslavingshulp.

Preventie en maatschappelijk herstel 

Het Leger des Heils wil voorkomen dat mensen hun 

n	Het Leger heeft tot doel vanuit het christelijk 
geloof iets voor anderen te betekenen.
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zelfstandigheid verliezen. Anderen helpen we bij 

hun streven naar meer zelfstandigheid dan ze op 

dat moment hebben. Daarnaast willen we de sociale 

cohesie in buurten en wijken bevorderen. Activiteiten 

en projecten die horen bij dit werkveld, dat we ‘preven-

tie en maatschappelijk herstel’ noemen, zijn:

•	 ambulante woonbegeleiding,

•	 ‘10’ voor Toekomst,

•	 Grijs Genoeg(en),

•	 Bijzondere schoonmaak,

•	 Bij Bosshardt,

•	 Werk voor Iedereen.

Daarnaast gaan medewerkers van het Leger des Heils 

gericht op zoek naar zorgmijdende daklozen (‘buiten-

slapers’): het zogeheten ‘veldwerk’. Door de inzet van 

‘soepbussen’ (en in Groningen een ‘soepfiets’) worden 

deze daklozen voorzien van voedsel, kleding en/of 

dekens.

Voor een flink aantal Nederlanders is op vakantie 

gaan niet weggelegd. Dat kan zowel financiële als 

andere oorzaken hebben. In sommige gezinnen zijn de 

problemen zo groot dat de ouders geen energie meer 

overhouden om iets leuks met de kinderen te doen. Als 

Leger des Heils bieden we deze mensen de mogelijk-

heid om - tegen een geringe vergoeding - een vakantie 

door te brengen in ons eigen hotel en congrescentrum 

Belmont.

Kledinginzameling

Het Leger des Heils zamelt gebruikte kleding in bij 

particulieren, scholen, bedrijven en gemeenten. De inza-

meling van gebruikte kleding is goed voor het milieu. 

Tegelijkertijd wordt een deel van de ingezamelde kleding 

rechtstreeks ingezet voor nationale en internationale 

hulpverlening. Ook wordt een deel van de kleding tegen 

lage prijzen verkocht in de eigen kledingwinkels. Ten 

slotte genereert het Leger des Heils financiële middelen 

uit de verkoop van kleding, wat ten goede komt aan de 

hulpverlening.  n
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“Toen ik hier begon, was de centrale inkoopafdeling van 

het Leger des Heils niet meer dan één kantoor met een 

computer en telefoon. Er was nog geen centrale inkoop. 

Verspreid door het land en los van elkaar werden allerlei 

producten en diensten door de verschillende stichtingen 

zelf geregeld. Aan mij de taak om dat centraal te orga-

niseren. Nadat ik de organisatie had verkend, schreef ik 

een projectplan. Een voor een sluit ik nu centrale inkoop-

overeenkomsten met leveranciers. Locaties van het 

Leger des Heils kunnen nu precies dezelfde producten 

en diensten kopen als voorheen, maar het gebeurt alle-

maal bij dezelfde leverancier. Ook kleine locaties kunnen 

zo meeprofiteren van het volume van de totale Leger des 

Heils-organisatie.”

Van voeding tot kantoorartikelen

“Centraal inkopen bespaart geld en een hoop adminis-

tratie. En doordat het Leger des Heils nu bijvoorbeeld 

energie afneemt bij dezelfde leverancier, kunnen we het 

verbruik van verschillende locaties onderling veel beter 

vergelijken. Zo nodig kunnen we besparende maatrege-

len onderzoeken en adviseren. Maar de voordelen gaan 

verder dan alleen een goed product voor een redelijke 

prijs. Zo biedt de leverancier voor kantoorartikelen nu ook 

leer-werkplekken voor onze reïntegratiecliënten.”

Behalve energie, koopt het Legers des Heils ook voeding, 

kantoorartikelen, telefonie, alles-in-één-kopieermachines 

en afvalverwerking centraal in. Een tiental andere trajecten 

staat in de startblokken, zoals de werving van personeel 

en de aanschaf van verlichting. 

“Het uitzoeken van de ideale leverancier is een heel traject. 

Bijvoorbeeld voor voeding. De chef-koks van onze vier 

productiekeukens zijn de grootverbruikers op dat gebied. 

Ik heb hen in een projectteam bij elkaar gezet. Zij weten 

precies hoe die wereld eruit ziet en wat ze nodig hebben. 

Hun inbreng gebruik ik in de onderhandelingen en keuze 

Egbert Oostra, hoofd Inkoop en Aanbesteding

“Bij het Leger werk ik voor 
mensen, niet voor cijfers”

Jarenlang was hij commercieel actief in de autobranche. 

Sinds juli 2008 werkt Egbert Oostra op de inkoopafdeling van 

het Leger des Heils. “Ik vind het geweldig om commercieel 

bezig te zijn, vooral als het bijdraagt aan een betere wereld. 

Het geld dat ik nu bespaar door handig in te kopen, wordt 

ingezet voor mensen die het het hardst nodig hebben.”
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voor de uiteindelijke leverancier. Bovendien komen we 

zo altijd tot een besluit waar de betrokkenen zelf achter 

staan.”

Motivatie

“Bij het Leger des Heils werk ik voor mensen, niet voor 

cijfers.” Dat maakt het verschil voor Egbert. “In de auto-

branche gaan veel onderhandelingen over een trekhaak of 

gratis cd-speler. Dat materialistische gaf mij geen voldoe-

ning meer. Het contact met mensen en het zoeken naar 

win-winsituaties, dat trekt mij.”

De collegialiteit bij het Leger des Heils is voor Egbert een 

extra motivatie. “Mensen gaan hier anders met elkaar 

om. Collega’s en leidinggevenden bedanken me regel-

matig voor mijn werk. Daar moest ik in het begin erg aan 

wennen. Na mijn eerste inkooptraject kreeg ik een bos 

bloemen thuis. Daar snapte ik niets van. Maar zo res-

pectvol horen mensen wel met elkaar om te gaan. En het 

is een wisselwerking. Een negen-tot-vijfmentaliteit heb ik 

nooit gehad, maar voor het Leger des Heils vind ik het 

makkelijker om er een schepje bovenop te doen.”

Schakel tussen markt en organisatie

“Als hoofd inkoop onderhoud ik niet alleen contact met 

leveranciers, maar draag ik ook oplossingen aan en doe 

voorstellen aan de diverse directies. Zo ben ik de schakel 

tussen de markt en mijn organisatie. Ik neem uiteindelijk 

geen beslissingen, maar het is mijn taak om marktinfor-

matie op de juiste manier door te geven, mee te denken 

en oplossingen aan te dragen.” 

Egberts afdeling groeit. “Ik begon als inkoopadviseur, maar 

ben per 1 januari 2010 hoofd van de afdeling Inkoop en 

Aanbesteding. Inmiddels heb ik versterking gekregen van 

een administratief inkoopmedewerkster en een inkoopad-

viseur. Ik was zoveel tijd kwijt aan de lopende projecten, 

dat ik aan inkopen niet meer toekwam. Maar de grootte 

van mijn afdeling vind ik niet zo spannend. Het gaat erom 

dat ik kwaliteit kan blijven leveren en de kansen die in de 

markt liggen, aan de organisatie kan aanbieden.”

Duurzaamheid

“Duurzaamheid is een belangrijk criterium bij het inkopen. 

Onlangs sloot ik een overeenkomst voor de inkoop van 

multifunctionals, van die printers, kopieermachines en 

scanners ineen. Bij zo’n traject denk je vooruit. Deze 

multifunctionals zijn zo ingekocht, dat ze passen in een 

digitaliseringsproces. Zodat we straks al onze adminis-

tratie op de harde schijf kunnen opslaan en besparen op 

papier, energie en opslagruimte.

Maar duurzaamheid is meer dan natuur. Ook sociaal-

maatschappelijke en financiële aspecten zijn belangrijk. 

De verschillen in milieuvriendelijkheid tussen leveranciers 

worden steeds kleiner. En als een leverancier wel groen 

is, maar tegelijk vier keer zo duur, weinig kwaliteit levert 

en onze cliënten geen werkplek kan bieden, kiezen we 

mogelijk toch voor een ander. Uiteindelijk kiezen we op 

basis van die criteria voor de ‘economisch meest voor-

delige aanbieding’.”

“Zowel vanuit mijn christelijke als mijn commerciële achter-

grond is duurzaamheid een belangrijke doelstelling. God 

heeft ons als rentmeesters aangesteld over de aarde. 

Als je veel grondstoffen verbruikt en weinig teruggeeft, 

raakt de aarde vanzelf uitgeput en zullen de prijzen stijgen. 

Mensen die toch al moeite hebben de eindjes aan elkaar 

te knopen, zijn daar als eerste het slachtoffer van. Het 

Leger des Heils zet zich juist voor hen in, dus ook met 

duurzame maatregelen.”  n
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Ons geloof is dus bepalend voor wie wij zijn 

en wat wij doen. En juist vanuit dat geloof 

respecteren wij dat andere mensen een 

ander geloof en/of culturele achtergrond kunnen 

hebben. Wij bieden steeds een luisterend oor, zonder 

voorwaarden te stellen aan de levensovertuiging van 

mensen die een beroep doen op onze hulp. Als dat 

gewenst en mogelijk is, regelen we dat deze mensen 

geestelijke bijstand krijgen op een wijze die zij zelf 

passend vinden.
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Het Leger des Heils is een christelijke organisatie. Dat 

bepaalt onze identiteit. Wij kunnen vanuit deze identiteit 

werken, omdat alle mensen die in het Leger actief zijn, haar 

dragen. Deze mensen ontlenen ook persoonlijk hun identiteit 

mede aan het christelijk geloof. Jezus Christus heeft voor 

hen een levende betekenis, op welke wijze dan ook.

De mensen van het Leger des Heils zijn op verschil-

lende manieren verbonden aan de organisatie. Zij 

kunnen belijdend lid van onze kerk, een betaalde 

medewerker en/of vrijwilliger zijn. Sommigen zijn op 

meerdere manieren tegelijk binnen het Leger actief.

Leden van onze kerk

Heilssoldaten (4.488 per einde 2009) zijn belijden-

de leden van de kerk van het Leger des Heils. Zij 

verklaren zich in te zetten voor de doelstelling van de 

organisatie en doen daarbij een aantal beloftes voor 

Leden van het Kerkgenootschap Leger des Heils

Heilssoldaten

Mannen

Vrouwen

Leden

Mannen

Vrouwen

Jongsoldaten

Jongens

Meisjes

Totaal

2009

4.488

1.503

2.985

1.244

435

809

473

184

289

6.205

2008

4.618

1.552

3.066

1.218

420

798

525

207

318

6.361

2007

4.719

1.586

3.133

1.224

434

800

494

196

298

6.437

+/- t.o.v. 2008

-130

+26

-52

-156

De mensen van het 
Leger des Heils
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hun levensstijl. Zo beloven zij geen alcohol en drugs 

te gebruiken en niet te roken. De motivatie hiervoor is 

dat een heilssoldaat een voorbeeld wil zijn en anderen 

wil helpen dit voorbeeld te volgen. Dit voorbeeld is ook 

een protest tegen de gevaren van verslavende midde-

len voor mens en maatschappij. Heilssoldaten dragen 

op vrijwillige basis het Leger des Heils-uniform.

Ook mensen die geen heilssoldaat willen zijn, maar 

zich wel thuis voelen bij onze kerk, kunnen lid worden 

(1.244 per einde 2009). Zij onderschrijven dan wel de 

doelstellingen van het Leger, maar leggen geen beloftes 

af en dragen ook geen uniform. Daarnaast kennen we 

jeugdleden: de ‘jongsoldaten’ (473 per einde 2009). Zij 

dragen een aangepast uniform en doen mee aan jeugd-

programma’s binnen het kerkelijk werk.

Heilsofficieren

Een bijzondere groep heilssoldaten wordt gevormd door 

onze heilsofficieren (138 actief dienende officieren per 

einde 2009). Heilssoldaten kunnen officier worden, als 

zij op basis van een geestelijke roeping hun leven beschik-

baar willen stellen aan God en het Leger des Heils. Als 

officieren werken zij fulltime voor de organisatie, maar 

krijgen daarvoor geen salaris. Het Leger voorziet wel in 

hun levensonderhoud. Officieren hebben een rang, zoals 

kapitein of majoor. Deze rangen zijn vooral gebaseerd op 

het aantal jaren dat iemand officier is.

Officieren kunnen zowel in onze kerk als in andere 

onderdelen van het Leger werkzaam zijn. Binnen het 

kerkgenootschap geven officieren vaak leiding aan een 

korps (kerkelijke gemeente). Binnen andere onderdelen 

van het Leger zijn zij veelal verantwoordelijk voor func-

ties op het gebied van pastoraat, geestelijke verzorging 

en/of andere ondersteunende activiteiten.

Het officierschap is een levenslange invulling. Wel 

worden officieren op hun 65e levensjaar op retraite 

gesteld, wat inhoudt dat zij uit hun actieve dienst terug-

treden (231 op retraite gestelde officieren per einde 

2009).

Officieren van het Leger des Heils

Actief dienende officieren

Officieren op retraite

2009

138

231

2008

156

214

2007

167

242

+/- t.o.v. 2008

-18

+17

n	Ons geloof is bepalend 
voor wie wij zijn en wat wij 
doen. En juist vanuit dat 
geloof respecteren wij dat 
andere mensen een ander 
geloof kunnen hebben.
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Werknemers - geloof als competentie

Ook van onze werknemers (5.231 per einde 2009) 

vragen wij dat zij de doelstelling van het Leger des 

Heils onderschrijven. We rekenen een persoonlijke 

christelijke geloofsovertuiging zelfs tot een competen-

tie van onze betaalde krachten. Bij ons aannamebeleid 

telt dit net zo zwaar mee als alle andere competenties, 

zoals vakbekwaamheid en geschiktheid. Werknemers 

van het Leger des Heils hebben verschillende (kerke-

lijke) achtergronden, maar delen in de kern hetzelfde 

geloof. Wij geloven in Jezus Christus, die zegt dat we 

God moeten liefhebben met hart en ziel, met verstand 

en inzet van al onze krachten én dat we onze naaste 

moeten liefhebben als onszelf.

Uitspraak Commissie Gelijke Behandeling

In 2007 is het Leger des Heils voor de Commissie Gelijke 

Behandeling (CGB) gedaagd. Naar aanleiding van een 

wervingsadvertentie voor een applicatiemedewer-

ker vroeg een inwoner van Amersfoort de CGB om een 

oordeel. Hij gaf aan de christelijke identiteit van het Leger 

te respecteren, maar was van mening dat voor een derge-

lijke functie een geloofsovertuiging niet nodig zou zijn.

Voor de CGB hebben wij als Leger des Heils toen 

betoogd dat onze christelijke identiteit in drie rich-

tingen tot uiting komt: in onze omgang met cliënten, 

in onze omgang met collega’s en in onze omgang 

met externen. Medewerker in het secundaire proces 

(bijvoorbeeld een applicatiemedewerker) hebben ook 

met deze laatste twee richtingen te maken. Verder 

hebben we benadrukt dat het niet ondenkbaar is dat 

ook deze medewerkers direct met cliënten te maken 

krijgen. Dat kan wanneer zij zich omscholen tot 

hulpverlener, omdat zij zich tot dit werk aangetrok-

ken voelen, of wanneer zij vanuit hun deskundigheid 

worden ingezet bij de scholing van cliënten. Beide 

mogelijkheden komen in de praktijk van het Leger 

des Heils voor. Ten slotte is ons actieve loopbaan-

ontwikkelingsbeleid een argument. Dit houdt in dat 

medewerkers kunnen doorgroeien naar een leidingge-

vende functie. In zo’n functie is hij of zij identiteit- en 

cultuurdrager bij uitstek. Wij vinden het niet wenselijk 

dat medewerkers van deze ontwikkeling uitgesloten 

zouden zijn, omdat zij pas dan met de eis van een chris-

telijke geloofsovertuiging te maken zouden krijgen.

In haar uitspraak van 14 juni 2007 heeft de CGB het 

Leger des Heils in het gelijk gesteld. n

Werknemers van het Leger des Heils

Mannen

Vrouwen

Totaal

2009

1.511

3.720

5.231

2008

1.403

3.505

4.908

2007

1.337
 

3.293

4.630

+/- t.o.v. 2008

108

215

323

n	Persoonlijke christelijke geloofsovertuiging 
en vakbekwaamheid zijn competenties 
van onze betaalde krachten.
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Beloningsbeleid

Binnen het Leger des Heils in Nederland werken we met maar liefst 

negen verschil lende CAO’s/regelingen. Het Leger is nu eenmaal 

een veelzijdige organisatie. Onder welke regeling een medewerker 

valt, hangt af van het werkveld, waarin hij actief is.

Zo vallen directiefunctionarissen (waaronder 

de statutaire directie), managementteam-

leden en medewerkers van ondersteunende 

diensten onder de CAO Welzijn en Maatschappelijke 

Dienstverlening. Geen van hen verdient meer dan de 

maximale schaal van deze CAO aangeeft. In de tabel 

op pagina 84 is het salaris van onze bestuurders en 

toezichthouders over 2009 gespecificeerd.

Negen verschillende regelingen

Naast de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienst-

verlening zijn in verschillende afdelingen van het 

Leger des Heils ook de volgende CAO’s van toepassing: 

Jeugdzorg, Geestelijke gezondheidszorg, Verzorging, 

verpleging & thuiszorg, Reclassering, Gehan dicapten-

zorg, Horeca en Ziekenhuizen. Leger des Heils ReShare 

BV heeft een eigen bedrijfsregeling.

Afhankelijk van de CAO nemen medewerkers deel aan 

pensioenregelingen van Pensioenfonds Zorg & Welzijn, 

ABP Pensioenfonds, Pensioenfonds Horeca & Catering 

en Pensioenfonds Hergebruik Grondstoffen. Het laatst-

genoemde fonds betreft medewerkers van Leger des 

Heils ReShare BV, en wordt aangevuld met een op maat 

gemaakte suppletieregeling.

Heilsofficieren

Officieren van het Leger des Heils werken niet op basis 

van een arbeidsovereenkomst en vallen dan ook niet 

onder een CAO. Zij ontvangen geen salaris, maar een 

vergoeding voor levensonderhoud en hebben daarbij 

de beschikking over een dienstwoning. Deze gecom-

bineerde beloning bedraagt gemiddeld ca. € 30.000 

bruto per persoon. Na het bereiken van de daartoe 

gerechtigde leeftijd, ontvangen officieren retraite-

toelagen uit een door het Kerkgenootschap Leger des 

Heils ingesteld retraitefonds.

Vrijwilligers

Vrijwilligers ontvangen over het algemeen geen finan-

ciële vergoeding. Onkosten worden doorgaans wel 

vergoed. In een aantal gevallen wordt een vrijwilli-

gersvergoeding verstrekt, die past binnen de geldende 

fiscale regelgeving. n
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De goede financiële resultaten zijn te danken 

aan betere sturing bij veel werkvormen van 

de Leger des Heils-hulpverlening, in combi-

natie met stevige beleggingsopbrengsten en hogere 

inkomsten uit nalatenschappen.

Activiteiten

Het Leger des Heils richt zich met haar 

professionele hulpverlening op ‘de onderlaag van 

de onderkant van de samenleving’. Het gaat dan 

om zeer kwetsbare mensen (mannen, vrouwen 

en kinderen) die vaak met een combinatie van 

problemen kampen.

Deze problemen kunnen zich voordoen op uiteen-

lopende gebieden: dagbesteding/werk, zingeving, 

huis  vesting, financiën, woonvaardigheden, rela-

ties/sociale vaardigheden, verslaving, criminaliteit, 

psychische en lichamelijke gesteldheid.

Ons werk met de deze doelgroepen heeft geleid tot het 

inzicht dat deze mensen niet gebaat zijn bij verkokerde 

zorg en zorgvoorschriften. Daarom heeft het Leger des 

Heils als uitgangspunt dat we aansluiten bij de eerste 

behoeften van mensen en dan de hele leefsituatie in 

ogenschouw nemen. Dit is kenmerkend voor onze 

benadering.

Samenvatting  
van ons werk in 2009

Het jaar 2009 was financieel voor het Leger des 

Heils in meerdere opzichten een goed jaar. De 

exploitatieomvang steeg met 9% en het boekjaar 

werd afgesloten met een positief resultaat 

van € 5,9 miljoen. Het weerstandsvermogen 

verbeterde hierdoor tot € 52 miljoen.

Tot ‘de onderlaag van de onderkant van de samen-

leving’ behoren:

•	 kwetsbare huishoudens, dak- en thuislozen, 

psychiatrische patiënten, mensen die niet aan 

de arbeidsmarkt deelnemen, werkende armen;

•	 ‘multiprobleemgezinnen’, kinderen in crisis-/

crisisvolle situaties, voortijdige school verlaters, 

zwerfjongeren, tienermoeders, jongeren/

jongvolwassenen die met justitie in aanraking 

gekomen zijn of dreigen te komen;

•	 licht verstandelijk gehandicapte (zwerf)

jongeren, volwassenen en ouderen met dubbel-

diagnose (d.w.z. tevens verslaafd, psychia-

trisch, veelpleger, dakloos of gedragsgestoord);

•	 ex-gedetineerden/veelplegers zonder huis-

vesting/opvang, (ex-)drugs- of alcoholver-

slaafden, ernstig zieke dak- en thuislozen;

•	 geïsoleerd levende zorgafhankelijke ouderen, 

zorgwekkende zorgmijders thuis of op straat, 

‘stille’ of verscholen mensen die vereenzaamd 

zijn, afgewezen asielzoekers zonder enige 

status en zonder aanspraak op hulp.
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In 2009 verleende het Leger des Heils aan 38.566 (vorig jaar 40.069) unieke personen professionele hulp. Onder 

hen waren ruim 15.000 nieuwe cliënten.

Het Leger beschikte in 2009 over een overnachtingscapaciteit van 4.176 bedden. Deze zijn als volgt ingezet:

Aantal verblijfsdagen

2009 2008

Intramuraal (aantal plaatsen  
per 31/12)

Gemiddelde 
capaciteit

Bezettings 
dagen

Bezetting 
in %

Gemiddelde 
capaciteit

Bezettings 
dagen

Bezetting 
in %

Maatschappelijke opvang 2.018 703.531 95,5% 1.858 620.875 91,5%

Verslavingszorg 68 19.110 77,0% 63 19.467 84,7%

Geestelijke gezondheidszorg 942 334.934 97,5% 793 235.628 81,3%

Ouderen- en gezondheidszorg 825 292.298 97,1% 832 276.269 91,0%

Jeugdzorg 324 106.065 89,7% 305 103.788 93,2%

Totaal 4.176 1.455.938 95,5% 3.851 1.256.027 89,3%
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Ook biedt het Leger des Heils dagopvang, dagactiviteiten en dagtraining. Het aantal bezoekers/deelnemers 

(unieke personen) hiervoor was in 2009 als volgt: 

Aantal bezoekers/deelnemers dagopvang, -activiteiten en -training

Werkveld 2009 2008 %-groei

Maatschappelijke opvang Dagopvang dak- en thuislozen  7.790  8.237 -5%

Ouderen- en gezondheidszorg Dagopvang voor ouderen  91  114 -20%

Jeugdzorg (Medisch) Kinderdagopvang  175  128 37%

Reclassering Dagtrainingscentra  63  118 -47%

Preventie en maatschappelijk herstel Werk voor Iedereen arbeidsreïntegratie  1.689  1.569 8%

Preventie en maatschappelijk herstel Bij Bosshardt buurtwerk  489  442 11%

Totaal  10.297  10.608 -3%
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In de werkvelden Maatschappelijke opvang, Ouderen- en gezondheidszorg, Verslavingszorg en Preventie  

en maatschappelijk herstel is ook ambulante zorg gegeven. Daarbij hebben onze medewerkers de volgende ‘zorg-

prestaties’ geboekt:

Geleverde prestaties (in uren) AWBZ, Forensische zorg en WMO 

Soort prestatie 2009 2008 %-groei

Begeleiding en Behandeling 545.179  521.689 5%

Persoonlijke verzorging 57.563  56.014 3%

Verpleegkundige hulp 13.734  11.801 16%

Huishoudelijke verzorging 72.296  63.062 15%

Dag GGZ Langdurig zorg afhankelijke (uren) 141.625  142.179 0%

Totaal uren 830.398  794.745 4%

Vanuit onze extramurale afdelingen voor Jeugdzorg (met name Justitiële Jeugdbescherming) en Reclassering 

hebben we de volgende ondersteuning gegeven:

Aantal pupillen Justitiële Jeugdbescherming (12-maandsgemiddelden)

2009 2008 %-groei

(Gezins) voogdij/jeugdbescherming  1.949
 

 1.912 2%

Aantal pupillen Pleegzorg

2009 2008 %-groei

Werkelijke bezetting  446 
 
450

 
-1%

Productie Reclassering (in aantallen)

2009 2008 %-groei

Eerste contacten/vroeghulp
 
2.306

 
 2.016

 
14%

Risico-analyse en Diagnose  3.495  3.602 -3%

Voorlichtings- en
 
adviseringsrapportages

 
3.825

  
3.577 7%

Toezicht en begeleiding  4.682
 

 4.264 10%

Werk- en leerstraffen  738
  

890 -17%

Totaal aantal  15.046  14.349 5%
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Kerkelijke activiteiten 

Onze kerkelijke activiteiten hebben, veelal met vrijwil-

ligersinzet, ruim 5.000 mensen bereikt in eerstelijns 

voorzieningen, zoals (tweedehands) kledingwinkels 

en Raad- & Daad balies. Ruim 64.000 mensen hebben 

deelgenomen aan de kerstactiviteiten. 

Exploitatieomvang

De exploitatie steeg met € 22 miljoen ofwel 8,7% 

(begroot: 3,8%) van € 251 miljoen in 2008 naar 

€ 273 miljoen in 2009.

De toename van de exploitatieomvang is hoofdzake-

lijk het gevolg van intensievere begeleiding aan een 

in omvang iets afgenomen groep dak- en thuislozen. 

De belangrijkste financiële afwijkingen in de exploita-

tie in 2009 ten opzichte van het voorgaande jaar en de 

begroting, zijn te vinden in de volgende sectoren:

•	 Geestelijke	Gezondheidszorg	(GGZ) - De exploi-

tatieomvang in deze sector groeide in 2009 het 

sterkst, een toename van € 10 miljoen of 21%.

   Het Leger des Heils heeft in Lunteren ook een 

forensische GGZ-kliniek voor jeugd en volwas-

senen. Daarnaast hebben we in Arnhem een 

deeltijdkliniek en een polikliniek. Binnen het 

werkveld van de GGZ werden in 2009 door het 

Leger des Heils in totaal 1.969 mensen geholpen.

  Het Ministerie van Justitie is verantwoordelijk 

voor de bekostiging van de geestelijke gezond-

heidszorg (inclusief verslavingszorg) die verleend 

wordt in een strafrechtelijk kader. Dergelijke zorg 

koopt dit ministerie onder meer in bij de twee 

vestigingen voor GGZ/verslavingszorg en de 38 

RIBW-vestigingen van de Stichting Leger des Heils 

Welzijns- en Gezondheidszorg.

•	 Maatschappelijke	opvang	- De exploitatie omvang 

in deze sector liet in 2009 volgens plan een be-

perkte toename met € 3,4 miljoen of 6% zien ten 

opzichte van 2008. De bezettingsgraad van de 

accommodaties steeg met 4% tot 95%, waarbij te-

gelijkertijd het aantal hulpvragers afnam met 5%.

  Onze voorzieningen voor maatschappelijke 

opvang worden hoofdzakelijk gefinancierd vanuit 

bijdragen van de 43 centrumgemeenten voor maat-

schappelijke opvang. Daarnaast dragen gemeenten 

via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(WMO) bij in de kosten van activiteiten die zich 

richten op preventie en maatschappelijk herstel. 

Ook bekostigen gemeenten trajecten voor arbeids-

re-integratie.

  In 2009 deden in totaal 14.554 mensen een beroep 

op één van de voorzieningen voor maatschappe-

lijke opvang van het Leger des Heils. Het Leger des 

Heils verricht ongeveer 25% van alle maatschap-
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pelijke opvang in Nederland. Het is hiermee de 

grootste opvangorganisatie van ons land. 

•	 Preventie	en	Maatschappelijk	Herstel	- De kosten 

voor preventie en maatschappelijk herstel stegen, 

sterker dan begroot, met ca. € 2,5 miljoen (11%) ten 

opzichte van 2008.

  Zoals al in het hoofdstuk ‘Profiel’ te lezen is, wil het 

Leger des Heils dat mensen zo veel mogelijk hun 

zelfstandigheid behouden. Daarnaast willen we de 

sociale cohesie in buurten en wijken bevorderen. Dit 

doen we met activiteiten en projecten voor ‘preven-

tie en maatschappelijk herstel’, zoals: ‘10’ voor 

Toekomst, Grijs Genoeg(en), Bij Bosshardt en Werk 

voor Iedereen. In 2009 konden 11.599 mensen 

rekenen op een dergelijke vorm van ondersteuning 

en begeleiding.

  

Tevens is in het verslagjaar actief ingezet op de 

uitrol van ‘Bij Bosshardt”. Eind 2009 zijn vijf buurt-

gerichte centra onder de naam ‘Bij Bosshardt’ 

operationeel. Voor 2010 wordt een verdere uitbrei-

ding tot 12 vestigingen verwacht.

  Met de inzet van ‘soepbussen’ worden daklozen 

van voedsel, kleding en dekens voorzien. In 2009 

werden zo door de medewerkers en vrijwilligers 

1.072 ‘buitenslapers’ getraceerd.

•	 Ouderen-	en	gezondheidszorg - De kosten voor deze 

sector zijn in 2009 met ruim € 4 miljoen gestegen.

  In 2009 werden 1.749 mensen voor kortere 

of langere tijd verzorgd en verpleegd in een 

voorziening op het gebied van Ouderen- en gezond-

heidszorg. Het Leger des Heils heeft namelijk ook 

verzorgings- en verpleeghuizen, (kinder)hospi-

ces en woonvoorzieningen voor licht verstandelijk 

gehandicapte jongeren. Onze acht meerzorgafdelin-

gen voor chronisch en/of ernstig zieke (verslaafde) 

dak- en thuislozen rekenen we eveneens tot dit 

werkveld.

•	 Reclassering - De door het Ministerie van Justitie 

betaalde kosten van de reclasseringsactiviteiten  

van het Leger des Heils namen in 2009 met bijna  

€ 3 miljoen of 17% toe tot ca. € 20 miljoen.

•	 Kerkelijke	activiteiten - De gezamenlijke kosten 

voor evangelisatie en sociale hulpverlening be-

droegen in 2009 ongeveer € 11,4 miljoen en zijn 

daarmee licht gedaald ten opzichte van voorgaan-

de jaren. De daling is met name het gevolg van een 

kostenbeheersprogramma. De kerkelijke inkom-

sten waren stabiel, terwijl een inkomstentoename 

noodzakelijk is om toekomstige kostenontwik-

kelingen te kunnen betalen. In 2009 zijn nieuwe 

korpsgebouwen geopend in Middelburg, Utrecht 

en Leeuwarden.
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•	 Internationale	Ontwikkeling	&	Samenwerking - 

De bestedingen door de afdeling Internationale 

Ontwikkeling & Samenwerking bedroegen  

€ 2,7 miljoen en waren daarmee lager dan begroot 

en ook lager dan in 2008. Het verschil is met name 

te verklaren door niet-gerealiseerde inkomsten en 

vertraagde goedkeuring van nieuwe projecten. De 

trend dat projectvoorbereiding een steeds langere 

doorlooptijd vraagt wordt daarmee doorgezet. In 

2010 zullen de beïnvloedbare processen vanuit 

Nederland nader worden beoordeeld en worden 

toegewerkt naar een model waarbij de tijd van pro-

jectidentificatie tot de feitelijke start van het project 

maximaal 18 maanden mag bedragen.

  In het voorgaande jaar is het meerjarenbeleid 

aangepast door keuzes te maken in de gebieden 

waar het Leger des Heils in Nederland zich speci-

fieker op wil richten. Deze ‘focus countries’ zijn 

nieuw gedefinieerd op basis van beschikbare lokale 

infrastructuur van het Leger des Heils wereld-

wijd, een lage score op de ‘Human Development 

Index’ van de Verenigde Naties en afstemming met 

andere ontwikkelingswerkbureaus in andere Leger 

des Heils-landen. Deze selectie heeft geleid tot 

positieve aandacht voor een tiental landen, waar-

onder Congo (DR), Congo Brazzaville, Angola, 

Ghana, Suriname, Colombia, Georgië, Oekraïne, 

het oostelijk deel van India en Indonesië.

  De nauwe samenwerking tussen het Leger des 

Heils in Nederland en Tsjechië blijft van kracht. 

De omvang van de activiteiten en de kwaliteit van 

de organisatie in Tsjechië worden van jaar tot jaar 

robuuster.

•	 Kledinginzameling - Leger des Heils ReShare is 

de grootste inzamelaar van gebruikte kleding en 

aanverwante artikelen, zoals schoenen en textiel, 

in Nederland. Met een wagenpark van 36 vracht-

wagens worden periodiek zo’n 2.200 kledingcontai-

ners geleegd. Daarnaast wordt kleding opgehaald 

bij plaatselijke Leger des Heils-afdelingen, basis-

scholen en via samenwerkingsprojecten met andere 

landelijke of lokale organisaties.  

 

 In totaal is in 2009 ruim 26 miljoen kilogram gebruik-

te kleding ingezameld. Om het begrote inzamel-

volume te halen, kwam Leger des Heils ReShare 3,7 

miljoen kilo of 12,2% tekort. Ten opzichte van 2008 is 

er sprake van een daling van 1,2 miljoen kilo of 4,3%.  

 

 De marktomstandigheden aan de verkoopzijde 

waren daarentegen goed te noemen. Een effect van 

de economische recessie is een stijging van de vraag 

naar tweedehands kleding. De gemiddelde verkoop-

prijs per kilo steeg van € 0,414 in 2008 naar € 0,431 
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n	 In 2009 verleende het Leger des Heils 
 aan 38.566 unieke personen 
 professionele hulp.

in 2009. Dit is mede veroorzaakt door een sterke 

stijging van de verkoop van kleding aan onze vaste 

partner in Oekraïne. De gerealiseerde verkoopprij-

zen zijn goed. Tevens heeft het Leger des Heils door 

deze samenwerking meer mogelijkheden voor een 

verantwoord ketenbeheer. Een gedeelte van de gere-

aliseerde opbrengsten wordt gebruikt om projecten 

van het Leger des Heils in Oekraïne te ondersteunen. 

 

 Leger des Heils ReShare heeft in 2009 verschillende 

initiatieven ontplooid om haar marktaandeel te 

behouden. Zo is in het najaar de nationale kle-

dingactie gehouden, in samenwerking met RTL4. 

Kledinginzameling via basisscholen vormt eveneens 

een belangrijk speerpunt van beleid. In 2009 startte 

Leger des Heils ReShare met het ontwikkelen van 

en investeren in een speciaal basisonderwijspakket: 

het Willy Booth-educatiepakket. Met behulp van dit 

pakket en twee schoolambassadeurs verwacht Leger 

des Heils ReShare de komende jaren meer tweede-

hands kleding via scholen in te zamelen.

•	 Fondsenwerving - De economische recessie heeft in 

de loop van 2009 een nadelige invloed gehad op de 

inkomsten uit direct marketing. Het totaal aan baten 

uit eigen fondsenwerving (exclusief kledinginzame-

ling, maar inclusief nalatenschappen en grotere 

giften) bleef echter stabiel op ruim € 19 miljoen.

  Het in 2008 afgesproken, op groei gerichte direct 

marketing-programma is in 2009 tussentijds 

neerwaarts bijgesteld om de kosten van fondsen-

werving te matigen. Desalniettemin bedragen 

deze kosten in 2009 19,8% van de inkomsten in 

vergelijking met 16,1% in het voorgaande jaar. 

De kostenscore in 2009 is daarmee wel lager dan 

het maximum door het CBF geadviseerde percen-

tage (25%), maar gelijk aan het maximum dat het 

Leger des Heils zelf bepaalde. 

Financiële resultaten

Het nettoresultaat in 2009 bedraagt € 5,9 mil-

joen. Dat betekent een belangrijk herstel ten 

opzichte van het verliesjaar 2008.

•	 Beleggingen - Nadere analyse van het jaarresul-

taat geeft aan dat het positieve beleggingsrende-

ment ad € 7,7 miljoen een belangrijke bijdrage 

heeft geleverd aan het eindresultaat 2009. In de 

begroting was rekening gehouden met beleg-

gingsinkomsten ad € 4,3 miljoen. Het feitelijke 

beleg gingsrendement bedroeg echter 10% van 

het geïnvesteerde kapitaal en was daarmee fors 

hoger dan de langetermijnverwachting van 5,6%. 

Daarmee werd een belangrijk deel van de schade, 

die in 2008 door de kredietcrisis werd aangericht, 

ingelopen.  
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Overigens heeft het Leger des Heils het beleg-

gingsbeleid in december 2009 ingrijpend aan-

gepast, zodat in de toekomst grote fluctuaties in 

beleggingsresultaten niet meer kunnen voor-

komen. De consequentie is echter ook, dat het 

prognoserendement op de lange termijn door deze 

beleidskeuze gedaald is van 5,6% tot ruim 4%.

•	 Bedrijfsvoering	professionele	hulpverlening - 

Medio 2008 heeft het Leger des Heils duidelijke 

keuzes gemaakt voor een strakkere financiële 

beheersing van de professionele hulpverlening. 

De aanleiding was dat het Leger des Heils toen 

verwachtte af te stevenen op een significant finan-

cieel tekort. De kwetsbaarheid is gelegen in een 

combinatie van factoren: transitie van lumpsum 

naar productiefinanciering, het inpassen van 

administratieve vaardigheden bij hulpverleners, 

steeds complexere subsidieregelgeving en opeen-

volgende veranderingen van financieringssyste-

matiek. Daar komt bij een in omvang groeiende 

organisatie die de noden van haar doelgroepen 

onderkent en probeert passende hulpverlening 

aan te bieden, ook voor die problemen waarin de 

bekostigingssystemen/subsidies niet voorzien.

  Deze analyse heeft in 2008 geleid tot een intensief 

verbeterproces. Diezelfde verbeterlijn heeft zich 

in 2009 bij veel werkeenheden doorgezet, waar-

door het exploitatietekort in 2009 € 6,0 miljoen 

bedroeg tegenover € 9,9 miljoen tekort in het 

voorgaande jaar. Na allocatie van inkomsten  

uit eigen fondsenwerving bedroeg het netto-

resultaat over het jaar 2009 uit de hulpverlening  

n	 In 2009 jaar werd een belangrijk deel 
van de schade die door de kredietcrisis 
werd aangericht, ingelopen.
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€ 1,5 miljoen positief. Het Leger des Heils is 

tevreden met deze financiële uitkomst.

•	 Kosten	eigen	fondsenwerving	en		

besteding	aan	doelstelling - De kosten van eigen 

fondsenwerving worden gemaakt om de in-

komsten uit eigen fondsenwerving op niveau te 

houden en zo mogelijk te verhogen. Toename van 

eigen fondsenwerving leidt tot meer financiële 

mogelijkheden om (ongesubsidieerde) hulp aan 

de zwakkeren in de samenleving te verbeteren.

De kosten van eigen fondsenwerving bedragen in 

het verslagjaar € 4,2 miljoen (2008: € 3,5 miljoen) 

en bedragen 19,8% (2008: 16,1%) van de bruto-

inkomsten van de eigen fondsenwerving. 

 Het beleid is erop gericht om de inkomstenstroom 

zo snel mogelijk aan de doelstelling te besteden, 

zonder daarmee de continuïteit van de hulpver-

lening in gevaar te brengen. In het verslagjaar 

bedroeg de besteding aan de doelstelling 4% 

minder dan de inkomsten (vorig jaar: 3% meer). n

(bedragen € 1 miljoen) Werkelijk 2009 Begroot 2009 Werkelijk 2008

Doelstelling bestedingen 268,1 255,7 246,9

Totaal netto baten 278,7 262,5 239,0

Bestedingspercentage (bestedingen : baten) 96 % 97 % 103 %
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Het Leger des Heils signaleert

Maatschappelijke ontwikkelingen

In ons werk komen we veel menselijke nood tegen, in allerlei 

vormen. Vaak staat deze nood niet op zich, maar is er sprake van 

bepaalde trends in onze samenleving. Vanuit onze missie willen 

we oplossingen aandragen om mensen zicht op een zinvol leven 

te bieden. Daarbij doen we ook een beroep op de samenleving. 

Eenzaamheid

Eenzaamheid houdt in dat er niemand is waarop je 

terug kan vallen. Dat je met niemand je gedachten, 

verhalen en zorgen kunt delen. Dat je geen luiste-

rend oor hebt of iemand die een arm om je heen slaat. 

Eenzaamheid is een zorgwekkend verschijnsel dat 

grote groepen mensen in onze samenleving treft.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat één op de drie 

Nederlanders zich eenzaam voelt. Dat zijn ongeveer 4,8 

miljoen Nederlanders. Tien procent van de Nederlanders 

voelt zich zelfs vaak eenzaam. Onder jongeren van 18 tot 

24 jaar ligt dat percentage nog wat hoger (12%).

De verwachting is dat eenzaamheid verder zal toene-

men als gevolg van individualisering, vergrijzing en de 

multiculturele samenleving. Daarom vormt een aantal 

maatschappelijke organisaties, waaronder het Leger 

des Heils, de Coalitie Erbij, een nationaal samenwer-

kingsverband tegen eenzaamheid. De Coalitie Erbij 

wil door middel van samenwerking, onderzoek en een 

landelijke campagne bijdragen aan het verminderen 

van eenzaamheid.

Behoefte aan zingeving 

Uit onderzoek blijkt ook dat het voor veel mensen 

moeilijk is om een zinvol leven te leiden. Een zinvol 

leven heeft onder meer te maken met het gevoel iets 

voor een ander te betekenen. Het houdt ook in dat je 

een toekomstperspectief hebt.

Veel mensen en vooral jongeren zijn op zoek naar 

geborgenheid en vormen van spiritualiteit en  

godsbeleving. Opvallend is dat velen dit niet (meer) 

zoeken in bestaande instituties (zoals kerken), maar 

in zingevende activiteiten in vrije tijd of beroep. Deze 

tendens (ontkerkelijking) leidt tot een terug lopend 

ledental en dalende inkomsten voor de kerken, ook 

voor de kerk van het Leger des Heils. Daarom zoeken 

kerken naar nieuwe vormen om mensen aan te spreken.
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Moeizame integratie van kwetsbare groepen

Nederlanders maken zich minder zorgen over kwetsba-

re groepen. Medewerkers van het Leger des Heils stuiten 

daardoor ook steeds vaker op soms agressieve vormen 

van het NIMBY-effect. NIMBY is de afkorting van Not 

In My BackYard (‘Niet in mijn achtertuin!’). Deze 

uitdrukking omschrijft de gevoelens die buurtbewo-

ners kunnen hebben, wanneer het Leger des Heils naar  

een opvanglocatie voor bijvoorbeeld daklozen en 

verslaafden zoekt. Waar deze gevoelens tot geor-

ganiseerd verzet leiden, wordt het realiseren van 

voorzieningen voor bijzondere doelgroepen in 

woonwijken vertraagd. Uitstel zorgt ervoor dat kwets-

bare mensen niet de juiste hulp krijgen en hun sociale 

uitsluiting voortduurt. Dit kan juist leiden tot meer 

overlast in desbetreffende woonplaats. Het NIMBY-

effect vormt daarmee ook een belemmering voor  

het ‘Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang’  

in de vier grootste steden van ons land en de  

‘Stedelijke Kompassen’ in de overige 39 centrumge-

meenten.

Economie, armoede en schulden

De kredietcrisis heeft geleid tot een wereldwijde 

economische recessie met ook grote gevolgen voor 

de Nederlandse economie. Naar verwachting zal het 

aantal huishoudens met problemen groeien door 

verlies van werk en huisvesting en een toename van 

armoede en schulden. Om de recessie te bestrijden zijn 

bovendien forse bezuinigingen op de overheidsuitga-

ven nodig, met alle gevolgen van dien.

De grote schuldenproblematiek die Nederland kent, 

neemt dus alleen maar toe. Dit belemmert de arbeids-

participatie van mensen, maar ook een volwaardige 

participatie aan onze samenleving in het algemeen. 

Daarom staat de schuldenproblematiek hoog op de 

politieke agenda. Er is een pakket van maatregelen 

ingevoerd om problematische schulden in 2011 met de 

helft terug te dringen.

Het Leger des Heils is mede-initiatiefnemer van het 

Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS). Dit 

systeem moet een volledig beeld geven van de finan-

ciële positie van consumenten, inclusief hun huur- en 

energieschulden. Hierdoor kan overkreditering voor-

komen worden en de zorgplicht die verschillende 

instanties hebben, beter ingevuld worden. Zie ook het 

hoofdstuk ‘Samenwerkingsverbanden’ op pagina 38.

Scheiding kerk en staat

Verschillende levensbeschouwelijke organisaties in ons 

land, waaronder het Leger des Heils, voeren zorgtaken uit 

die door de overheid gefinancierd worden. De laatste tijd 

is dit steeds vaker onderwerp van discussie. Soms ontstaat 

er ophef over een vermeende koppeling tussen zorgverle-

ning en evangelisatie of het feit dat we bij de werving van 

medewerkers eisen stellen aan hun levensovertuiging.
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In de publicatie ‘Tweeluik religie en publiek domein’ 

van de VNG en het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

(maart 2009) worden aan gemeenten de volgende 

handvatten gegeven:

•	 Het beginsel van scheiding van kerk en staat is niet 

in de Nederlandse Grondwet of in internationale 

verdragen vastgelegd. Het vloeit in belangrijke mate 

voort uit de godsdienstvrijheid en het discriminatie-

verbod, die wel een wettelijke verankering kennen 

(resp. artikel 6 en artikel 1 van de Grondwet);

•	 De scheiding van kerk en staat sluit niet uit dat aan 

organisaties op religieuze grondslag subsidies wordt 

verstrekt;

•	 De (gesubsidieerde) activiteiten moeten een publiek 

doel dienen. Religieuze vorming valt daar (volgens 

de rechter) niet onder.

Het principe ‘scheiding van kerk en staat’ is binnen het 

Leger des Heils gewaarborgd, doordat de onderschei-

den activiteiten sedert 1988 zijn ondergebracht in 

verschillende juridische entiteiten, elk met een eigen, 

autonoom bestuur. Zie hiervoor ook ‘Het Leger des 

Heils in Nederland’ op pagina 5.

Meer sociale cohesie is minder

sociale uitsluiting

Volgens het Leger des Heils is het risico op sociale uitslui-

ting in een complexe maatschappij als Nederland hoog. 

De solidariteit met kwetsbare mensen staat onder druk 

door verharding in de samenleving en bezuinigingen in 

de zorg. Toch blijkt uit onderzoek dat mensen verlan-

gen naar een samenleving met meer gemeenschapszin 

en solidariteit. Deze onderlinge betrokkenheid wordt 

bevorderd door mensen vanuit hun verschillende leef-

situaties elkaar te laten ontmoeten.

De overheid streeft naar een omslag van verzorgings-

staat naar verzorgingssamenleving: de ‘civil society’, 
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waarbij zij een beroep doet op de sociale infrastructuur 

(mantelzorg, burenhulp, kerkelijke ondersteuning, 

etc.). Levensbeschouwelijke organisaties zoals kerken, 

moskeeën en synagogen zijn belangrijke spelers, 

‘investeerders’ in deze civil society. Zij geven mensen 

een gevoel van identiteit en veel van hun activiteiten 

zijn gericht op ontmoeting en contact. Denk daarbij 

aan feesten en rituelen rond belangrijke gebeurte-

nissen zoals geboorte, dood en huwelijk. Ook zijn 

deze organisaties betrokken bij het lenigen van maat-

schappelijke noden, bijvoorbeeld door middel van 

voedselbanken, inloopcentra, de opvang van uitgepro-

cedeerde asielzoekers, etc.

Vanuit het bedrijfsleven ontstaan de laatste jaren 

steeds meer initiatieven om inhoud te geven aan 

het begrip ‘maatschappelijk verantwoord onderne-

men’. Het gaat dan niet (primair) om het geven van 

geld, maar om actieve bijdragen aan het oplossen van 

problemen in de samenleving. Bedrijven doen dat door 

hun expertise, infrastructuur en/of contacten beschik-

baar te stellen. Zij krijgen daar ook iets voor terug: een 

positief imago, verrijking van inzichten, nieuwe werk-

wijzen en infrastructuur/netwerken en meer begrip 

voor de leefsituatie van mensen.

Wanneer de beoogde civil society aan kracht gaat 

winnen, zou het risico op sociale uitsluiting daardoor 

wel eens sterk kunnen verminderen.

Milieu - Duurzaam en zuinig  

gebruik van materialen

Door milieuvervuiling en klimaatverandering is onze 

leefomgeving niet altijd zo schoon en veilig als we zouden 

willen. Het afval van huishoudens en bedrijven belast  

het milieu. In het afgelopen jaar heeft het afvalstof-

fenbeleid van de overheid een andere focus gekregen. 

Voorheen ging het vooral om preventie en hergebruik 

van afval. Nu is het beleid gericht op verantwoord keten-

beheer. Deze omslag wordt ook wel als volgt omschreven: 

‘van afvalbeleid naar materiaalketenbeleid’.

Het gaat allemaal om duurzaam en zuinig gebruik 

van materialen. Dat is het meest effectief te realiseren 

door de hele materiaalketen erbij te betrekken. Met 

deze ‘keten’ bedoelen we het traject van grondstof tot 

afvalstof. Het is van belang om al vroeg in deze keten, 

bijvoorbeeld bij het ontwerpen van producten, zo veel 

mogelijk rekening te houden met een duurzaam en 

zuinig gebruik. Op die manier veel onnodige milieube-

lasting later in de materiaalketen voorkomen worden.

Leger des Heils ReShare neemt deel aan een werk-

groep die zich bezighoudt met een beter beheer van 

de textielketen. De werkgroep bestaat uit partijen die 

bij de hele levenscyclus van textiel betrokken zijn, 

van katoenproducenten tot detailhandelaren. Mede 

door deelname aan deze werkgroep wil Leger des 

Heils ReShare op een innovatieve manier meewerken 
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aan een beter milieu. In Nederland bedraagt de totale 

hoeveelheid gescheiden ingezameld textiel in de afval-

fase ongeveer 74 kiloton (2006).

Licht herstel donateursvertrouwen

Na een dieptepunt in 2009 laat het gemeten vertrou-

wen van Nederlandse donateurs begin 2010 weer wat 

herstel zien. Het lijkt daarmee - met enige vertra-

ging - de stijging van het consumentenvertrouwen te 

volgen. Dit blijkt uit de Onderzoeksrapportage van Het 

Nederlandse Donateurspanel (maart 2010).

De belangrijkste oorzaak is een verbetering in het 

geefklimaat. Het imago van goede doelen, dat in 

2009 verslechterd was, is momenteel stabiel. Het 

Nederlandse publiek heeft het meeste vertrouwen 

in lokale goede doelen, gevolgd door doelen met het 

CBF-Keur en landelijke goede doelen.

Mensen die stemmen op christelijke en/of linkse poli-

tieke partijen scoren over het algemeen hoger op de 

index van het donateursvertrouwen. ChristenUnie 

en GroenLinks zijn daarbij de koplopers. De politieke 

partijen op rechts scoren lager. De PVV-stemmer heeft 

het minste vertrouwen in goede doelen.

Veel steun aan Haïti

Op 12 januari 2010 werd Haïti getroffen door een zware 

aardbeving. De Samenwerkende Hulporganisaties 
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(SHO) startten toen een nationale actie voor Haïti en 

openden daarvoor Giro 555. Het Leger des Heils sloot 

zich als gastdeelnemer bij deze actie aan.

Nederland kwam massaal in actie voor de slachtoffers 

van de ramp. Giro 555 had - na de tsunami in Azië - 

de hoogste opbrengst ooit. Ook via andere initiatieven 

en goede doelen is er veel geld voor Haïti gegeven. 

Mensen die niet gedoneerd hebben, geven aan dat 

zij eraan twijfelen of het geld wel goed terecht komt. 

Toch willen ook zij, net als mensen die wel gedoneerd 

hebben, geïnformeerd worden over de bestedingen 

van het geld, het liefst via korte reportages op tv of een 

speciale website.

Ontwikkelingssamenwerking

In 2000 hebben 189 landen de Millenniumverklaring 

ondertekend. Deze landen gaan zich actief inzetten 

om wereldwijd de armoede te bestrijden. Hiervoor zijn 

acht ‘Millennium Ontwikkelingsdoelen’ gesteld. Deze 

moeten in 2015 gehaald zijn. Meer informatie hierover 

vindt u op www.millenniumdoelen.nl.

Armoedebestrijding is ook het hoofddoel van de 

ontwikkelingssamenwerking die de Nederlandse 

overheid aangaat. Het kabinet is van mening dat 

Nederlandse maatschappelijke organisaties op dit 

terrein een belangrijke rol hebben. De overheid maakt 

dit ook mede mogelijk door niet alleen geld beschik-

baar te stellen voor wereldorganisaties als de VN en 
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bilaterale hulp tussen staten, maar ook voor verschil-

lende Nederlandse organisaties die het feitelijke 

ont wikkelingswerk uit kunnen voeren.

Vooruitzicht

De Nederlandse overheid kent voor de in Nederland 

gevestigde maatschappelijke organisaties die participeren 

in ontwikkelingssamenwerking, een zogenoemd ‘medefi-

nancieringsstelsel’. Dit geldt voor de periode 2007-2010 

en loopt dus dit jaar af. De resultaten zijn nog niet bekend, 

maar de verwachtingen zijn goed. Dat was voor de minis-

ter van Ontwikkelingssamenwerking voldoende reden om 

voor de periode 2011-2015 alvast een nieuw kader af te 

kondigen (MFS2). Daarin legt hij nadruk op een grotere 

samenwerking tussen ontwikkelingsorganisaties. Ook 

brengt de minister mogelijke verbindingen met andere 

maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven onder 

de aandacht. Hiermee gaat een omslag van een ‘project-

matige aanpak’ naar een ‘programmatische aanpak’ 

gepaard. Verschillende projecten die inspelen op eenzelf-

de problematiek, worden gebundeld tot een programma. 

Dit maakt de hulpverlening effectiever en het meten van 

resultaten eenvoudiger.

Tegelijkertijd is het aantal begunstigde organisa-

ties teruggebracht van ruim honderd tot minder dan 

dertig. Het Leger des Heils heeft deze nieuwe ontwik-

kelingen aangegrepen om intensievere samenwerking 

met andere organisaties aan te gaan. Deze verbanden 

zullen bijdragen aan kwaliteitverbetering van schaal-

vergroting. Toch signaleren we daarbij ook een grotere 

productie van beleidsdocumenten en een toename van 

bureaucratie. De systematiek kan leiden tot minder 

vrijheid in de keuze van landen, waarbij de beoogde 

voorkeursbehandeling van projecten in ‘fragiele staten’ 

juist onder druk komt te staan. De grotere nadruk op 

meetbare prestaties in een beperkte periode botst op 

de omstandigheden in deze landen waar geen positie-

ve bijdrage van de nationale overheden te verwachten 

valt. Daarmee dreigen projecten met een langere door-

looptijd en moeilijker definieerbare variabelen buiten 

de boot te vallen. n

NAAR INHOUDSOPGAVE



40

JAARVERSLAG LEGER DES HEILS 2009

Samenwerkingsverbanden

Om onze doelstellingen beter te kunnen 

realiseren zoekt het Leger des Heils actief naar 

samenwerking met andere organisaties. Dat past 

ook bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid 

die wij als Leger hebben. In 2009 vielen de 

volgende samenwerkingsrelaties op.

Coalitie Erbij:  

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid 

Samen met een aantal andere maatschappelijke orga-

nisaties heeft het Leger des Heils de Coalitie Erbij 

opgericht. Samen willen we de problematiek van 

eenzaamheid onder de aandacht van het Nederlandse 

publiek brengen. Daarnaast probeert de Coalitie Erbij 

het bedrijfsleven en overheden op lokaal en landelijk 

niveau aan te zetten tot een actieve bestrijding van 

eenzaamheid. Ook geven we meer bekendheid aan 

projecten en activiteiten op dit gebied.

Dutch Homeless Cup

In een aantal grote steden van ons land wordt jaarlijks 

een unieke voetbalcompetitie voor dak- en thuislozen 

gehouden: de Dutch Homeless Cup. Het doel van dit 

initiatief is om deze kwetsbare groep mensen meer 

kansen te geven in de samenleving. In 2009 heeft het 

Leger des Heils voor de tweede maal een belangrijke 

bijdrage geleverd aan de organisatie van dit toernooi. 

Meer dan tweehonderd dak- en thuislozen streden in 

zes rondes om een ticket naar de Homeless World Cup 

in Milaan.

Binnen dit project gaat sporten hand in hand met 

werken aan jezelf en aan je toekomst. Het vinden van 

een stabiele woonsituatie en een vaste baan speelt 

namelijk ook een partijtje mee. En natuurlijk kijken 

we of de deelnemers na de competitie mee kunnen 

draaien in een amateurvoetbalclub.

In de Dutch Homeless Cup werken verschillende partij-

en samen, waaronder de KNVB, Nike, Stichting Meer 

dan Voetbal, het Ministerie van VWS en het Oranje 

Fonds. Deze partners stellen onder meer geld beschik-

baar. Bovendien steunen diverse profvoetballers en 

trainers de deelnemers bij het - letterlijk en figuurlijk 

- bereiken van hun doel.

Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS)

Kredietverleners hebben ondanks de informatie 

van het BKR (Bureau Krediet Registratie) vaak een 

onvolledig beeld van de financiële positie van een 

consument. Dat komt onder meer omdat huur- en 

energieschulden daarin niet vastgelegd worden. Het 

Leger des Heils nam daarom in 2005 mede het initi-

atief tot het Landelijk Informatiesysteem Schulden 

(LIS). Inmiddels hebben alle relevante marktpartijen 

(Aedes, EnergieNed, NVVK, VNG, Vfn, NVB, NTO) zich 

bij dit initiatief aangesloten.

De toenemende schuldenproblematiek vraagt om een 

integrale aanpak. Daarom hebben zowel het kabinet 

als de Tweede Kamer LIS aangemoedigd om een 

landelijke schuldenregistratie te realiseren. Door de 

financiële positie van bepaalde consumenten breder 
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in kaart te brengen, kan overkreditering voorkomen 

worden. Daardoor kan de zorgplicht die de verschil-

lende instanties hebben, ook beter ingevuld worden. 

Bovendien is schuldhulpverlening effectiever, wanneer 

al in een vroeg stadium meer bekend is over de schul-

den van een consument.

In 2008 is een begin gemaakt met de bouw van deze 

landelijke schuldenregistratie. Na zorgvuldige afstem-

ming met de privacywetgeving bleek echter dat het 

CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) het 

belang van privacy zwaarder laat wegen dan het 

maatschappelijk belang om problematische schul-

den te voorkomen. Daarop is in 2009 de bouw van 

de schuldenregistratie stopgezet. In opdracht van de 

Tweede Kamer doet het Ministerie van Financiën een 

zogenoemd quick-scan-onderzoek naar de ontstane 

situatie.

Wageningen Universiteit

Het Leger des Heils krijgt regelmatig voedsel aange-

boden vanuit het bedrijfsleven. Vaak is dit voedsel 

niet bruikbaar, omdat de houdbaarheidsdatum 

verstreken is of omdat het niet op korte termijn 

verwerkt kan worden. Daarom heeft de Stichting 

Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg in 

2009 opdracht gegeven aan Wageningen Universiteit 

en Researchcentrum om een distributiesysteem te 

ontwikkelen, waarmee overtollig, maar kwalita-

tief goed voedsel beter gebruikt kan worden voor de 

duizenden maaltijden die het Leger des Heils dagelijks 

verzorgt. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit draagt bij in de kosten van dit onder-

zoek. Het past immers in het beleid van de Nederlandse 

overheid om voedselverspilling terug te dringen.

Raad van Kerken

De Raad van Kerken in Nederland is een gemeenschap 

van zestien christelijke kerken in Nederland, waar-

onder het Kerkgenootschap Leger des Heils. De raad 

bevordert de oecumenische dialoog en wil gestal-

te geven aan de eenheid van de christelijke kerken. 

Verder bezint de raad zich op vragen rond christelijk 

geloof, kerk en samenleving. De Raad van Kerken is 

een gesprekspartner voor het kabinet.

Evangelische Alliantie (EA)

Het Kerkgenootschap Leger des Heils neemt samen 

met circa honderd andere organisaties deel aan de 

Evangelische Alliantie (EA). Binnen de EA wordt 

samengewerkt rondom verschillende onderwerpen. 

Werkgroepen geven advies op het gebied van gebed, 

diaconaat, evangelisatie, gemeenteopbouw en jeugd-

werk. Zo is het Kerkgenootschap Leger des Heils onder 

andere betrokken bij de werkgroep Diaconaat en secto-

raal overleg Jeugd.
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Landelijk Overleg voor Vrijwilligersorganisaties 

in de Zorg (LOVZ)

Het LOVZ, waaraan ook het Kerkgenootschap Leger 

des Heils deelneemt, is een platform onder de 

paraplu van de vereniging Nederlandse Organisaties 

Vrijwilligerswerk (NOV). Via het LOVZ kunnen vrij-

willigersorganisaties in de zorg kennis en ervaring 

uitwisselen, inspiratie opdoen, nadenken over de 

specifieke rol van de vrijwilliger en samenwerkings-

verbanden op deelterreinen binnen de vrijwillige zorg 

opzetten.

World Servants 

Het Leger des Heils werkt sinds enige jaren samen met 

World Servants. Jongeren van het Leger des Heils doen 

mee aan projecten van deze christelijke organisatie. 

World Servants bouwt scholen, klinieken, schoonwa-

tervoorzieningen en huizen in ontwikkelingsgebieden 

met hulp van groepen jongeren en volwassenen uit 

Nederland. Zo worden zij bewust gemaakt van de 

ontwikkelingsproblematiek.

Scouting

Het Leger des Heils heeft een aantal scoutinggroe-

pen. Deze groepen zijn lid van Scouting Nederland en 

maken gebruik van methodes, materialen, trainingen 

en evenementen die Scouting Nederland ontwikkelt en 

aanbiedt. Daarnaast komen eens per jaar scoutinglei-

ders van het Leger des Heils vanuit heel Europa bijeen. 

Het doel van dit netwerk is het verder ontwikkelen van 

de vele internationale vriendschappen die aan de basis 

staan van succesvol scoutingwerk.

IKON

Het Leger des Heils is één van kerkgenootschappen 

die participeren in IKON (Interkerkelijke Omroep 

Nederland). IKON produceert vanuit (protes-

tants) christelijke traditie en bijbels perspectief 

blikverruimende en grensverleggende inhoud voor 

radio, televisie en nieuwe media. Het doel is mensen te 

inspireren, te motiveren en te activeren.

Brancheorganisaties

De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheids-

zorg participeert in een aantal brancheorganisaties in de 

zorg, waaronder: Federatie Opvang, MO-groep, Actiz en 

GGZ-Nederland.

De Stichting Leger des Heils Fondsenwerving is lid van 

de VFI, de branchevereniging van landelijk wervende 

goede doelen.

De Afdeling Internationale Ontwikkeling & Samen-

werking (IOS) is lid van de op ontwikkelingswerk 

gerichte branchevereniging Partos en van de vereni-

ging Prisma. Internationaal maakt de afdeling IOS 

deel uit van de Development Consultancy Group. 

Deze werkgroep van het internationale Leger des Heils 
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adviseert de leiding van het Leger aangaande ontwik-

kelingsbeleid.

Leger des Heils Reshare participeert in de volgende 

brancheorganisaties:

•	 NVRD - Deze ‘Koninklijke vereniging voor afval- en 

reinigingsmanagement’ zet zich in voor maatschap-

pelijk verantwoord afvalbeheer.

•	 EVO - EVO behartigt de belangen van bedrijven die 

goederen te vervoeren hebben.

•	 Vereniging Herwinning Textiel (VHT) - VHT is de 

brancheorganisatie voor de textielrecyclingindus-

trie. Zij is een actieve gesprekspartner voor de cen-

trale overheid (Ministerie van Economische Zaken 

en Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke 

Ordening en Milieu), provinciale en gemeentelijke 

overheden en andere belangenorganisaties.

Dorcas

Leger des Heils ReShare helpt de internationale hulp-

organisatie Dorcas met het inzamelen van kleding. 

Dorcas sorteert een deel van de ingezamelde kleding 

zelf en dit komt ten goede aan de eigen projecten van 

deze organisatie. Ook de opbrengsten van de ongesor-

teerde kleding worden besteed aan het goede doel.

European Network on Recycling (ENoR)

Het European Network on Recycling (ENoR) is een 

Europees collectief van bedrijven die namens The 

Salvation Army (het Leger des Heils) werkzaam zijn 

op het gebied van kledinginzameling en -verwer-

king. Als voorzitter levert Leger des Heils ReShare 

een actieve bijdrage aan het realiseren van de doelen 

van dit netwerk. ENoR werkt aan duurzame oplos-

singen op ecologisch en ethisch gebied en zorgt voor 

een juridische onderbouwing van haar activitei-

ten. ENoR neemt ook initiatieven tot onderzoek en 

ontwikkeling van nieuwe oplossingen en technolo-

gieën ter verbetering van de ketenbeheersing in de 

kledingindustrie. Daarmee fungeert het netwerk 

tevens als kenniscentrum voor zijn leden.

VROM en Agentschap NL

In opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) werkt 

Leger des Heils ReShare met verschillende part-

ners aan het beter beheren van de textielketen. Het 

kenniscentrum Agentschap NL voert de regie in deze 

werkgroep. De partners vertegenwoordigen alle 

partijen die betrokken zijn bij de levenscyclus van 

textiel. Om een beter ketenbeheer te voeren is het 

van groot belang het gehele proces van productie tot 

hergebruik in kaart te brengen en kritisch te bekij-

ken. Door bijvoorbeeld de productie te verbeteren 

kan de levensduur van textiel verlengd worden. n
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Het Leger des Heils in de media

In 2009 telde onze afdeling Communicatie circa 

tweehonderd geregistreerde perscontacten. Dat is een 

toename van 25%. Het werkelijke aantal is veel groter, 

omdat ook onze korpsen en werkeenheden op lokaal 

en regionaal niveau contact hebben met de pers.

Het komt erop neer dat er vrijwel dagelijks 

nieuws verschijnt over het Leger des Heils. 

Interviews, reportages, korte en langere 

berichten in landelijke en regionale dagbladen, tijd-

schriften, radio- en televisieprogramma’s, etc. Door de 

toename van het gebruik van ‘social media’ is het Leger 

ook steeds meer zichtbaar op internet: bijvoorbeeld 

in weblogs en twitterberichten. De onderwerpen zijn 

zeer divers, net zo veelzijdig als het Leger zelf.

Lokale pers

Het Leger des Heils doet haar werk vanuit zo’n drie-

honderd locaties door heel Nederland. Dat levert een 

bonte verzameling van nieuwsberichten in lokale en 

regionale media op. We geven slechts enkele voorbeel-

den (bron: Knipselkrant):

•	 Angst voor overlast opvang onterecht -  

Dagblad van het Noorden, 30-9-2009.

•	 Ook een ex-junk als buurman went -  

Den Haag Centraal, 4-9-2009.

•	 Gebouw Leger des Heils krijgt Domus en  

nachtopvang - Almere Deze Week, 26-8-2009.

•	 Tekort aan opvang gezinnen -  

Almere Vandaag, 18-7-2009.

•	 Wethouder opent kwekerij Leger des Heils -  

Barneveldse Krant, 8-7-2009.

•	 Nieuwe kerk Leger des Heils geopend -  

Friesch Dagblad, 8-6-2009.

•	 Leger des Heils houdt Sing Inn met gospels -  

BN De Stem, ed. Zeeuws Vlaanderen, 3-6-2009.

•	 Vossenjacht Leger des Heils voor kinderen in  

Bergkwartier - Deventer Post, 27-5-2009.

•	 Brand in kledingdepot Leger des Heils - 

Twentsche Courant Tubantia, 8-1-2009.

•	 Vanwege kou extra bedden nachtopvang Leger des 

Heils - AD Dordtenaar, 6-1-2009.

Landelijke pers

Ook de landelijke media berichtten over uiteenlo-

pende aspecten van het werk van het Leger des Heils. 

De meest in het oog springende onderwerpen vindt u 

hieronder.

Extra opvang dak- en thuislozen door de kou 

Rond Kerst 2008 werd het koud in Nederland.  

De strenge vorst hield aan in januari 2009 en kreeg 

Nederlanders massaal op de schaats. Bij strenge 

vorst doen o.a. het Leger des Heils en de GGD hun 

uiterste best om alle daklozen - ook zij die liever 

buiten slapen - van straat te halen. Hiervoor worden  

extra opvangplekken gecreëerd. Dit werd in januari 

een terugkerend item in de meeste landelijke en  

lokale media. Half december 2009 kreeg de invloed 

van de kou op de opvang van dak- en thuislozen 

opnieuw volop de aandacht, doordat ook toen vorst-

periode aanbrak.
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Leger des Heils mikpunt van geweld

In januari 2009 berichtte het Algemeen Dagblad dat 

medewerkers van het Leger des Heils steeds vaker 

worden bedreigd. De agressie is dan vooral afkomstig 

van boze bewoners van wijken waar het Leger onder-

dak wil regelen voor daklozen en verslaafden. Diverse 

landelijke media (Telegraaf, Volkskrant, Metro, 

Nederlands Dagblad e.d.) gingen dieper in op deze 

berichtgeving.

Dreigende sluiting kinderhospice Amsterdam

In februari kreeg de voorgenomen sluiting van ons 

kinderhospice het Lindenhofje (Amsterdam) aandacht 

in de media. De reden voor dit voornemen was de 

financiële situatie. De zorg voor kinderen met een 

chronische aandoening en/of een levensbedreigen-

de ziekte, is enorm kostbaar. Het bleek moeilijk om 

een sluitende exploitatie te realiseren. Mede door 

de berichtgeving (o.a. in Een Vandaag, Parool, RTL 

Nieuws, Telegraaf, AT5, Hart van Nederland) kwam 

het Leger des Heils opnieuw met verschillende belang-

hebbende partijen in gesprek met als doel een goede 

bekostiging van het kinderhospice. Het Lindenhofje is 

nog steeds open.

Financiële crisis: meer dakloze Polen  

op Schiphol, beleggingsverlies, minder  

tweedehands kleding

Natuurlijk was ook de financiële crisis een belangrijk 

nieuwsonderwerp in 2009. Het effect van de crisis 

werd ook voor het Leger des Heils zichtbaar. Zo kregen 

we in juni van diverse media vragen over de groeiende 

groep dakloze Polen op Schiphol. Door de financiële 

crisis zitten steeds meer Polen namelijk zonder werk. 

Op Schiphol heeft het Leger des Heils een dienstenbu-

reau, waar daklozen begeleiding naar opvang krijgen 

en kunnen zoeken naar werk.

n	Door de toename van het gebruik van 
‘social media’ is het Leger ook steeds 
meer zichtbaar op internet: bijvoorbeeld 
in weblogs en twitterberichten.
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Naar aanleiding van het financieel jaarverslag over 

2008 kreeg het Leger des Heils vragen over het beleg-

gingsverlies van 6,5 miljoen euro als gevolg van de 

financiële crisis. Bij sommige media, waaronder het 

TV-programma Kassa, bleek de indruk te bestaan dat we 

met donateursgeld of subsidies belegd zouden hebben 

of beleggingsverliezen afgedekt zouden hebben. Dit is 

een misverstand. Op www.legerdesheils.nl hebben we de 

berichtgeving toegelicht.

Het Nederlands Dagblad berichtte over de crisis in de 

kledinginzameling. Door de recessie is de vraag naar 

tweedehands kleding gestegen. De inzameling blijft 

echter achter, omdat mensen door diezelfde recessie 

minder nieuwe kleding kopen en daarom ook minder 

kleding weggooien. Dit artikel kreeg een vervolg in 

Trouw, Metro, NOS Headlines, Editie NL en andere 

landelijke en lokale media. Als gevolg van deze 

berichtgeving startte Radio M in Utrecht spontaan een 

actie onder de naam ‘Het Leger kan de kleren krijgen’. 

Dit leverde naast nieuwe media-aandacht ook een 

toename van ingezamelde kleding in die regio op.

‘Het Leger kan de kleren krijgen’ - 

‘Herrie Met Sterren’ (RTL4)

In november 2009 startte het Leger des Heils ook een 

nationale kledinginzamelingsactie onder de naam  

 ‘Het Leger kan de kleren krijgen’. Vijf miljoen huishou-

dens ontvingen huis-aan-huis een oproep om gebruikte 

kleding te doneren.

Hoogtepunt van de actie was het TV-programma 

‘Herrie Met Sterren’ dat 15 en 22 december op RTL4 

werd uitgezonden. In dit programma bereidden tien 

bekende Nederlanders een galadiner voor negentig 

gasten onder leiding van Herman den Blijker en presen-

tator Winston Gerschtanowitz. Connie Breukhoven, 

Jeroen van der Boom, Edsilia Rombley, Nick & Simon, 

Lieke van Lexmond, Jeroen Nieuwenhuize, Lenette 

van Dongen, Robert ten Brink en Quinty Trustfull 

gingen deze uitdaging aan.

In ‘Herrie Met Sterren’ stond het Leger des Heils centraal. 

Om extra aandacht aan de inzameling van tweede-

hands kleding te geven, ging ook een aantal bekende 

couturiers aan de slag. Monique Collignon, Addy van 

den Krommenacker, Antoine Peters, Kim Bakker en 

SuperTrash ontwierpen nieuwe kleding van door het 

Leger ingezamelde kledingstukken. Deze creaties werden 

tijdens het galadiner in een modeshow gepresenteerd en 

vervolgens via internet geveild. De opbrengst van deze 

veiling kwam ten goede aan het Leger des Heils.

Kunst & Theater - Majoor Bosshardt Gala

Diverse media besteedden aandacht aan het Majoor 

Bosshardt Gala dat op 8 juni 2009 plaatsvond in het 

Ingekochte media

Ook in 2009 hebben we - in zeer beperkte mate - 

media ingekocht, waaronder televisiezendtijd via 

Socutera. Socutera heeft wekelijks 2,5 minuut 

zendtijd per publiek tv-net voor goede doelen. 

De Socuteraspots van het Leger des Heils gingen 

in februari 2009 over het thema eenzaamheid. 

Hiervoor zijn spots gebruikt die in 2003, 2004 en 

2006 al zijn uitgezonden via de STER.

Ook hebben we bij diverse landelijke (christelijke) 

en regionale dagbladen en vacaturewebsites perso-

neelsadvertenties ingekocht. Het Leger des Heils 

telt circa 5.000 betaalde medewerkers. Daardoor 

hebben we een continue stroom aan vacatures door 

het hele land.

n	Met open deuren en 
activiteiten hoopt het 
Leger zo veel mogelijk 
mensen de liefde van 
Jezus te laten zien.
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Amsterdamse Carré. Het gala sloot het project ‘Kunst 

& Theater 2009’ af. Met dit project kregen mensen die 

zorg of begeleiding van het Leger ontvangen, de gele-

genheid om hun creatieve talenten te ontwikkelen. 

Een aantal van hen had zich via voorrondes geplaatst 

en stond tijdens het gala op het podium met zang, 

muziek en toneel. Ook was er een expositie van beel-

dende kunst.

Ronald Plasterk, minister van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap, opende de avond. Burgemeester Job 

Cohen ontving uit handen van lt.-kolonel mevrouw Ine 

Voorham, directeur van de Stichting Leger des Heils 

Welzijns- en Gezondheidszorg, het eerste exemplaar 

van een nieuw boek over Majoor Bosshardt, getiteld 

‘Een rijk leven!’

Staatssecretaris Jet Bussemaker reikte de Majoor 

Bosshardt Prijs uit aan ex-politica Hannie van Leeuwen 

en oud-topscheidsrechter Frans Derks van de stichting 

Meer dan Voetbal. Deze jaarlijkse prijs is bedoeld voor 

een persoon en een organisatie die zich op een vergelijk-

bare wijze als ‘de majoor’ inzetten voor de samenleving.

Aan het gala werkten verder allerlei bekende Neder-

landers belangeloos mee: Bastiaan Ragas, Maaike 

Widdershoven, Peter Faber, Marco Oudshoorn, 

Willeke Alberti en Anita Witzier die de avond presen-

teerde. Frank Wentink (Wentink Events) verzorgde de 

regie en productie van het gala. Daarnaast kwamen 

er veel prominente gasten, waaronder vice-premier 

André Rouvoet, oud-premier Wim Kok, oud-minister 

Frank de Grave, Jan van den Bosch (Hour of Power) 

en kunstenares Ans Markus. Zo maakte het Majoor 

Bosshardt Gala duidelijk dat de majoor nog lang niet 

vergeten is en dat de mensen van het Leger haar werk 

nog dagelijks voortzetten.

Dat de majoor nog steeds een rol in onze samenle-

ving speelt, bleek ook op 13 november 2009. Op die 

dag werd bekend dat de inwoners van Amsterdam 

Majoor Bosshardt hadden gekozen als de grootste 

Amsterdammer. Op de tweede plek eindigde Johan 

Cruijff en derde werd André Hazes.

Radiokerkdienst IKON

Op zondag 6 september 2009 zond IKON via 

radio 5 een kerkdienst (samenkomst) uit die 

was opgenomen tijdens het zomerkamp van de 

‘School of Performing Arts’ (SPA) van het Leger 

des Heils. Het thema van deze dienst was ‘NIX’. 

De verschillende muziekgroepen die op het jonge-

renkamp aanwezig waren, leverden een bijdrage. 

Voorganger was Johan Nienhuis en de muzikale 

leiding was in handen van Roel van Kesteren.
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Dag van de Duurzaamheid -  

Minister Verburg bezoekt Leger des Heils

In het kader van de Dag van de Duurzaamheid op  

9 september (09-09-09) bracht Minister Gerda Verburg 

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een bezoek 

aan het Leger des Heils in Rotterdam. Aanleiding  

voor dit bezoek was het distributiesysteem dat 

Wageningen Universiteit en Researchcentrum in 

opdracht van het Leger des Heils ontwikkelt. Met 

dit systeem moet overtollig, maar kwalitatief goed 

voedsel uit de levensmiddelenindustrie beter gebruikt 

worden (zie ook ‘Wageningen Universiteit’ op pagina 

41). Het Leger des Heils sluit daarmee nauw aan  

bij het beleid van minister Verburg om voedsel-

verspilling terug te dringen. Een aantal media gaf 

aandacht aan dit onderwerp.

Kerk van het Leger des Heils slagvaardiger

Christelijke media zoals het Nederlands Dagblad, het 

Reformatorisch Dagblad en het Friesch Dagblad deden 

rond 6 oktober verslag van de strategieherziening van 

het Kerkgenootschap Leger des Heils. Onze geloofs-

beweging, die onderdeel is van het Leger des Heils in 

Nederland, wil zich vooral richten op activiteiten op 

het gebied van zingeving voor mensen buiten de kerk, 

en de strijd tegen eenzaamheid.

Het kerkgenootschap koerst op minstens vijftig ‘groei-

ende en bloeiende’ korpsen die een ontmoetingsplek 

vormen van gelovigen en niet-gelovigen. Met open 

deuren en activiteiten die inspelen op de behoef-

ten van de directe omgeving, hoopt het Leger zo veel 

mogelijk mensen de liefde van Jezus te laten zien.

Nieuw in 2009

www.legerdesheils.nl

Op 30 maart 2009 ging de nieuwe officiële website 

van het Leger des Heils in de lucht. Daarmee hopen 

we dat bezoekers makkelijker de juiste informatie 

vinden. Nieuw op www.legerdesheils.nl is ook een 

dagelijkse meditatie uit het Bijbelse dagboek ‘Dag in 

Dag uit’.

Intussen blijven we onze website verder ontwik-

kelen. Zo werken we aan een aparte vacaturesite 

waarbij direct online solliciteren mogelijk is. Ook 

streven we naar een meer gebruiksvriendelijke 

manier om onze adressen op te zoeken. En we willen 

meer van het Leger op film laten zien.

www.verkoopgoed.nl

Op 23 april 2009 lanceerden het Leger des Heils en 

Stop Aids Now! in samenwerking met Conclusion 

de digitale marktplaats www.verkoopgoed.nl. De site 

betekent een nieuwe manier van fondsenwerving 

voor ons. Via www.verkoopgoed.nl kunnen tweede-

hands artikelen worden aangeboden of gezocht. De 

verkoper maakt de opbrengst over aan een van de 

deelnemende goede doelen.

Donateursblad ‘Kans’

In juli 2009 kwam de allereerste ‘Kans’ uit. Kans is 

een nieuw blad voor donateurs van het Leger des 

Heils. Met dit magazine willen we hen inspireren 

tot meer geestelijke en financiële betrokkenheid bij 

ons werk. Door middel van artikelen, interviews en 

fotoreportages schetst Kans een gevarieerd, maat-

schappelijk relevant, hedendaags en zinvol beeld 

van het Leger. Het kleurrijke, 24 pagina’s tellende 

magazine wordt drie keer per jaar verzonden aan ca. 

200.000 donateurs.

Bij de uitreiking van de publieksprijs ‘Lancering van 

het jaar 2009’ eindigde Kans als tweede van de 47 

ingezonden nieuwe uitgaven op het gebied van in- 

en externe communicatie.
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Verder houden de plannen een betere toerusting van 

met name heilsofficieren en een compactere organisa-

tie in. Dat laatste is nodig om de kerk in de toekomst 

financieel gezond te houden. De plannen zijn ook een 

reactie op het dalende aantal leden. Overigens hebben 

deze ontwikkeling geen betrekking op de professionele 

hulpverlening en de kledinginzameling van het Leger 

des Heils.

Voor de eigen kerkleden en medewerkers, maar ook voor 

andere geïnteresseerden, is in oktober 2009 de website 

slagvaardig.legerdesheils.nl gelanceerd. Hierop is infor-

matie te vinden over de strategieherziening.

Motie over subsidies voor religieuze  

organisaties in Amsterdam

Op 18 november 2009 nam de gemeenteraad van 

Amsterdam een motie aan die tot doel had om als 

gemeente alleen nog contracten af te sluiten met 

organisaties die niet een bepaalde levensbeschouwe-

lijke achtergrond van hun medewerkers vragen. Veel 

media berichtten over deze motie en brachten haar in 

verband met het Leger des Heils. Daarop kwam een 

tiental telefoontjes binnen van journalisten die ons 

om een reactie vroegen. We gaven daarop aan eerst 

te willen afwachten hoe de politiek op deze motie zou 

reageren.

Het college van de gemeente Amsterdam heeft vervol-

gens aangegeven dat zij deze motie niet zal uitvoeren. 

De gemeente Amsterdam heeft de Commissie Gelijke 

Behandeling verzocht een notitie op te stellen over ‘de 

grenzen van het gemeentelijk handelen met betrek-

king tot de voorwaarden die de gemeente in het kader 

van het Antidiscriminatiebleid aan organisaties van 

derden kan stellen zonder zichzelf schuldig te maken 

aan directe of indirecte discriminatie.’ n
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“Er zijn veel redenen voor dit project,” vertelt John. “We 

willen de niet commerciële reststromen van voedsel 

optimaal benutten. Het is kwalitatief goede voeding, die 

om wat voor reden dan ook niet verkocht kan worden. 

Bijvoorbeeld overproductie, of een misdruk op de verpak-

king. Het Leger des Heils maakt iedere dag maar liefst 

tienduizend maaltijden voor haar cliënten. Die overtollige 

voedingsproducten kunnen we daar goed voor gebrui-

ken, terwijl het anders weggegooid wordt. Bovendien 

creëren we daarmee leer-werkplekken voor cliënten die 

niet zo makkelijk aan het werk kunnen.”

Joost Snels, voedsel- en ketenwetenschapper bij Food 

& Biobased Research, onderdeel van Wageningen 

University and Research Centre, en ‘de ketencoach’ 

Woody Maijers onderzochten de mogelijkheden. In 

het rapport ‘Voedselbesparing en -benutting in beeld’ 

beschrijven ze de haalbaarheid van dit initiatief. Hun 

conclusie is dat er voldoende aanbod en behoefte is 

en matchingsmogelijkheden zijn. In een zogenaam-

de matchingskeuken zouden alle stromen bij elkaar 

moeten komen. Twee groepen studenten van Universiteit 

Wageningen werken dat idee nu uit in een concreet werk-

plan. Welke kooktechnieken kunnen we gebruiken? Hoe 

moeten we het logistiek organiseren? “Morgen zouden we 

al reststromen kunnen aannemen, maar we willen eerst 

uitrekenen hoe we deze maximaal kunnen benutten. 

Anders moet het Leger des Heils ze alsnog weggooien”, 

aldus Woody. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit ondersteunt dit initiatief. Op de Dag van 

de Duurzaamheid in 2009 overhandigde de minister een 

cheque van 25.000 euro.

Optimaal benutten

Woody ruimt meteen een misverstand uit de weg. “Een van 

de cliënten zei: ‘O, dus we eten afval.’ Maar zo is het niet. 

Veel van de producten zijn nog langer houdbaar dan wat 

je in de supermarkt vindt. We hebben onderzocht waar 

in de keten we het beste kunnen afnemen. Bij de boer, 

producent, groothandel of supermarkt? Het beste kunnen 

Een kijkje in de matchingskeuken

Elk jaar is er in Nederland 3,7 miljard euro aan bruikbaar 

voedsel over. Het Leger des Heils zette een project 

op om deze kwalitatief goede voeding optimaal te 

gebruiken. John Jalving, projectleider van Werk voor 

Iedereen hoopt daarmee bovendien leerwerkplekken 

te creëren voor cliënten van het Leger des Heils.

John Jalving, Joost Snels en Woody Maijers  
over hun project voor optimale voedselbenutting
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wij bij de fabrikant terecht, vooral omdat de producten daar 

nog het meest vers zijn. Producten die bij de supermarkt 

overblijven, zijn nog maar een paar dagen houdbaar.”

 

Joost: “We spreken niet van verspilling. Fabrikant, groot-

handels en supermarkten doen er alles aan om de 

reststroom te minimaliseren, maar het is niet vermijdbaar. 

Soms wordt er eenvoudigweg minder afgenomen dan ver-

wacht, of er gaat iets mis met de verpakking. Een salade 

waar de kaas ontbreekt, kan niet verkocht worden als de 

verpakking kaas belooft. Maar voor ons is die salade nog 

prima bruikbaar.”

Matchen

“We zoeken in eerste instantie naar bulk,” vervolgt Joost. 

“Daar valt het meest te winnen. We streven naar een con-

tinue stroom, want dat werkt in de keuken en voor de 

producent het makkelijkst. Anderzijds willen we de cliën-

ten gevarieerde maaltijden aanbieden. De complexiteit zit 

vooral in het matchen van die twee. We willen aanbod 

niet afslaan, dus zoeken we naar manieren waarop we 

het aangeboden voedsel kunnen verwerken en conserve-

ren. Bijvoorbeeld door er maaltijdcomponenten als fonds, 

puree, appelmoes en sappen van te maken, die we later in 

een maaltijd kunnen verwerken. Universiteit Wageningen 

heeft een wiskundig model ontworpen waarmee we snel 

kunnen beoordelen of we een aangeboden product 

kunnen gebruiken of niet. Als we daarmee slim plannen 

in het begin van de keten, werkt dat door tot in het pre-

senteren en serveren aan de cliënten. Dan hoeven we het 

menu niet drie weken van tevoren vast te stellen, maar kan 

de cliënt vlak voordat hij gaat eten, kiezen tussen verschil-

lende gerechten.”

“Koks vinden het een uitdaging om maaltijden op een 

andere manier te bereiden en om het voedsel en de 

keuken optimaal te benutten,” bekrachtigt ketencoach 

Woody. “Overdag kunnen ze producten maken voor de 

maaltijd van morgen. En wanneer de keuken niet gebruikt 

wordt, kunnen ze ingrediënten klaarmaken om op te slaan 

en later te gebruiken. Vooral dat laatste is interessant voor 

Werk voor Iedereen, omdat je op die minder stressvolle 

momenten meer aandacht kan geven aan cliënten.”

Samenwerken

Veel producenten vragen zich af wat dit project toevoegt 

aan de Voedselbank. “De Voedselbank verstrekt voedings-

middelen,” legt John uit, “maar wij bereiden maaltijden 

en serveren ze. Daarmee creëren we leer-werkplekken. 

Bovendien kunnen we producten langer bewaren, doordat 

we ze klaarmaken en daarna bijvoorbeeld invriezen. 

En onze keuken werkt op een veel grotere schaal. Een 

tienliterpot mayonaise kunnen wij goed gebruiken, maar 

een potje doperwten is veel handiger voor een gezin. Zo 

proberen we met de Voedselbank samen te werken en 

afspraken te maken over de verdeling.”

John: “We nemen gratis voedsel af, maar doen dat wel 

professioneel. Daarom maken we duidelijke afspraken 

met onze leveranciers. Voor producenten is het fijn als ze 

op een gestroomlijnde manier hun voedsel kwijt kunnen, 

maar bij ons moet het ook op een makkelijke en verant-

woorde manier binnenkomen en verwerkt worden.” 

Woody: “IJs komt binnen in bakken, maar mogen we van 

de producent ook dat bakje met zijn naam erop presen-

teren? Sommigen willen dat niet, dus ook daar maken we 

duidelijke afspraken over.”

Joost: “Voeding is bijna het belangrijkste in ons leven. 

Het bepaalt onze dagindeling en geeft voldoening. Maar 

je kunt er zo veel meer aan koppelen, bijvoorbeeld als 

leveranciers ook cliënten gaan begeleiden. Die spin-offs 

maken het project voor mij interessant.”

 Woody hoopt dat het project bijdraagt aan nieuwe sociale 

norm. “We roken nu niet meer binnen. Hopelijk gooien we 

straks ook veel minder voedsel weg.” n
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Leger de Heils ReShare in 2009:  

kledinginzameling lijdt onder recessie 

In ons vorige jaarverslag kon Leger des Heils ReShare 

nog terugkijken op een uitstekend jaar 2008. Maar 2009 

confronteerde ons met teruglopende hoeveelheden inge-

zamelde kleding, mede veroorzaakt door de economische 

recessie. De Nederlandse burger stelde minder gebruik-

te kleding beschikbaar. In totaal werd 26,6 miljoen kilo 

kleding ingezameld. Dat is 1,2 miljoen kilo (ofwel 4,3%) 

minder dan in 2008.

Ondanks deze daling leverden de activiteiten van Leger 

des Heils ReShare € 600.000 op voor het goede doel 

(in 2008 was dit € 1.061.000). Dit bedrag kwam voor 

het grootste gedeelte ten gunste van het werk van het 

Leger des Heils in binnen- en buitenland. Leger des Heils 

ReShare heeft ervoor gekozen om in de komende jaren 

meer nadruk te leggen op ondersteuning van diverse 

Leger des Heils-projecten op het gebied van arbeids-

reïntegratie. In 2009 was daarmee een bedrag van  

€ 92.000 gemoeid. De bijdrage aan Dorcas Hulp is in 2009 

opnieuw gestegen.

Nationale kledingactie - beladres-concept

Leger des Heils ReShare heeft in 2009 verschillende initi-

atieven ontplooid om haar marktaandeel te behouden. 

Zo is in het najaar de nationale kledingactie gehouden, 

Kledinginzameling

Leger des Heils ReShare zamelt gebruikte kleding en 

aanverwante artikelen in. Veel van de deze kleding wordt 

beschikbaar gesteld voor hulpverlening in noodsituaties. 

Daarnaast levert de inzameling het Leger des Heils 

financiële middelen op, waarmee we hulpverlening 

in binnen- en buitenland kunnen financieren.

in samenwerking met RTL4. Meer hierover leest u in het 

hoofdstuk ‘Het Leger des Heils in de media’. De actie 

leverde behalve extra kledingdonaties ook veel ‘expo-

sure’ op, wat de positie van Leger des Heils ReShare als dé 

kledinginzamelaar van Nederland versterkt heeft. Tijdens 

de actie is tevens gestart met het ‘beladres-concept’. Dat 

wil zeggen dat mensen kunnen bellen met de vraag of 

hun gebruikte kleding bij de deur opgehaald kan worden.

Kledinginzameling via basisscholen vormt eveneens 

een belangrijk speerpunt van ons beleid. In 2009 zijn 

wij begonnen met het ontwikkelen van en investe-

ren in een speciaal basisonderwijspakket: het Willy 

Booth-educatiepakket. Met dit pakket en de twee school-

ambassadeurs die we begin 2010 hebben aangetrokken, 

verwachten we de komende jaren meer tweedehands 

kleding via scholen te gaan inzamelen.

Marktaandeel blijft gelijk

Het marktaandeel van Leger des Heils ReShare is in 

2009 vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van 2008: 

ongeveer 33% van het totale marktvolume van 85 

miljoen kilo in Nederland ingezamelde kleding. Ook 

onze omzet is vrijwel gelijk gebleven: € 11,2 miljoen 

in 2009 tegen € 11,3 miljoen in 2008. De gemiddel-

de verkoopprijs per kilo steeg van € 0,414 in 2008 naar 

€ 0,431 in 2009. n
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Bijdrage van Leger des Heils ReShare aan het goede doel

Nettoresultaat

Bijdrage aan Leger des Heils 

Fondsenwerving

Vergoeding aan Leger des Heils-

korpsen

Ondersteuning overige Leger des 

Heils-projecten

Totaal ten gunste van doelstelling 

Leger des Heils

Ondersteuning arbeidsreïntegratie

Totaal beschikbaar  
voor het goede doel

Exploitatie

2009

x € 1.000

- 51

227

217

125

508

92

600

Exploitatie

2008

x € 1.000

494

210

112

153

969

92

1.061

Exploitatie

2007

x € 1.000

275

181

111

-

567

-

567
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De bevlogen kapitein Robert Paul Fennema geeft als 

directeur van Leger des Heils ReShare tweedehands 

kleding een nieuw leven. Daarmee ondersteunt hij 

behoeftigen over de hele wereld en bespaart hij kilo’s 

CO2-uitstoot. “Ik wil van de verkondiging van het Evangelie 

mijn werk maken. In woorden, maar vooral in daden.”

Sinds juni 1995 werkt Robert Paul Fennema voor het 

Leger des Heils, “met een onderbreking van twee jaar 

ergens in het midden. Als officier heb ik samen met mijn 

vrouw een aantal korpsen mogen leiden. Totdat het Leger 

mij vroeg om mijn achtergrond in de commerciële econo-

mie te gebruiken. Zo kwam ik eerst op de afdeling Sales 

& Supplies terecht, en later bij Leger des Heils ReShare. 

Nu ben ik als operationeel directeur verantwoordelijk 

voor de bedrijfsvoering van Leger des Heils ReShare in 

Nederland.”

Met 67 man personeel, 35 voertuigen en tweeduizend 

inzamelcontainers verwerkt Leger des Heils ReShare in 

Nederland jaarlijks 27 miljoen kilo kleding. “Daar kun je 

ongeveer de Amsterdam ArenA tot het dak mee vullen. 

Alle kleding ontdoen we van vuil en de goede kleding 

verkopen we in onze winkels. Tien procent van de kleding 

blijft in Nederland. Van de overige negentig procent gaat 

het meeste naar Afrika, Oost-Europa en hulpbehoeven-

de gebieden in Azië. We doneren doorgaans niet, want 

dat verstoort de lokale economie. Noodsituaties als bij 

de tsunami, de oorlog in Georgië of de vuurwerkramp in 

Enschede vormen een uitzondering. Voor zulke rampen 

hebben we ongeveer 100.000 kilo kleding op voorraad 

die we dan direct kunnen weggeven. Maar het principe 

is trade not aid. We drijven handel, maar maken lokale 

bevolking niet afhankelijk van hulpverlening. We verkopen 

ongesorteerde kleding voor een laag bedrag aan lokale 

partijen. Die sorteren ze en daar verdienen ze geld mee. 

Uiteindelijk komt die kleding op de lokale markt terecht, 

voor een prijs die ook minderbedeelden kunnen betalen.”

Van liefdadig naar zakelijk

De organisatie die ooit begon met een bakfiets in 

Amsterdam, zette in 2009 11,2 miljoen euro om. “Het 

geld dat Leger des Heils ReShare met de kledinghandel 

verdient, gebruikt het Leger des Heils om projecten te 

ondersteunen die niet gesubsidieerd worden. Bijvoorbeeld 

Robert Paul Fennema, directeur Leger des Heils ReShare

“Vanuit mijn geloof bijdragen 
aan een betere wereld”
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wij veel van leren. En we doen samen onderzoek, bij-

voorbeeld naar duurzaamheid.”

“Onlangs bleek uit een onderzoek van TNO dat we per 

kilogram hergebruikt textiel 3,4 kilogram CO
2
-uitstoot 

besparen. Die enorme besparing komt doordat we bij her-

gebruik van kleding geen nieuw product hoeven maken. 

Je trekt het uit en iemand anders trekt het weer aan. Aan 

het eind van het jaar maken we de balans op en weten 

we hoeveel CO
2
 we besparen, maar ook hoeveel we zelf 

uitstoten als bedrijf.”

Het Leger kan de kleren krijgen

“Vorig jaar hadden we net als iedereen last van de reces-

sie. Mensen kopen minder snel nieuwe kleding, en dus 

krijgen wij minder gebruikte kleding. Daarom startten we 

de campagne Het Leger kan de kleren krijgen, die bena-

drukte dat onze kledinginzameling op meerdere manieren 

kansen biedt aan kansarme mensen. De campagne kreeg 

een jonge uitstraling, om het eigentijdse karakter van het 

Leger des Heils te benadrukken. Op 15 en 22 december 

waren er twee thema-uitzendingen op RTL4. Cliënten van 

het Leger des Heils werden in het restaurant van Herman 

den Blijker bediend door bekende Nederlanders. En vijf 

bekende couturiers maakten prachtige, hippe creaties uit 

tweedehands textiel. Ze zijn geshowd op tv en geveild 

ten bate van het Leger des Heils. De actie was bijzonder 

succesvol. Zo werd december de enige maand in 2009 

waarin we al onze doelstellingen hebben gehaald en onze 

achterstand door de recessie deels konden inhalen.”

Echt verschil maken

“Ik stel me in dienst van God en mensen. Eerst door als 

officier het Evangelie te verkondigen. Nu doe ik dat wat 

minder in woorden en meer met daden. Vanuit mijn geloof 

wil ik graag een bijdrage leveren aan een betere wereld. 

Dat klinkt misschien idealistisch en opportunistisch, maar 

je kunt echt het verschil maken door de liefde van Christus 

door te geven. Dat vind ik ook het mooie aan het Leger 

des Heils. We zijn echt een doe-club, zoals de slogan 

van Leger des Heils ReShare verwoordt: Samen werken 

aan een betere wereld. Op een duurzame, verantwoorde 

manier. Met dat werk maak ik graag het verschil.” n

een tienermoederproject in Brazilië of welzijns- en gezond-

heidsprojecten in Nederland. In Oekraïne steunen we 

twee projecten, waaronder een in Charkov. De armoede 

is schrijnend daar. Ouderen moeten rondkomen van een 

Sovjetpensioen. Ouders van middelbare leeftijd zijn wel 

weer aan het werk, maar werken vaak zo hard dat ze 

geen tijd hebben voor hun kinderen. Wij ondersteunen 

hen financieel.”

Leger des Heils ReShare is de grootste inzamelaar 

van gebruikte kleding. “Verreweg de meeste van onze 

kleding halen we op via de tweeduizend containers die 

door het hele land verspreid staan. Maar we krijgen onze 

kleding niet gratis. We moeten bij gemeenten contracten 

tekenen en we betalen een klein bedrag per kilo. Het 

was wel een stap van ideëel en liefdadig naar zakelijk en 

professioneel. Maar door die beweging zijn we nu klaar 

voor de toekomst en kunnen we inspelen op duurzaam-

heidsontwikkelingen.”

Duurzaamheid

Sinds oktober 2009 is Robert Paul ook voorzitter van 

het Europese netwerk van inzamel-, verwerkings- en 

retailbedrijven van het Leger des Heils voor gebruikte 

goederen. “We overleggen over en anticiperen samen 

op Europese ontwikkelingen. En we delen kennis. In 

Scandinavië, bijvoorbeeld, hebben ze moderne, hoog-

geprofileerde tweedehandskledingwinkels. Daar kunnen 
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Internationale programma’s 
en projecten in 2009

Het internationale Leger des Heils, ‘The Salvation Army’, 

is een wereldwijde organisatie die actief is in ongeveer 

120 landen. Het grootste deel van die landen blijft 

achter in de kwaliteit van leven die het zijn inwoners 

biedt, en behoort tot de categorieën ‘Middel’ of ‘Laag’ 

volgens de ‘Human Development Index’ (HDI).

Deze index van de Verenigde Naties is 

gebaseerd op een aantal basisaspecten waar-

onder: levensverwachting, onderwijs en 

levensstandaard. Ter vergelijking: Nederland staat op 

deze index binnen de top tien, net als bijvoorbeeld 

Noorwegen, Canada, Australië, Japan en Zwitserland 

(bron: www.hdr.undp.org/en/statistics).

Het Leger des Heils in Nederland maakt deel uit van 

de internationale groep binnen The Salvation Army 

die zich bezighoudt met professioneel ontwikkelings-

werk. Het unieke van ons ontwikkelingswerk is dat 

we gebruikmaken van de bestaande Leger des Heils-

infrastructuur in de ontwikkelingslanden. Lokale 

officieren leven en werken vaak te midden van de 

behoeftige doelgroepen. Je zou kunnen zeggen: “Het 

Leger des Heils was er al voordat het project startte, en 

is gebleven nadat het project was afgerond.”

Internationale beleidsbeïnvloeding en  

belangenbehartiging

Om ook op een hoger, internationaal niveau meer 

invulling aan dit werk te geven kent The Salvation 

Army sedert een aantal jaren een afdeling die zich 

bezighoudt met internationale beleidsbeïnvloeding en 

belangenbehartiging van kwetsbare doelgroepen. Zij 

richt zich met name op thema’s als mensenhandel, de 

rechten van het kind en HIV/Aids. Deze ‘International 

Social Justice Commission’ is gevestigd in New York en 

heeft inmiddels een plaats verworven in verschillende 

werkgroepen van de Verenigde Naties.

Projecten

In 2004 heeft het internationale Leger des Heils 

gekozen voor een nieuwe gestandaardiseerde werk-

wijze om ontwikkelingsprojecten voor te bereiden, 

uit te voeren en te evalueren. Die nieuwe werkwij-

ze heeft de ontwikkelingsprojecten van het Leger 

des Heils verder verbeterd en is een continu kwali-

teitsproces. Het Leger des Heils in Nederland neemt 

een aantal van deze projecten geheel of gedeeltelijk 

voor zijn rekening, waarbij voor de grotere projec-

ten ook inhoudelijke ondersteuning vanuit Nederland 

wordt aangeboden. De projecten variëren in omvang 

van € 5.000,- tot meer dan € 500.000 en zijn gericht 
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op onderwijs, basisgezondheidszorg, schoon water 

& sanitaire voorzieningen, HIV-Aids-voorlichting & 

-preventie, bestrijding van human trafficking (mensen-

handel) en het (lokaal) genereren van inkomen. Ook 

wordt de internationale uitzending van Nederlandse 

officieren en medewerkers financieel mogelijk gemaakt. 

Subsidie ontwikkelingssamenwerking

In 2006 heeft het Ministerie van Ontwikkelings-

samenwerking aan het Leger des Heils in Nederland 

een ontwikkelingssubsidie verschaft in het kader 

van het Medefinancieringstelsel (MFS) voor een 

programma ‘speciaal onderwijs’ in Latijns-Amerika 

(o.a. Honduras en Colombia). Deze projectfinancie-

ring eindigt aan het einde van het jaar 2010. In het 

verslagjaar 2009 is een bedrag ad € 415.000 aan die 

projecten besteed. De tussentijdse evaluaties zijn posi-

tief en geven vertrouwen dat deze activiteiten, ook na 

de MFS-financieringsperiode, een wezenlijke bijdrage 

aan de ontwikkeling van deze landen blijven geven.

In het afgelopen jaar is veel tijd en energie geïnves-

teerd in de voorbereidingen om als Leger des Heils ook 

deel te kunnen nemen aan de nieuwe subsidieregeling 

van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking 

(MFS2). Hoewel de nieuwe regeling geldig is voor de 

periode 2011-2015 vindt de besluitvorming plaats in 

2010. Nadat het Leger des Heils in 2005 voor het eerst 

ontwikkelingssubsidie van het Ministerie ontving als 

n	Het unieke van ons 
ontwikkelingswerk is  
dat we gebruikmaken  
van de bestaande  
Leger-infra structuur. 

rechtstreekse financiering, is in 2009 na ampele over-

wegingen ervoor gekozen om voor de nieuwe regeling 

te gaan samenwerken met andere Nederlandse ontwik-

kelingsorganisaties. Deze keuze werd in belangrijke 

mate beïnvloed door de keuze van de Minister om het 

aantal begunstigde organisaties terug te brengen 

van 140 tot minder dan 30. In verschillende vormen 

van samenwerking probeert het Leger des Heils in 

Nederland medefinanciering te vinden voor ‘commu-

nity development’-projecten, uit te voeren door Leger 

des Heils-organisaties in de geselecteerde focuslanden. 

Ter voorbereiding heeft in juni 2009 een partnerconsul-

tatie plaatsgevonden. Als speerpunten heeft het Leger 

des Heils gekozen voor de thema’s onderwijs, basisge-

zondheidszorg en inkomensverbetering, met speciale 

aandacht voor de achterstandspositie van vrouwen en 

meisjes. Daarna heeft verdere uitwerking van de 

plannen plaatsgevonden, die in een vervolgconferen-

tie in februari 2010 in Mozambique zijn behandeld. 

Medewerkers van het Leger des Heils hebben in de 

projectlanden deelgenomen aan werkbesprekingen 

en kennismakingen met derden-organisaties, waarvan 

sommige ook door de Nederlandse overheid (mede)

gefinancierd worden. Al deze activiteiten hebben 

bijgedragen aan betere projectkeuzes en draagvlak in 

de projectlanden zelf.

De definitieve toekenning van de subsidieregeling 

2011-2015 wordt later in 2010 verwacht.
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Focuslanden

De landen waar het Leger des Heils zich vanuit 

Nederland op richt zijn:

In dertien landen ondersteunde de afdeling Inter-

nationale Ontwikkeling & Samenwerking (IOS) 

dor middel van sponsorbijdragen vele opvang-

huizen, scholen en klinieken met in totaal € 150.000. 

Daarnaast is goedkeuring verleend aan 26 projec-

ten in 19 verschillende landen met een totale 

waarde van € 1,2 miljoen. Een deel van die projec-

ten heeft een langere doorlooptijd. Die projecten 

zullen dus in de komende jaren weer terugkomen 

in de rapportage en de financiële overzichten. Ten 

slotte ondersteunde het Leger des Heils meerdere 

officieren en medewerkers bij hun werk in het buiten-

land. In 2009 is daardoor een totaalbedrag van ruim  

€ 2,7 miljoen besteed aan internationale ontwikkeling 

& samenwerking.

Om de kwaliteit van deze programma’s verder te opti-

maliseren, wordt vanaf 2010 de samenwerking in 

programma’s met de benoemde focuslanden geïn-

tensiveerd, waarbij gestreefd wordt 75% van het 

besteedbare budget in deze focuslanden te besteden.

Overzicht programma’s en projecten

In de onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in 

het soort projecten dat het Leger des Heils vanuit 

Nederland in 2009 heeft ondersteund. De tabellen zijn 

ingedeeld naar het type project: ‘community develop-

ment’, noodhulp en ‘mission support’.

•	 Community development-projecten zijn ontwikke-

lingsprojecten gericht op zeer kwetsbare groepen en 

gemeenschappen. Deze projecten komen tot stand 

op verzoek van en in nauwe samenwerking met 

deze kwetsbaren, zoveel mogelijk door en onder 

verantwoordelijkheid van lokale Leger des Heils-

organisaties.

•	 Noodhulp wordt verschaft in geld en soms in natura 

(bijvoorbeeld tenten, voedsel, kleding en dekens) 

om lokale Leger des Heils-organisaties in noodge-

bieden te ondersteunen in hun directe hulpverle-

ning tijdens en na een ramp.

•	 Mission support-projecten versterken onze imple-

menterende partners zodat zij hun werk kunnen 

uitvoeren. Deze projecten hebben vaak een zen-

dingsdoelstelling. n
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Overzicht internationale programma’s en projecten IOS in 2009

Programma Gebied Omschrijving Gefinancierd door

Community

develop-

ment

Opvang

Bolivia Opvangtehuis voor jongens Leger des Heils Nederland 

Chili  Opvangtehuis voor kinderen Leger des Heils Nederland 

Oekraine Kharkov Social Centre, dagopvang Leger des Heils Nederland

Suriname Programmatische aanpak kinderhuizen, 
lobby en samenwerking

Leger des Heils Nederland

Onderwijs

Zimbabwe Lagere scholen en ziekenhuistraining Leger des Heils Nederland

Brazilië Tienermoeders, kinderopvang en straatprojecten Ministerie van Buitenlandse Zaken,  
Leger des Heils Nederland

Colombia Educatieproject kwetsbare jeugd Ministerie van Buitenlandse Zaken,  
Leger des Heils Nederland

Democratische 
Republiek Congo

Nationale schoolcoördinatie Leger des Heils Nederland

Georgië Opleiding tot houtsnijwerkers Leger des Heils Nederland

Haïti Regionale scholen (coördinatie) Leger des Heils Nederland

Honduras Onderwijs aan kinderen en jeugd in ziekenhuizen Ministerie van Buitenlandse Zaken,  
Leger des Heils Nederland

India (Centraal, 
Noord & West)

Ondersteuning kostscholen Leger des Heils Nederland

Jamaica Regionale scholen (coördinatie) Leger des Heils Nederland

Kenia Kostscholen en studiefondsen Leger des Heils Nederland

Moldavië Opleidingsprogramma voor jonge vrouwen 
in een vrouwengevangenis

Leger des Heils Nederland

Tanzania Kostscholen Leger des Heils Nederland

Gezondheid  

en sanitatie

Angola Waterputten Leger des Heils Nederland

Democratische
Republiek Congo

Hulp aan opstartende boerenfamilies die 
terugkeren na de burgeroorlog

Leger des Heils Nederland

India Oost Ondersteuning bestaande en stimuleren opzetten  
nieuwe zelfhulpgroepen

Leger des Heils Nederland

Indonesië Renovatie en nieuwbouw jongensweeshuis Leger des Heils Nederland

Indonesië Solar warmwatersysteem Leger des Heils Nederland

Jamaica Voedselprogramma Leger des Heils Nederland

Latijns-Amerika en 
Caraïbisch gebied

Capaciteitsversterking van implementerende partners Ministerie van Buitenlandse Zaken,  
Leger des Heils Nederland

Paraguay Tekukato Medische kliniek Leger des Heils Nederland en andere landen

Anti-human 
trafficking

India Oost Anti-human trafficking van vrouwen 
(mn voor prostitutie) en kinderen

Leger des Heils Nederland

Malawi Anti-human trafficking van kinderen Leger des Heils UK, Leger des Heils Nederland

Noodhulp
Georgië Voedselpakketten om families de winter door te helpen Dorcas, Leger des Heils Nederland

Georgië Samgori Seniors Centre, bijdrage voor speciale activiteiten Leger des Heils Nederland 

Mission Support

Democratische 
Republiek Congo

Training van officieren Leger des Heils Nederland 

Honduras Twee personenbussen voor ziekenhuis Leger des Heils Nederland

Indonesië Kindertehuizen Leger des Heils Nederland 

Rusland Inventaris voor projecten voor ouderen Leger des Heils Nederland 

Rusland Training van en engelse lessen voor officieren Leger des Heils Nederland 

Papua Nieuw Guinea Noodstroomvoorziening Leger des Heils Nederland 

Sri Lanka Jeugdwerk Leger des Heils Nederland 
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Vijf jaar na de Tsunami

Het was een van de grootste natuurrampen 

in de geschiedenis. De vloedgolf die na de 

zeebeving op tweede kerstdag 2004 landen als 

Indonesië. India, Sri Lanka en Thailand keihard 

trof. Duizenden huizen werden verwoest. 

Honderdduizenden mensen verloren het leven.

Het Leger des Heils was al snel in de getrof-

fen gebieden aanwezig. Noodhulp stond 

als eerste op het programma, maar al snel 

daarna werden lange termijn projecten ontwikkeld en 

gerealiseerd.

Het belangrijkste was de (re)constructie van huizen. 

Duurzame huizen. De meeste slachtoffers woonden in 

zelfgebouwde onderkomens, die bij dit soort rampen 

van de aardbodem worden weggevaagd. Het Leger 

ontwierp in Indonesië in samenwerking met de rege-

ring stenen huizen en een jaar na de Tsunami kon het 

500 nieuwe huizen aan de bewoners van Meulaboh, 

een van de zwaarst getroffen steden van Atjeh, over-

handigen.

Ook zwaar beschadigde huizen werden door het Leger 

des Heils gerestaureerd en een heel nieuw dorp met 

1250 huizen werd gebouwd voor duizenden slachtof-

fers werd gerealiseerd. Na jaren in een opvangcentrum 

te hebben gewoond en een paar vierkante meter met 

meerdere familieleden te hebben gedeeld, was het een 

feest om weer een eigen huis met meerdere kamers te 

kunnen betrekken. 

In een overwegend moslimgebied heeft het Leger des 

Heils een onuitwisbaar stempel gezet door zonder 

aanzien des persoon hulp te verlenen. Het heeft zelfs 

een soort dorpshuis in Meulaboh, waar mensen nog 

steeds om hulp en raad kunnen vragen.

De Amerikaan Chris Needham was lange tijd verant-

woordelijk voor vergelijkbare wederopbouwactiviteiten 

van het Leger in Sri Lanka. Hij vertelt: “Wij besloten 

om ons vooral te richten op de westkust van het eiland 

omdat de oostkust met de Tamil Tigers niet veilig was. 

Na een aantal maanden zijn we gestart met de bouw 

van nieuwe huizen. In ons programma hadden wij 

opgenomen dat de bewoners nauw betrokken zouden 

zijn bij het ontwerp en de bouw van hun nieuwe huis. 

Zij mochten hun ideeën vertellen of op papier zetten en 

onze bouwkundigen zouden daarmee aan de slag gaan. 

Eventuele problemen of onmogelijkheden zouden we 

met elkaar bespreken. Dat is een prachtig project gewor-

den Door de bewoners erbij te betrekken is het niet zo 

snel afgebouwd als we hadden gehoopt, maar de huizen 

voldeden in ieder geval wel aan hun verwachtingen.

Daarnaast hebben we zogenoemde werkprojecten 

opgezet. We stimuleerden vrouwen om vanuit hun 

huizen kleine bedrijfjes te starten. We gaven daarvoor 

naaimachines voor het maken van kleding. We hielpen 

met materialen voor het verwerken van kokosnootpro-

ducten. Dat waren kleinschalige projecten. 

Als een timmerman zijn gereedschap was kwijtgeraakt, 

vervingen wij gratis zijn hamer en beitel en alle andere 

instrumenten die hij nodig had om zijn vak weer op te 

pakken.
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We hielpen bij het opzetten van kleine bedrijfjes waar 

drie tot vijf werknemers een baan konden hebben en 

grotere voor tien tot twintig mensen. We leerden hen 

een boekhouding bij te houden, de inkoop en verkoop 

professioneel aan te pakken, waardoor ze winst 

konden maken.

Langzaam maar zeker is de ondersteuning door de 

plaatselijke officieren van het Leger des Heils overgeno-

men. Er zijn nog steeds kinderen die getraumatiseerd 

zijn door de gebeurtenissen. Zij hebben ouders of fami-

lieleden verloren. Wij organiseren sportprogramma’s 

en leren hen hun verantwoording in de dorpsgemeen-

schap te nemen. De meeste mensen hebben weer een 

eigen huis, maar lange tijd hebben wij de mensen die 

in opvangkampen woonden, met raad en daad terzij-

de gestaan. Niet evangeliserend, maar veel meer 

ondersteunend. We zagen hoe het gebruik van alcohol 

en drugs zich verspreidde, hoe men elkaar sexueel 

misbruikte. We hebben geprobeerd hen te leren om 

daar tegen te vechten. En nog altijd hebben we met een 

aantal van hen contact. De mensen weten in ieder geval 

dat ze altijd bij het Leger des Heils terechtkunnen.”

Tot zover het verslag van Chris Needham. Zijn verhaal 

beschrijft eigenlijk de hulpverlenings- en wederop-

bouwactiviteiten van het Leger des Heils in Indonesië, 

Sri Lanka en India. In het laatste land, waar de meer-

derheid van de kustbevolking van de visserij leeft, 

verving het Leger de kapotgeslagen of vermiste boten. 

Het ontwierp en bouwde moderne, van pvc gemaakte 

boten of het financierde zelfs de houten boten die nog 

met de hand worden uitgehakt. Veel vissers durfden 

niet meer de zee op. De mensen van het Leger toonden 

dat ze nergens bang voor hoefden te zijn en gingen 

met hen mee. Net zolang tot ze zelf weer hun netten 

durfden uit te gooien.

Het verstrekte netten en nieuwe buitenboordmoto-

ren. Want het leven moet doorgaan, vindt het Leger en 

daarbij heeft het de bevolking een aantal jaren terzijde 

gestaan.

De tsunami heeft diepe wonden geslagen in het leven 

van ontelbare mensen. Vooral op praktische wijze 

heeft het Leger de Heils hen geholpen om een nieuw 

leven en een nieuwe toekomst op te bouwen. Dat is 

misschien wel de meest indrukwekkende manier om 

de medemens in nood te wijzen op Jezus Christus, die 

onze inspiratiebron is. n
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Geïntegreerde fondsenwerving

In 2008 hebben we besloten om onze wijze van fond-

senwerving drastisch aan te passen. Van standaard 

direct mail-acties op vier momenten in het jaar zijn 

we overgestapt op een zogenoemde ‘multichannel’ 

aanpak. Daarbij brengen we alle beschikbare direct 

marketing-technieken samen in één brede strategie. 

Op die manier willen we nieuwe donateurs werven en 

hen als regelmatige donateurs aan ons binden om zo 

meer geld voor het goede doel binnen te krijgen.

In deze geïntegreerde fondsenwerving gaat het om 

inzet van:

•	 direct mail (thema-mailings, prospectmailings  

en mailings om inactieve donateurs op te roepen 

weer te gaan doneren),

•	 telemarketing (om donateurs te verzoeken een 

machtiging af te geven),

•	 werving van nieuwe donateurs op straat 

en huis-aan-huis,

•	 werving via schenkingsaktes (een mix van  

direct mail, telemarketing en huisbezoek),

•	 events (als instrument om relaties aan te gaan),

•	 digitale media (een digitale nieuwsbrief,  

‘landing pages’ op het internet en acties om  

mensen deze landing pages te laten bezoeken,

•	 de digitale nota als modern betaalmiddel.

Per actie en/of doelgroep bepalen we met welke van 

Het Leger des Heils in Nederland is een veelzijdige organisatie. 

Zij bestaat uit een kerkgenootschap, vier stichtingen en 

een besloten vennootschap. Eén van deze onderdelen, de 

Stichting Leger des Heils Fondsenwerving, houdt zich bezig 

met het werven van fondsen. Deze stichting heeft namens 

het Leger des Heils het CBF-keurmerk voor goede doelen.

deze technieken we het beste onze doelstellingen 

kunnen bereiken.

Nalatenschappen

De werving van nalatenschappen vormt een bijzon-

der onderdeel van ons werk. In 2008 zijn we daarom 

begonnen met de ontwikkeling van een methodiek, die 

we in 2010 structureel gaan inzetten. Ook voor deze 

vorm van werving hebben we gezocht naar een multi-

channel aanpak met direct mail, telemarketing, events 

en huisbezoek.

Wij willen mensen niet alleen informeren over de 

mogelijkheden om een goed doel in hun testament 

op te nemen, maar hun ook onze diensten aanbie-

den bij het ordenen van vragen en wensen. Het Leger 

des Heils heeft wat dat betreft een unieke positie. 

Wij zijn in staat heel ver te gaan in onze dienstverle-

ning, omdat het Leger zich van oudsher om mensen 

bekommert. Medewerkers van onze buitendienst 

kunnen inspelen op iedere wens. Daarbij kan het 

gaan om het helpen opstellen van een memorandum, 

het regelen van alle administratieve werkzaamhe-

den na een overlijden, het ontruimen van een woning  

na overlijden en het verzorgen van de uitvaart. Dankzij 

onze persoonlijke aanpak met aandacht voor de mens 

en zijn grote en kleine zorgen hebben wij contact met 

velen die het Leger des Heils inmiddels in hun testa-

ment hebben opgenomen.

Fondsenwerving
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Door het actief werven van nieuwe contacten is de 

verwachting dat onze inkomsten uit nalatenschappen 

stijgen. Vanuit fondsenwervend oogpunt is dat ook ons 

doel, maar de welgemeende, warme aandacht voor de 

hulpbehoevende mens blijft onverminderd belangrijk.

Bekendheid en waardering

Het Leger des Heils neemt deel in een aantal markton-

derzoeken die zich specifiek op goede doelen richten.

De Charibarometer van onderzoeksbureau Mediad 

onderzoekt jaarlijks de bekendheid en waardering 

van goede doelen bij het Nederlandse publiek. In 1988 

stond het Leger des Heils nog op de derde plaats in 

deze ranglijst. In 2007 waren we gezakt naar de twaalf-

de plaats. 2008 liet een licht herstel zien, dat zich in 

2009 voortzette: we zijn voor het tweede achtereen-

volgende jaar een plaats gestegen en staan nu op 10. 

Dit zal mede het effect zijn van ons vernieuwde beleid, 

waarover we het hierboven hadden.

Een ander onderzoek is Charicom van onderzoeksbu-

reau Heliview. Dit meet twee keer per jaar onder meer 

de bekendheid van goede doelen. Uit dit onderzoek 

komt naar voren dat de spontane naamsbekend-

heid van het Leger des Heils bij het Nederlandse 

publiek laag is (<1%). Dat betekent dat maar weinig 

Nederlanders op onze naam komen, als hun gevraagd 

wordt een aantal goede doelen te noemen. De gehol-

pen bekendheid van het Leger des Heils scoort echter 

meer dan 95%. Dat wil zeggen dat verreweg de meeste 

Nederlanders ons wel degelijk van naam kent.

Met ons beleid streven we ernaar het Leger des Heils 

weer op de kaart te zetten als actief fondsenwervend 

goed doel. We willen opnieuw een toppositie in de 

bekendheid en waardering bij donateurs innemen.

Ontwikkeling donateurbestand

Dankzij donateurs kan het Leger des Heils nieuwe acti-

viteiten ontwikkelen die aansluiten bij de behoeftes 

van medemensen zonder helper. Onze direct marke-

ting-strategie stoelt daarom op de volgende drie pijlers:

•	 het werven van nieuwe donateurs,

•	 het behouden van bestaande donateurs,

•	 het ‘opwaarderen’ van bestaande donateurs.

Met de vernieuwde aanpak van onze fondsenwerving 

hebben we ook de definitie van een donateur aange-

past. Het gevolg daarvan is dat nieuwe tellingen niet 

te vergelijken zijn met de aantallen die we in eerdere 

jaarverslagen noemden (2007: 396.000 donateurs; 

2008: 405.000 donateurs). Voorheen telden we alle 

donateurs die in de laatste vijf jaar ten minste één keer 

een gift deden, bij elkaar op. Nu maken we onder-

scheid tussen actieve en inactieve donateurs. Actieve 

donateurs benaderen we met een normaal programma 

met daarin thema-mailingen. Voor inactieve donateurs 

hebben we een apart ‘reactiveringsprogramma’, dat 

erop gericht is hen weer tot actieve donateurs te maken.

Volgens deze nieuwe werkwijze telde het Leger des 

Heils in 2008 215.020 actieve donateurs (hun laatste 

gift was hooguit 12 maanden geleden) en 248.006 

inactieve donateurs (hun laatste gift was langer dan 

12 maanden geleden). In totaal waren het er dus 

463.026. Voor 2009 zijn de getallen als volgt: 207.127 

actieve donateurs, 265.397 inactieve donateurs en een 

totaal van 472.524.
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Verantwoording aan onze donateurs

Het Leger des Heils is voor een belangrijk deel van 

haar inkomsten uit fondsenwerving afhankelijk van 

het Nederlandse publiek. Daarom proberen wij in onze 

thema-mailingen op een aansprekende wijze aandacht 

te besteden aan de vele manieren waarop we als Leger 

strijden voor een menswaardig bestaan aan de onder-

kant van de samenleving. Daarnaast zijn er specifieke 

mailactiviteiten, die uitsluitend bedoeld zijn om dona-

teurs te informeren over ons werk en verantwoording 

af te leggen over de besteding van gelden. Elk jaar 

ontvangen alle actieve donateurs ook een verkort jaar-

verslag met daarin de belangrijkste gegevens van het 

voorbije jaar.

In 2009 zijn we gestart met een speciaal magazine voor 

donateurs: Kans. Het zal driemaal per jaar verschijnen. 

Met Kans willen wij het Nederlandse publiek laten zien 

wat het Leger doet, welk verschil wij daarbij maken en 

wie nu de mensen zijn die onze hulp nodig hebben. We 

doen dat met een schrijfstijl, vormgeving en fotografie 

die aansluit bij de belevingswereld van de gemiddelde 

Nederlander. Uit reacties blijkt dat Kans een eigentijds 

blad is dat doet, waarvoor het bedoeld is, en dat op 

een manier die binnenkomt bij mensen. Tegelijkertijd 

willen we met Kans ook verantwoording afleggen over 

de besteding van de giften die we van onze donateurs 

krijgen.

Inkomsten uit en kosten van fondsenwerving

Het totaal aan netto-inkomsten uit fondsenwerving 

bedroeg in 2009 € 21,2 miljoen (in 2008: € 21,8 miljoen). 

Het kostenpercentage lag op 19,8% (in 2008: 16,1%.)

De netto-inkomsten uit fondsenwerving zijn dus iets 

gedaald ten opzichte van 2008. Dit is onder andere te 

wijten aan minder opbrengst uit zogenoemde ‘grotere 

giften’, minder opbrengst uit de verkoop van tweede-

hands kleding en lagere overige baten. Over de gehele 

linie zijn de inkomsten - ondanks de economische 

crisis - goed op peil gebleven. Dat geldt in het bijzon-

der voor de inkomsten uit giften van donateurs. Deze 

blijken minder crisisgevoelig te zijn dan verwacht.

Het kostenpercentage is gestegen. Dat hadden we ook 

verwacht, omdat onze keuze in 2008 voor een nieuwe 

aanpak van fondsenwerving de eerste paar jaar extra 

investeringen vergt. In dat verband hadden we beslo-

ten dat het kostenpercentage maximaal 19,8% mag 

zijn. Dat is in 2009 niet overschreden. Overigens stelt 

het CBF een maximum kostennorm van 25%.

Bestedingen uit fondsenwerving

Het bestuur van de Stichting Leger des Heils 

Fondsenwerving stelt fondsen ter beschikking aan 

uitvoerende entiteiten binnen het Leger des Heils in 

Nederland. Voor de vaststelling en toetsing van de 
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bijhorende doelstellingen zijn de besturen van deze 

uitvoerende entiteiten zelf verantwoordelijk. De belang-

rijkste bestedingen vinden plaats binnen de Stichting 

Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg en de 

afdeling Internationale Ontwikkeling & Samenwerking 

(IOS) van het Kerkgenootschap Leger des Heils.

Het bestuur van de Stichting Leger des Heils 

Fondsenwerving toetst in haar vergaderingen de beste-

dingen en financieringen op kwaliteit, haalbaarheid en 

relevantie. Deze toetsing vindt plaats op basis van het 

projectoverzicht en de projectbeschrijvingen, zoals 

deze bij wijze van aanvraag ingediend worden.

De uitvoerende entiteiten zelf hanteren erkende kwali-

teitssystemen om een verantwoorde besteding van 

fondsen te waarborgen. De projecten die de afdeling 

IOS indient, zijn vooraf door ‘International Project 

Development Services’ (IPDS), een afdeling van het 

Internationale Hoofdkwartier van het Leger des Heils 

in Londen, getoetst binnen de kaders van het Project 

Cycle Management System (CPMS). De Stichting Leger 

des Heils Welzijns- & Gezondheidszorg werkt met 

het kwaliteitssysteem van de Stichting Harmonisatie 

Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg (HKZ), waarvoor zij 

in 2007 is gecertificeerd. Daarnaast is deze stichting 

het in de volle breedte van haar praktijk gewend om 

voor een breed scala aan subsidiegevers kwalitatief 

hoogwaardige projecten aan te vragen, uit te voeren 

en te verantwoorden.

Toelichting op onze fondsenwervende 

activiteiten

•	 Collectes	kerstfeestvieringen

  Elk jaar houden korpsen van het Leger des Heils 

plaatselijke ‘kerstpotten-acties’ en/of kerstcol-

lecten ten behoeve van hun kerstvieringen. In 

beginsel worden de inkomsten hieruit hetzelfde 

jaar ook besteed. Een korps mag echter een finan-

ciële reserve vormen tot maximaal drie maal het 

bedrag van de jaarlijkse kerstbegroting. Eventuele 

extra middelen worden op centraal niveau 

beheerd en beschikbaar gesteld voor bestedingen 

met het oormerk ‘kerstvieringen’.

•	 Inkomsten	uit	donaties	via	direct	mail-acties

  Onder deze noemer vallen thema-mailings, pros-

pectmailings en mailings om inactieve donateurs 

op te roepen weer te gaan doneren. In het verle-

den verzonden we jaarlijks vier standaardmailings 

met een vaste adresselectie. In 2009 ging het om 

vijftien mailings met verschillende doelgroepen en 

afwijkende mailpacks.

•	 Inkomsten	uit	donaties	via	incassomachtigingen

  We streven ernaar zo veel mogelijk donateurs 

op automatische incasso te krijgen. De werving 

hiervoor doen we voornamelijk via telemarke-

ting. Hierbij onderscheiden we drie ‘beltrajecten’: 

‘acceptgiro-donateurs’, inactieve donateurs en 

nieuwe donateurs. Het doel is steeds gelijk: inci-

dentele donateurs bewegen om donateur met 

incassomachtiging te worden.

n	Dankzij onze persoonlijke aanpak met 
aandacht voor de mens hebben wij contact 
met velen die het Leger des Heils inmiddels 
in hun testament hebben opgenomen.
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•	 Schenkingen

  Door middel van een schenkingsakte kan een 

donateur zich verbinden om gedurende minimaal 

vijf jaar een vast bedrag te schenken. Dit is voor 

beide partijen interessant. Het Leger des Heils 

heeft een harde toezegging voor meerdere jaren 

en de donateur heeft een serieuze aftrekpost op 

zijn aangifte inkomstenbelasting. In 2009 zijn wij 

gestart met een gerichte wervingsactie voor deze 

vorm van schenken. Daaruit blijkt dat donateurs 

het vaak heel prettig vinden vrijblijvend advies te 

krijgen hoe hun donatie voor het Leger en henzelf 

nog meer voordelen kan hebben. De stijging in 

opbrengsten is mede aan deze wervingsactie te 

danken.

•	 Giften	

Dit betreft giften van particulieren, bedrijven 

en vermogensfondsen. Voor de laatste catego-

rie geldt dat de giften uitsluitend op specifieke 

projecten worden toegekend na een soms complex 

aanvraagtraject. Giften in natura worden zoveel 

mogelijk gekapitaliseerd in het jaar van ontvangst.

•	 Nalatenschappen

 Inkomsten uit nalatenschappen zijn moeilijk te 

voorspellen. De uitkomst in 2009 ligt boven het 

gemiddelde over de voorgaande drie jaar. De tijd 

zal leren of dit een eenmalige uitschieter is of een 

voorbode van gestage groei. De eerder genoemde 

wervingsacties blijven noodzakelijk om op termijn 

structureel meer inkomsten uit nalatenschappen 

te verkrijgen. De resultaten hiervan zullen pas op 

middellange termijn zichtbaar zijn. De opbrengsten 

worden verantwoord in het jaar waarin de omvang 

betrouwbaar kan worden vastgesteld. Pas in het 

jaar waarin de nalatenschap daadwerkelijk ontvan-

gen is, wordt deze toegedeeld aan de doelstelling.

•	 Bijdrage	uit	de	kledinginzameling		

door	Leger	des	Heils	ReShare	BV

  Leger des Heils ReShare BV stelt jaarlijks een vast 

bedrag per kilogram ingezamelde kleding ter 

beschikking aan hulpverlening door het Leger des 

Heils. In 2008 ging het om vier eurocent per kilo. 

Voor 2009 is het bedrag vastgesteld op vijf euro-

cent per kilo.

•	 Subsidie	ontwikkelingssamenwerking

  De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

heeft bij beschikking d.d. 29 september 2006 

ingestemd met een programma voor speciaal 

onderwijs (‘Flexible Education Opportunities’) 

in de landen Brazilië, Honduras en Colombia. 

De subsidie bedraagt maximaal € 2,1 miljoen. 

De verantwoordelijkheid jegens de Nederlandse 

overheid ligt bij het Leger des Heils in Nederland, 

die daartoe passende werkafspraken met haar 

zusterorganisaties in de betreffende landen heeft 

gemaakt.

NAAR INHOUDSOPGAVE



n	We streven ernaar het Leger des Heils 
weer op de kaart te zetten als actief 
fondsen wervend goed doel. We willen 
opnieuw een toppositie in de bekendheid 
en waar dering bij donateurs innemen.
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Gedragscode

 Als Leger des Heils stellen wij hoge eisen aan de wijze 

waarop en de intensiteit waarmee we fondsen werven. 

Onze afdeling Fondsenwerving & Marketing houdt 

zich dan ook aan de gedragscode voor fondsenwervers 

van het Nederlands Genootschap van Fondsenwervers. 

Belangrijke elementen uit deze gedragscode zijn:

•	 Respect voor privacy en keuzevrijheid van de 

donateur; 

•	 Het publiek vertrouwen mag niet beschaamd 

worden;

•	 Naleving van Nederlandse wet- en regelgeving;

•	 Geen persoonlijk winstbejag;

•	 Verstrekking van alle relevante informatie aan het 

publiek.

Tevens is het Leger des Heils lid van de Vereniging van 

Fondsenwervende Instellingen (VFI) en als zodanig 

gehouden aan de afspraken en besluiten die binnen de 

VFI zijn genomen. Een onderdeel daarvan is de Code 

Wijffels, een code voor goed bestuur die geïntegreerd 

is in de nieuwe richtlijn 650 van het CBF Keurmerk. n
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Beleggingsbeleid

De Stichting Leger des Heils beheert het belegde vermogen 

voor alle onderdelen en activiteiten van het Leger des Heils in 

Nederland. Eind 2009 bedroegen de beleggingen € 80 miljoen 

(eind 2008: € 86 miljoen).

Het Leger des Heils streeft naar een maximaal 

financieel rendement op haar portefeuille 

gebaseerd op een defensieve strategie. In de 

keuze tussen financieel rendement en de toepassing 

van uitsluitingen wordt ondubbelzinnig gekozen voor 

toepassing van ethische normen.

Het beleggingsbeleid is in het verslagjaar geheel 

herzien. Het vernieuwde beleggingsbeleid wordt 

hieronder toegelicht in de paragraaf ‘Nieuw beleg-

gingsbeleid’ en is van toepassing met ingang van het 

jaar 2010.

Toelichting op het behaalde  

beleggingsrendement

Het gerealiseerde beleggingsrendement bedroeg 9,8% 

op de beleggingen van de reservepositie (2008: nega-

tief 6,2%). Het rendement op de beleggingen van het 

retraitefonds bedroeg 11,5% (2008: negatief 5,6%). In 

totaal betekende dit een verbetering ten opzichte van 

de begroting ad € 3,7 miljoen en een beter rendement 

van € 14,9 miljoen ten opzichte van het slechte beleg-

gingsjaar 2008.

Deze belangrijke rendementsverbetering is vooral  

te danken aan een sterke performance van de 

zakelijke waarden (aandelen). Het rendement op aan - 

delen bedroeg in 2009 26,3%, terwijl obligaties veel 

gematigder presteerden: 4,7%. Het rendement op  

de twee missiegerelateerde microkredietfondsen 

bedroeg 6,9%.

Toelichting op het gevoerde beleggingsbeleid

In 2007 is de keuze gemaakt om 40% van de vastren-

tende beleggingen af te zonderen in een apart depot 

en te kenmerken als vast kerndeel. Hiermee wordt niet 

actief gehandeld. Deze beleggingen worden in beginsel 

aangehouden tot tussentijdse lossing of aflossing aan 

het einde van de looptijd. Dit gedeelte van de porte-

feuille wordt niet op marktwaarde gewaardeerd, maar 

De beleggingen zijn als volgt nader onder te verdelen:

Beleggingen reservepositie:

beleggingen in onroerendgoed

beleggingen in effecten

liquiditeiten

Beleggingen retraitefonds:

Totaal

Ultimo 2009

1,6

47,5

9,6

58,7

21,5

80,2

Ultimo 2008

1,6

64,9

3,5

70,0

15,8

85,8
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op nominale waarde. Dit draagt bij aan een stabieler 

patroon van beleggingsinkomsten. De onderliggende 

beleggingen van dit kerndeel bestaan uit Europese 

staatsobligaties, in euro’s genoteerd.

Vanwege de andere aard en horizon van de besteding 

van de beleggingen van het retraitefonds voor officie-

ren wordt daarvoor geen vast kerndeel aangehouden. 

Het Leger des Heils stelt bij beleggen in obligaties 

kwaliteitseisen aan de debiteur. Minimaal 50% van 

de vastrentende portefeuille moet bestaan uit staats-

obligaties met een AAA-rating volgens Standard & 

Poor’s. Voor de overige debiteuren geldt een rating 

van tenminste BBB. Per debiteur mag het gewicht in 

de vastrentende portefeuille maximaal 5% bedra-

gen, tenzij het een staatsdebiteur met een AAA-rating 

betreft.

Externe vermogensbeheerders

Het beheer van de beleggingsportefeuille is opge-

dragen aan twee externe vermogensbeheerders: 

Staalbankiers en Schretlen & Co. Deze keuze is geba-

seerd op historische resultaten van de portefeuilles, de 

kwaliteit van rapportage, duurzaamheidsscreening en 

beheerskosten.

Beide vermogensbeheerders werkten tot en met 2009 

met hetzelfde beleggingsmandaat en rapporteren op 

verzoek van het Leger des Heils op identieke wijze 

hun behaalde resultaten. Als gevolg van het gewij-

zigde beleggingsbeleid zal in 2010 sprake zijn van 

verschillende mandaten voor de beleggingen van de 

reservepositie en het retraitefonds.

Normatieve portefeuilleverdeling 

(Technische Asset Allocatie)

Voor de beleggingsportefeuille van de reservepositie is 

de verdeling (TAA) ultimo 2009 als volgt vastgesteld:

	 Norm	 Eind	2009

Vastrentende waarden  75%   100%

(vooral staatsobligaties)

Zakelijke waarden 25%       0%

De vermogensbeheerders hadden tot en met 2009 een 

eigen tactische afwijkingsmogelijkheid van 5% boven 

en beneden de afgesproken verdeling. Daarnaast 

bestond tot en met 2009 de mogelijkheid van 5% extra 

bandbreedte, als de vermogensbeheerders daarvoor 

vooraf toestemming kregen van het Leger des Heils. 

Deze mogelijkheid is in 2009 niet benut.

Beoordeling beleggingsbeleid

De beide vermogensbeheerders rapporteren maan-

delijks aan de directeur van Stichting Leger des 

Heils. Deze wordt ondersteund door een adviesgroep 

bestaande uit interne financieel deskundigen.

Tenminste driemaal per jaar wordt het beleggingsbe-

leid geëvalueerd met de externe vermogensbeheerders. 

Deze evaluatie betreft de behaalde resultaten, de 

duurzaamheidsscreening, vooruitzichten en bijzon-

derheden. Tenminste achtmaal per jaar worden de 

beleggingsresultaten, duurzaamheidsscreening en de 

algemene ontwikkelingen verantwoord aan de TFR 

(Territoriale Financiële Raad).

Het Leger des Heils maakt, naast de expertise van 

haar externe vermogensbeheerders, gebruik van 

de algemene advisering van een extern bureau, IBS 

Vermogensbeheer te Amsterdam.

Voor de externe vergelijking van de beleggings-

resultaten wordt gebruik gemaakt van de 

navolgende indices.

Vastrentende waarden:

EFFAS Euro Bond Indices Government all

Aandelen en beleggingsfondsen:

80% MSCI Europe en 20% MSCI World 

(euro hedged)

(Indirect) onroerend goed:

EPRA Euro zone net return
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Sociaal verantwoord beleggen

Het Leger des Heils kiest er sedert vele jaren voor om 

haar grondbeginselen ook in haar beleggingsbeleid 

zichtbaar te maken. Dit betekent dat geen beleggingen 

zijn toegestaan in:

•	 Tabak,

•	 Alcohol,

•	 Pornografie en ‘goedkoop’ amusement,

•	 Gokken,

•	 Wapen- en oorlogsindustrie (incl. toeleveranciers),

•	 Fraude en corruptie,

•	 Kinderarbeid, discriminatie en schending  

van mensenrechten,

•	 Ernstige milieudelicten,

•	 Aanwezigheid in ‘gevoelige’ landen.

Deze uitsluitingen zijn van toepassing als de voor de 

uitsluiting relevante omzet meer bedraagt dan 5% van 

de ondernemingsomzet of als het onderdeel in sterke 

mate bepalend kan worden geacht.

Sedert 2006 heeft het Leger des Heils, in samenwerking 

met haar externe vermogensbeheerders, de periodieke 

screening van haar effectenportefeuille uitbesteed aan 

Systainalitics te Zeist (voorheen Dutch Sustainability 

Research). Dit onderzoeksinstituut is gespecialiseerd 

in het verkrijgen en toepassen van ethische beoorde-

lingen van ondernemingen en staten. De screening 

door Systainalitics ten behoeve van het Leger des Heils 

is samen te vatten als enerzijds het effectief bewaken 

van de ethische uitsluitingen en anderzijds het vermij-

den van beleggingen in de slechtste 10% scoorders op 

ethisch gebied in de sector. Het Leger des Heils ontvangt 

maandelijks informatie van Systainalitics, waarbij 

inzicht wordt gegeven in het totaalprofiel van de beleg-

gingsportefeuille, alsmede eventuele signaleringen van 

overschrijding van de ethische beleggingsnormen. De 

externe vermogensbeheerders van het Leger des Heils 

hebben in hun mandaat instructie gekregen om deze 

Overzicht specifieke  

verkoopmutaties in 2009

Total - Op basis van de beschikbare informatie 

concludeert het screeningsbureau dat Total SA 

door haar aanwezigheid in Soedan en Birma 

de lokale regimes van extra financiële middelen 

voorziet, maar dat er geen bewijs is voor directe 

mensenrechtenschendingen.

DuPont De Nemours - Dit bedrijf is betrokken 

bij verschillende controverses op het gebied van 

milieuvervuiling.

Exxon Mobil - Dit bedrijf is betrokken bij verschil-

lende ernstige controverses op het gebied van 

milieuvervuiling, onder meer vanwege olielekken.
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signaleringen adequaat te verwerken door dat betref-

fende fonds te verkopen.

Verkoopmutaties door toepassing ethisch normen

In 2009 is een drietal aandelenfondsen (2008: drie 

fondsen, 2007: tien fondsen) gesignaleerd door 

Systainalitics als zijnde niet overeenkomstig de 

door het Leger des Heils gestelde ethische normen. 

Vervolgens hebben de externe vermogensbeheerders 

opdracht gekregen om deze fondsen te verkopen.

Nieuw beleggingsbeleid

De TFR heeft in december 2009 besloten geen vermo-

gen meer te beleggen in aandelen. Dit besluit is ook 

extern gecommuniceerd. Het Financieele Dagblad 

publiceerde hier op 9 januari 2010 over (zie kader op 

pagina 72).

De externe vermogensbeheerders van het Leger des 

Heils hebben begin december 2009 opdracht gekregen 

om eind 2009 alle aandelen uit de belegde reservepositie 

te hebben verkocht. De verkoop wordt in eerste instan-

tie liquide gehouden op rentedragende rekeningen of 

belegd in kortlopende staatsobligaties. Het voornemen 

is om deze gelden (€ 20 miljoen) in de periode 2010-

2012 aan te wenden voor financiering van vaste activa 

voor de eigen hulpverleningsactiviteiten. 

Voor een bedrag ad € 26 miljoen is een nominale

portefeuille staatsobligaties opgezet, bestaan de uit 

Nederlandse staatsobligaties uit de obligatie-

portefeuille. Het is de bedoeling om geleidelijk een 

ladderportefeuille op te bouwen bestaande uit 10 jaar-

porties van € 2,6 miljoen, vervallend per jaar. Slechts 

in die gevallen waar geen passende Nederlandse staats-

obligatie beschikbaar is, kan worden uitgeweken naar 

Franse of Duitse staatsobligaties. Het nettorendement 

op dit deel van de beleggingsportefeuille is bijna 4%. 

Tevens wordt een bedrag ad € 7 miljoen aan obliga-

ties actief beheerd. De minimale kwaliteitseis voor de 

fondsen in dit deel van de portefeuille is tenminste A 

(volgens S&P en Fitch) of A2 (Moody’s). In beginsel zijn 

bedrijfsobligaties toegestaan, waarbij afgesproken is dat 

deze mogelijkheid vooralsnog in 2010 niet wordt benut.

De huidige portefeuille missiegerelateerde investe-

ringen ad ca. € 2 miljoen kan worden uitgebreid tot 

€ 5 miljoen. Het Leger des Heils heeft haar externe 

vermogensbeheerders gevraagd om de mogelijkheden 

te onderzoeken om actief te beleggen in gebieden die 

rechtstreeks samenvallen met de doelstellingen van de 

organisatie.

De verwachting is dat het langetermijnrendement 

van de beleggingsportefeuille door de herziening 

van het beleggingsbeleid daalt van 5,6% per jaar tot 

4,5% per jaar. Het risico op hevige jaarlijkse fluctua-

ties in het rendement is echter grotendeels verdwenen. 

De noodzaak tot het vormen en aanhouden van een 

schommelfonds voor koersrisico’s is daarmee over-

bodig. De jaarlijkse uitdeling van het rendement ten 

behoeve van de financiering van de (ongesubsidieer-

de) activiteiten zal in lijn liggen met het gerealiseerde 

rendement.

De sterke nadruk op handhaving van de ethische 

normen van de portefeuille zal veranderen, omdat 

alleen nog wordt belegd in (staats)obligaties. De 

n	Het Leger des 
Heils kiest er 
sedert vele jaren 
voor om haar 
grondbeginselen 
ook in haar 
beleggingsbeleid 
zichtbaar te 
maken.
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In 2009 belegde het Leger des Heils nog voor twintig 

miljoen euro in een aantal zorgvuldig geselecteerde 

fondsen. Met het rendement werden verschillende 

hulpprojecten in Nederland gerealiseerd. Sinds enige 

jaren zoekt het Leger echter naar mogelijkheden om 

ook het belegde geld zelf in te zetten voor doelen die 

overeenkomen met de eigen missie. Dat leidde in 

2007 tot investeringen in fondsen voor microkredie-

ten, die inmiddels uitgebreid zijn.

Het besluit om nu alle aandelen te verkopen is mede 

ingegeven door de huidige economische crisis. Deze 

crisis legde volgens envoy Harm Slomp RA, financi-

eel secretaris van het Leger des Heils, niet alleen de 

risico’s, maar vooral ook de ethische grenzen van het 

bancaire stelsel bloot. “We hebben geen vertrouwen 

meer in hun ethiek”, aldus Slomp. Voor het Leger des 

Heils staat voorop dat het aan hun toevertrouwde geld 

op een verantwoorde manier besteed wordt. Alleen 

op die voorwaarde is de organisatie bereid aanvaard-

bare risico’s te nemen. Ook andere goede doelen 

hebben hun beleggingen in aandelen teruggebracht. 

De gemaakte keuzes hebben wel tot gevolg dat 

het Leger des Heils uit moet gaan van minder 

opbrengsten uit het eigen kapitaal. De rendements-

doelstellingen zijn verlaagd van 5,6% naar 4,5%. 

Slomp: ‘Het gaat om tonnen per jaar die we nu 

minder binnenkrijgen.’ Het Leger des Heils kiest 

echter bewust voor minder rendement om zijn finan-

ciële middelen nog duidelijker en actiever in te zetten 

voor zijn missie.

Leger des Heils: Aandelen eruit, investeren in kansen voor anderen

Het Leger des Heils belegt niet langer in aandelen. De organisatie besloot begin december 2009 dat 

ook het door haar belegde geld actief moet bijdragen aan hulpverlening dichtbij en ver. Inmiddels is 

de volledige aandelenportefeuille verkocht. Met de opbrengst is onder meer landbouwgrond gekocht, 

waar nu al cliënten op werken. Daarnaast investeert het Leger steeds meer in fondsen die microkre-

dieten verstrekken aan ondernemers in ontwikkelingslanden.

handhaving blijft onverminderd van kracht voor de 

portefeuille van het retraitefonds.

De portefeuilleopzet van het retraitefonds is ongewij-

zigd gebleven. De analyse achter deze keuze is dat 

de aard en de doelstelling van dit fonds een zeker 

gedeelte aandelenbeleggingen nodig heeft om op 

lange termijn (indexatie van) de retraite-uitkeringen 

te kunnen waarborgen. Het lange termijn rendement 

voor het retraitefonds is onveranderd (5,6%). n

NAAR INHOUDSOPGAVE



73

Vermogensbeleid

De belangrijkste activiteiten van  

het Leger des Heils zijn:

•	 Sociale en maatschappelijke hulpverlening in 

Nederland,

•	 Evangelisatie en pastorale zorg,

•	 Hergebruik van kleding,

•	 Internationale ontwikkeling & samenwerking.

Voor de continuïteit van de uitvoering van deze activi-

teiten is eigen vermogen noodzakelijk. De besturen van 

de verschillende juridische entiteiten voeren, gegeven 

de diversiteit van activiteiten en de hiermee samen-

hangende uitgaven en inkomsten, een zelfstandig 

vermogensbeleid. In dit beleid speelt de vaststelling 

van het benodigde eigen vermogen een belangrijke rol.

De onderkende functies van  

het eigen vermogen zijn:

•	 Financiering van materiële vaste activa;

•	 Egalisatie van nog niet-gerealiseerde inkomsten;

•	 Het voldoen aan regelgeving;

•	 Weerstandsvermogen.

Op basis van deze functies is de behoefte aan eigen 

vermogen voor het Leger des Heils als geheel als volgt 

gedefinieerd.

Financiering van materiële vaste activa

Vaste activa die ten behoeve van door de overheid 

gesubsidieerde activiteiten zijn aangetrokken, worden 

in beginsel gefinancierd met vreemd vermogen. Voor 

niet-gesubsidieerde activiteiten worden investerin-

gen in vaste activa eerst dan gedaan, wanneer hiertoe 

voldoende eigen vermogen aanwezig is. Dit om te 

vermijden dat deze (niet-gesubsidieerde) activiteiten 

worden belast met toekomstige rente- en aflossings-

verplichtingen.

Om in de toekomst gebouwen die gefinancierd zijn met 

eigen vermogen, te kunnen vervangen zonder daar 

vreemd vermogen voor te moeten aantrekken, is het 

noodzakelijk dat dit eigen vermogen jaarlijks op peil 

wordt gehouden.

Egalisatie van nog  

niet-gerealiseerde inkomsten

Het Leger des Heils houdt vermogen aan ter hoogte van 

de verwachte inkomsten uit nalatenschappen die tot 

het met het boekjaar zijn aangemeld, maar nog niet zijn 

ontvangen. Eerst in het jaar van ontvangst volgt beschik-

baarstelling ter bekostiging van de doelstellingen.

De fluctuaties in de beleggingsinkomsten zullen als 

gevolg van het gewijzigde beleggingsbeleid (zie pagina 

68) na 2009 sterk afnemen. Het Leger des Heils heeft 

medio 2009 ervoor gekozen om voortaan jaarlijks 

vaste rendementspercentages te hanteren op basis van 

de couponrente van de nominale obligatieportefeuil-

le bij de toedeling van de beleggingsinkomsten aan de 

diverse doelstellingen. De verschillen tussen werke-

lijke en veronderstelde inkomsten zullen daarom na 

2009 beperkt zijn.

Het voldoen aan regelgeving

Overeenkomstig de richtlijnen van subsidiërende over-

heidsorganen en toezichthoudende instanties, worden 

verschillen tussen de werkelijke kosten en toegeken-

de subsidiebudgetten specifiek gereserveerd voor de 

onderscheiden gesubsidieerde activiteiten.

Weerstandsvermogen

Iedere organisatie kent algemene en specifieke risi-

co’s. De door het Leger des Heils onderkende risico’s 

worden toegelicht in het hoofdstuk ‘Interne risico-

analyse’.

Om tegenvallers als gevolg van deze risico’s en/of 

bedrijfsvoering te kunnen opvangen, moet het Leger 

des Heils kunnen beschikken over een weerstandsver-

mogen.

Het noodzakelijke geachte weerstandsvermogen kent 

een onder- en bovengrens en wordt berekend op basis 

van twee invalshoeken:

•	 Activiteiten	bekostigd	via	overheidsregelgeving

  Voor de bepaling van de noodzakelijk geachte 

omvang wordt voor de via de overheid gesub-
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sidieerde activiteiten gebruikgemaakt van het 

gewogen weerstandsvermogen volgens een 

externe benchmark (Waarborgfonds voor de 

Zorgsector). Of - indien dit hoger is - 5%, doch 

ten hoogste 15% van de exploitatieomvang van 

de door de overheid gesubsidieerde activiteiten, 

inclusief de ontvangsten van hiermee samenhan-

gende eigen bijdragen van cliënten.

•	 Activiteiten	niet	bekostigd	via		

overheidsregelgeving

  Bij het wegvallen van publieke inkomsten dient 

het Leger des Heils in staat te zijn de niet-gesub-

sidieerde activiteiten gedurende een periode van 

drie jaren op een verantwoorde wijze af te bouwen 

en/of alternatieve inkomsten te verwerven. De 

noodzakelijk geachte hoogte van dit weerstands-

vermogen is gesteld op ten minste 1 en ten hoogste 

1,5 maal de niet-gesubsidieerde exploitatiekosten.

In het overzicht op de volgende pagina wordt de bere-

kening van de omvang van het weerstandsvermogen 

weergegeven, alsmede de hieraan gestelde onder- en 

bovengrens.

Conclusies

De bovenstaande grafiek laat zien dat het Leger des 

Heils tien jaar geleden een veel groter weerstands-

vermogen kende, zowel als absoluut bedrag als in 

verhouding tot het gewenste weerstandsvermogen. 

Door de toename van de hulpverleningsactiviteiten en 

de gestage financiële tekorten bij het kerkgenootschap 

is de vermogenspositie minder sterk geworden.

In 2009 is het weerstandsvermogen enigszins toegeno-

men tot € 52 miljoen. Het actuele weerstandsvermogen 

is daarbij € 1 miljoen te weinig om aan de door het 

Leger des Heils zelf gestelde minimale waarde te 

voldoen. n
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Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen van het Leger des Heils

2009 2008 2007 2006 2005

Exploitatieomvang

Besteed aan doelstelling (voor aftrek eigen bijdragen) 281,1 259,9 232,1 214,7 196,8

Kosten werving baten 4,7 4,0 3,7 2,3 2,5

Directe kosten inzameling en verkoop 10,3 9,8 9,2 12,3 9,7

Totale exploitatieomvang 296,1 273,7 245,0 229,3 209,0

Overheidssubsidies 246,5 220,4 196,7 178,9 163,5

Ontvangsten hulpvragers op grond van overheidsregelgeving 8,9 8,4 9,0 9,7 10,1

Exploitatieomvang gesubsidieerde activiteiten 255,4 228,8 205,7 188,6 173,6

Saldo: exploitatieomvang niet-gesubsidieerde activiteiten 40,7 44,9 39,3 40,7 35,4

Berekening weerstandsvermogen per 31 december

Ondergrens weerstandsvermogen gesubsidieerde activiteiten 12,8 11,4 10,3 9,4 8,7

Ondergrens weerstandsvermogen niet-gesubsidieerde activiteiten 40,7 44,9 39,3 40,7 35,4

Ondergrens weerstandsvermogen 53,5 56,3 49,6 50,1 44,1

Bovengrens weerstandsvermogen gesubsidieerde activiteiten 35,5 28,8 30,9 28,3 26,1

Bovengrens weerstandsvermogen niet-gesubsidieerde activiteiten 61,1 67,4 59,0 61,1 53,1

Bovengrens weerstandsvermogen 96,6 96,2 89,9 89,4 79,2

Continuïteitsreserve 14,0 11,6 14,8 14,1 11,3

Overige reserves 74,6 72,0 81,4 80,8 83,6

Fondsen 25,8 24,9 24,2 22,9 21,7

Fonds activa -62,0 -60,7 -58,5 -56,1 -57,6

Beschikbaar weerstandsvermogen 52,4 47,8 61,9 61,7 59,0

Weerstandsfactor op basis van ondergrens 98% 85% 125% 123% 134%

Weerstandsfactor op basis van bovengrens 54% 50% 69% 69% 74%

In het onderstaande overzicht wordt de berekening weergegeven van de omvang van het weerstandsvermogen, 

alsmede de hieraan gestelde onder- en bovengrens.
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Governance
Bestuur van het Leger des Heils

Het Leger des Heils heeft een unieke structuur 

die verband houdt met zijn oorsprong Vóór 

1988 was de organisatie, juridisch gezien, 

een kerkgenootschap. Die juridische herstructurering 

vond plaats om beter aan te kunnen sluiten bij maat-

schappelijke ontwikkelingen en tegemoet te komen 

aan eisen van de overheid.

Het Leger des Heils acht zich in beginselen, leer en 

bestuursvorm gebonden aan de internationale Orders 

en Reglementen van The Salvation Army. Deze zijn 

verankerd in de statuten van de verschillende Leger 

des Heils-rechtspersonen.

Toezichthouders en dagelijkse leiding

Als gevolg van deze structuur functioneren binnen 

de verschillende Leger des Heils-entiteiten zestien 

toezichthouders. Een viertal functionarissen is als 

gevolg van internationale voorschriften benoemd door 

de internationaal leider van The Salvation Army, de 

Generaal. Dit betreft de commandant, de territoriaal 

presidente voor vrouwenorganisaties, de chef-secre-

taris en de financieel secretaris. Zij verrichten, naast 

hun onbezoldigde bestuursfuncties in de stichtingen, 

bezoldigde dagelijkse werkzaamheden ten behoeve 

van het Kerkgenootschap Leger des Heils. Daarnaast 

zijn zes toezichthouders voorgedragen door de onder-

scheiden medezeggenschapsorganen.

De algemene dagelijkse leiding van de stichtingen en het 

kerkgenootschap berust bij een aantal bezoldigde direc-

teuren. In de tabel op bladzijde 84 wordt een nadere 

specificatie over onder andere hun beloning gegeven.

Taken en bevoegdheden

In de statuten van de entiteiten zijn de taken en 

bevoegdheden van het bestuur en de directie beschre-

ven. Het bestuur stelt het beleid vast en houdt toezicht 

op de uitvoering daarvan en op de algemene gang van 

zaken in de betreffende entiteit. Bestuursbesluiten 

over zaken zijn in beginsel openbaar, besluitvorming 

over personen is dat niet.

De (statutaire) directie van een entiteit is belast met de 

leiding van de dagelijkse gang van zaken in dat betref-

fende onderdeel van het Leger des Heils. Zij is ook 

belast met beleidsvoorbereiding en met de uitvoering 

van het door het bestuur vastgestelde beleid.

De directie is verplicht regelmatig rekening en verant-

woording af te leggen aan het betreffende bestuur. 

De directie is, samen met de (in een aantal gevallen 

aangestelde) ambtelijk secretaris, belast met de voor-

bereiding van de bestuursvergaderingen en woont 

deze in de regel bij en heeft dan een raadgevende stem.

Het bestuur benoemt, schorst of ontslaat de statutair 

directeuren en stelt hun arbeidsvoorwaarden vast. Het 

bestuur bepaalt ook het aantal statutaire directeuren 

van de betreffende stichting. Het kerkgenootschap 

heeft een operationeel directeur, die intern wordt 

aangeduid als ‘veldsecretaris’. Het bestuur regelt de 

verdeling van taken en bevoegdheden tussen de direc-

teuren, benevens de verantwoordelijkheid van elke 

directeur en is bevoegd de directie bindende richtlij-

nen en/of instructies te geven met betrekking tot het 

uitoefenen van haar taak.

De statuten bieden de mogelijkheid dat het bestuur 

één of meer bestuursleden belast met deeltaken van 

bestuur en beheer. In dat verband kunnen verant-

woordelijkheden worden gedelegeerd. In 2009 is deze 

mogelijkheid niet toegepast.

De commandant van het Leger des Heils in 

Nederland is de eenhoofdig kerkelijk leider van het 

Kerkgenootschap Leger des Heils. Hij wordt daarin 

bijgestaan door de chef-secretaris. De financieel secre-
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Governance
Bestuur van het Leger des Heils

taris is tevens directeur van Stichting Leger des Heils 

en verantwoordelijk voor de afdeling Internationale 

Ontwikkeling & Samenwerking.

Over de samenhang in financieel beleid binnen het 

Leger des Heils als geheel, wordt geadviseerd in de 

zogeheten Territoriale Financiële Raad (TFR). Deze 

raad bestaat uit zowel directieleden als door de 

Generaal benoemde toezichthouders. Besluitvorming 

vindt plaats binnen het bestuurlijke kader van de 

verschillende entiteiten.

Evaluatie directie en bestuur

De respectievelijke besturen van de stichtingen kennen 

een evaluatiesysteem voor het functioneren van de 

directie, alsmede een zelfbeoordeling door het stich-

tingsbestuur. Bevindingen uit deze evaluatie zijn 

besproken en hebben in enkele gevallen geleid tot 

aanpassingen in de werkwijze van bestuur en directie.

Uit de zelfevaluatie van het bestuur van de Stichting 

Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is naar 

voren gekomen dat het wenselijk is om een auditcom-

missie in te stellen. Het bestuur heeft in de vergadering 

van 9 december 2009 deze Auditcommissie (als vaste 

commissie van het bestuur) samengesteld. Deze 

commissie bestaat uit drie bestuursleden die in het 

bijzonder belast zijn met:

a.  Voorbereidende werkzaamheden inzake het 

statutaire toezicht op de directie.

b.  Het uitbrengen van advies aan het bestuur ten 

behoeve van de benoeming van de externe 

accountant;

c.  Indien nodig, het doen van voorstellen met 

betrekking tot het te hanteren beleid ten 

aanzien van de onafhankelijkheid van de 

 externe accountant en eventuele (potentiële) 

tegenstrijdige belangen tussen de externe 

accountant en de stichting;

d.  Voorbereidende werkzaamheden inzake het 

toezicht op het beheer (inclusief beleggingsbeleid) 

van het vermogen van/voor de Stichting Leger 

des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, 

uitgevoerd door de Stichting Leger des Heils;

e.  Het voorbereiden van de vergaderingen van 

het bestuur met de statutaire directie waarin 

de jaarrekening, het jaarverslag, de begroting, 

tussentijdse cijfers van de stichting worden 

 besproken.

Beloning toezichthouders

De besturen van de Stichting Leger des Heils Dienst-

verlening en de Stichting Leger des Heils Fondsenwerving 

hebben hun vacatievergoeding ongewijzigd gehouden 

op een bedrag van € 150 per vergadering.

Vanuit de zelfevaluatie van het bestuur van de Stichting 

Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is o.a. 

aandacht gevraagd voor de beloning van het toezicht-

houdende bestuur. De ‘Adviesregeling honorering 

van raden van toezicht van zorginstellingen’ kent een 

aanpak die aansluit bij de ‘Beloningscode Bestuurders 

Zorg’. Voor leden van het bestuur van de Stichting 

Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg zou 

het honorarium volgens de adviesregeling € 9.000 

per jaar bedragen. Naar mening van het bestuur zou 

een dergelijk honorarium niet passen bij de aard 

en doelstelling van de organisatie. Het honorarium 

voor bestuursleden van de Stichting Leger des Heils 

Welzijns- en Gezondheidszorg, welke niet door de 

Generaal van The Salvation Army worden benoemd,  

is dan ook vastgesteld op € 300 (was € 150) per 

bijgewoonde vergadering, waarbij het uitgangspunt  

is dat het bestuur zes à zeven maal per jaar vergadert.

Planning & Control cyclus

Het Leger des Heils maakt op verschillende wijzen en 

op diverse niveaus gebruik van planning & control-

cycli. De invulling hangt mede af van het aantal 

managementlagen dat in een werkgebied noodza-

kelijk is. Het algemene uitgangspunt echter is dat in 

het najaar voorafgaand aan het begrotingsjaar door 

uitvoerend verantwoordelijken een begroting en een 

jaarplan worden opgesteld, die vervolgens door de 

betreffende directie van de entiteit worden goed-
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gekeurd. Vervolgens worden de begroting en het 

bijbehorend jaarplan van de entiteiten met toelichting 

van de directie in het bestuur besproken en al dan niet 

met wijzigingen vastgesteld.

In dit proces is expliciet ingebed dat de uitvoerende 

entiteiten gelden beschikbaar krijgen gesteld op basis 

van projecten. Gedurende het jaar wordt door de 

directie tussentijds inzicht verschaft in de operatione-

le gang van zaken en de financiële consequenties. In 

het najaar vindt tevens tussentijdse afstemming plaats 

tussen de Stichting Leger des Heils Fondsenwerving 

en de directies van de begunstigde entiteiten op basis 

van door de directies gewenste en onderbouwde 

verschuivingen in de goedgekeurde projectaan vragen. 

Dit kan leiden tot herziene projectbegrotingen voor 

het lopende jaar. Tenslotte beogen de entiteiten om 

binnen een periode van zes maanden na afloop van  

het boekjaar de jaarrekeningen, voorzien van  

een goedkeurende accountantsverklaring, in de 

betreffende bestuursvergadering te bespreken en vast 

te stellen.

Conform de aanbevelingen van de betreffende gover-

nance-codes is de externe accountant aanwezig in 

de bestuursvergaderingen bij de bespreking van de 

jaarrekening van Stichting Leger des Heils Welzijns- 

en Gezondsheidszorg, de Stichting Leger des Heils 

Dienstverlening en de Stichting Leger des Heils 

Fondsenwerving.

Werkbezoek

De besturen hebben op 13 mei 2009 gemeenschappelijk 

een werkbezoek gebracht aan een aantal afdelingen van 

het Leger des Heils.

Bestuursonderwerpen

In de toezichthoudende besturen zijn de volgende 

onderwerpen aan de orde geweest:

Stichting Leger des Heils Welzijns- 

en Gezondheidszorg:

In 2009 heeft het bestuur zeven reguliere vergaderin-

gen gehouden. Deze vergaderingen zijn bijgewoond 

door de statutaire directie. Daarnaast heeft het bestuur 

In memoriam mevrouw  

Thea van Dalen-Schiphorst

In augustus 2009 werd de organisatie opge-

schrikt door het overlijden van mevrouw Thea van 

Dalen-Schiphorst. Sinds 2006 was zij op voor-

dracht van de landelijke cliëntenraad bestuurslid 

van de stichting Leger des Heils Welzijns- en 

Gezondheidszorg. Zij voelde zich verbonden met 

de meest kwetsbaren en leverde in vorm en in 

inhoud een waardevolle bijdrage aan de stichting. 

Mevrouw van Dalen-Schiphorst was betrokken, 

enthousiast en vriendelijk: een goede bestuurder 

en een warm mens om nooit te vergeten.
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in 2009 drie maal in afwezigheid van de statutaire direc-

tie vergaderd. In deze vergaderingen heeft het bestuur 

onder meer zijn eigen functioneren geëvalueerd, 

alsmede de uitkomsten van de beoordelingsgesprekken 

met de leden van de statutaire directie besproken.

Belangrijke bestuursonderwerpen in 2009 waren:

•	 Vaststelling van de jaarrekening 2008;

•	 Vaststelling van het maatschappelijk verslag 2008;

•	 Vaststelling van het door de statutaire directie  

opgestelde meerjarenbeleidsplan 2010-2013;

•	 Tussentijdse financiële cijfers;

•	 Veranderende externe omgeving en 

interne organisatie;

•	 Vaststelling van de begroting 2010;

•	 Een aantal besluiten over aankoop onroerende zaken;

•	 Rapportages over onder andere de financiële ont-

wikkelingen, de beoordeling van het kwaliteitsma-

nagementsysteem, risico-analyses, de medewerker-

tevredenheid en de veiligheid van accommodaties;

•	 Beloning van statutaire directie en toezichthoudend 

bestuur;

•	 Reglement van de Auditcommissie.

Stichting Leger des Heils Fondsenwerving:

In 2009 heeft het bestuur vijf reguliere vergaderingen 

gehouden. Deze vergaderingen zijn bijgewoond door 

de statutaire directeur en de operationeel directeur. 

In deze vergaderingen zijn onder meer de volgende 

zaken aan de orde geweest:

•	 Aanstelling nieuwe statutair directeur  

Fondsenwerving;

•	 Vaststelling van het beleidsplan en de begroting 

voor het jaar 2010;

•	 Vaststelling van het jaarverslag en de  

jaarrekening 2008;

•	 Zelfbeoordeling bestuur;

•	 Tussentijdse resultaten van het meerjarenbeleids-

plan Direct Marketing 2009-2012;

•	 Besluit lancering van het donateursmagazine ‘Kans’; 

•	 Kennisneming van het meerjarenbeleidsplan IOS 

2009-2012;

•	 Besluit herinvoering huis-aan-huiscollecte;

•	 Beoordeling relatieve posities Charibarometer, 

publieksonderzoek kledinginzamelaars en andere 

benchmarks.

Stichting Leger des Heils Dienstverlening:

In 2009 heeft het bestuur vijf reguliere vergaderin-

gen gehouden. Deze vergaderingen zijn bijgewoond 

door de statutaire directie. In deze vergaderingen zijn 

onder meer de volgende zaken aan de orde geweest:

•	 Vaststelling van de enkelvoudige jaarrekening 2008 

van de stichting;

•	 Vaststelling van de jaarrekening 2008 van  

de 100%-deelneming Leger des Heils ReShare BV 

en de geconsolideerde jaarrekening 2008;

•	 Aanstelling nieuwe statutaire directeur Stichting 

Leger des Heils Dienstverlening per 1 april 2009;
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•	 Bewaking organisatorische verbetertrajecten  

centrale afdelingen van de stichting;

•	 Beoordeling maandelijkse managementrapportages 

van de stichting en van Leger des Heils ReShare BV;

•	 Besluit integratie HRM-afdeling Stichting Leger des 

Heils Dienstverlening met afdeling Officierszaken 

van het Kerkgenootschap Leger des Heils;

•	 Schooleducatieprogramma  

Leger des Heils ReShare;

•	 Beëindiging contractuele relatie met  

Ansvar Verzekeringen NV;

•	 Afbouw van Herbestemming van  

Goederen Servicecentra;

•	 Bespreking toekomstvisie afdeling ICT;

•	 Evaluatie jaarplan Stichting Leger des Heils  

Dienstverlening 2009;

•	 Vaststelling begroting en jaarplan 2010 van de stich-

ting en Leger des Heils ReShare BV. 

Het Leger des Heils acht zich in beginsel 

gebonden aan de volgende governance-codes:

•	 Zorgbrede Governance-code (2005):

•	 Code Goed Bestuur voor Goede Doelen  

(Code Wijffels, 2005);

•	 Richtlijn Vereniging Fondsenwervende instellingen 

(VFI) Reserves Goede Doelen (Commissie Herkströ-

ter, 2003).

•	 Investeren in een betere wereld (professor H. Hum-

mels, 2008), Code Duurzaam Beleggen.
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Besturen en toezichthoudende organen

Kerkgenootschap Leger des Heils

• Commissioner R.A. Frans

 Voorzitter

•  Kolonel P.H. Dijkstra

 Vice-voorzitter

• Envoy H. Slomp RA

 Secretaris/Penningmeester

• Commissioner mevrouw A.C. Frans-Haurissa

 Presidente Vrouwenorganisaties

Stichting Leger des Heils

Commissioner R.A. Frans

Voorzitter

Stichting Leger des Heils Dienstverlening

• Commissioner R.A. Frans

 Voorzitter

• Kolonel P.H. Dijkstra

 Vice-voorzitter

• Envoy H. Slomp RA

 Ambtelijk secretaris

• De heer G.L. Telling RA

• Mevrouw Mr. L.M. Welschen-van der Hoek

• De heer P. Visser

Stichting Leger des Heils Fondsenwerving

• Commissioner R.A. Frans

 Voorzitter

• Kolonel P.H. Dijkstra

 Vice-voorzitter

• Envoy H. Slomp RA

 Ambtelijk secretaris

• Mevrouw F. van Ham-Laning

• Mevrouw drs. J.W. Immink

• De heer drs. C. Hendriks

Samenstelling besturen, toezicht-
houdende organen en directies

Per 31 december 2009 bestonden de besturen en de directies van  

het Leger des Heils uit de volgende personen:

• De heer J. de Widt

• De heer Mr. F.B.A.M. van Oss

Stichting Leger des Heils Welzijns- en 

Gezondheidszorg

• Commissioner R.A. Frans

 Voorzitter

• Kolonel P.H. Dijkstra

 Vice-voorzitter

• Envoy H. Slomp RA

 Secretaris/Penningmeester

• De heer Prof. Mr. L.H. van den Heuvel

• De heer F. van der Meulen

• Mevrouw G.W. van Montfrans-Hartman

• Mevrouw drs. M. Trompetter

• De heer drs. J. Wienen

Directies

Kerkgenootschap Leger des Heils

• Kolonel Mevrouw A.N.A. Dijkstra-Voorn

 (waarnemend operationeel directeur)

Stichting Leger des Heils

• Envoy H. Slomp RA

Stichting Leger des Heils Dienstverlening

Stichting Leger des Heils Fondsenwerving

• Envoy drs. E. Bosma

Stichting Leger des Heils Welzijns- en 

Gezondheidszorg

• Lt.-Kolonel Mevrouw dr. C.A. Voorham 

 Directeur

• De heer H.M. van Teijlingen

 Adjunct-directeur
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Overzicht Nevenfuncties 

De governance-regelingen bevelen aan om de andere 

(neven)functies van de bestuursleden en directieleden 

naast hun functie bij de entiteiten van het Leger des 

Heils zichtbaar te maken.

Commissioner R.A. Frans

Geen externe nevenfuncties

Commissioner mevrouw A.C. Frans-Haurissa

Geen externe nevenfuncties

Kolonel P.H. Dijkstra

Lid bestuur Stichting Majoor Bosshardtprijs, Almere

Kolonel mevrouw A.N.A. Dijkstra-Voorn

Geen externe nevenfuncties

Lt.-kolonel mw. dr. C.A. Voorham

1. Lid bestuur IKON, Hilversum

2.  Lid Raad van Toezicht Christelijke Hogeschool,  

Ede

3. Lid Raad van Advies Stichting Moria, Nijmegen

4. Lid bestuur VKZ, Hilversum

5.  Voorzitter Stichting Majoor Bosshardt Prijs, 

Almere

Ambassadeur / Lid comite’s van aanbeveling:

6. Micha Campagne

7. Stichting Voedselbank Haarlem e.o.

8. Stichting Het Passion, Hummelo

Dhr. H.M. van Teijlingen

1. Lid bestuur Nationale Reclasserings Actie

Envoy drs. E. Bosma

1.  Lid Raad van Toezicht Prisma, christelijk  

basisonderwijs, Almere

Envoy H. Slomp RA

1.  Lid bestuur Stichting Majoor Bosshardtprijs, 

Almere

2.  Lid dagelijks bestuur Vereniging PC Onderwijs 

NW-Overijssel ‘Accrete’, Zwartsluis

3. Lid Bestuurlijk Overleg Kerk in Actie, Utrecht

4.  Lid Financiele Commissie (landelijk) Raad van 

Kerken, Utrecht

5.  Lid Interkerkelijk Contact in Overheidszaken 

(CIO) sectie K, Utrecht

6.  Vice-voorzitter Stichting World Vision Nederland, 

Amersfoort

7. Lid Hoofdbestuur Yarden Vereniging, Almere

8.  Lid Raad van Advies Musoni BV (microfinancie-

ring)

Mevrouw drs. W.W.J. van Dalen-Schiphorst 

(overleden 19 augustus 2009)

1. Wethouder Rijssen-Holten

2. Voorzitter RvT Zorgcombinatie Zwolle

3. Lid RvT Zorggroep Zuid Gelderland

4. Lid Raad van Advies Stichting IJssellandschap

5. Lid RvT MEE IJsseloevers (voormalige SPD)

6.  Voorzitter bestuur Stichting Kunst en Cultuur 

Overijssel

7. Lid RvC Zonnehuisgroep

Mevrouw F.H. van Ham-Laning

1.   Vrijwilliger Slachtofferhulp Nederland 

Op afroep beschikbaar CDA

De heer drs. C. Hendriks

1. Regio Directeur Instellingen ING Bank

2. Voorzitter StichtIng Kerkelijk Geldbeheer, Gouda

3. Penningmeester Stichting Erkenningsgelden 

4. Hypotheekadviseurs (SEH), Amsterdam

5. Voorganger in de Protestantse Kerk Nederland

De heer prof. mr. L.H. van den Heuvel

1.  Voorzitter van enkele Commissies van Beroep 

(onderwijs), Stichting Onderwijsgeschillen, 

Utrecht

2. Lid bestuur vereniging Het Zonnehuis Utrecht
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3.  Onafhankelijk voorzitter begeleidingscommissie 

Sociaal Plan van de Zorggroep Almere

4.  Voorzitter Nalevingscommissie (CAO-

interpretatiecommissie) M&T Rijswijk

5.  Adviseur Russel Advocaten Amsterdam /  

’s-Gravenhage

7.  Voorzitter College van Beroep voor  

de Examens VU Amsterdam

8. Voorzitter Georganiseerd Overleg  

9. Predikantensalarissen PKN Utrecht

10.  Voorzitter Adviescommissie Sociale Begeleiding 

Flevoziekenhuis, Almere

11.  Voorzitter Beroepscommissie Sociaal Plan 

Staedion, Den Haag

Mevrouw drs. J.W. Immink

1.  Lid raad van toezicht Maatschappelijke 

Dienstverlening Flevoland (MDF)

2.  Lid van de kerkenraad Protestantse Gemeente 

Dronten

De heer F. van der Meulen

1. Lid bestuur SBI Doorn

2. Lid bestuur Blauwkapel

Mevrouw G.W. van Montfrans-Hartman

1.  Voorzitter ILG gebiedscommissie Nationaal 

Landschap Laag Holland

2. Voorzitter RvC Rabobank Waterland en omstreken

3. Lid Raad van Bestuur Indaver N.V. te Antwerpen

4. Voorzitter Nationaal Park Schiermonnikoog

5. Voorzitter Zeeuws Archief

6. Lid Adviesraad NIOD

7. Lid Adviesraad Four Freedom Awards

De heer mr. F.B.A.M. van Oss

1.  Partner bij OMVR Lunenberg Advocaten, 

Harderwijk

2. Docent bij Kluwer Opleidingen

De heer G.L. Telling RA

Geen externe nevenfuncties

Mevrouw drs. M. Trompetter

1. Organisatieadviseur, Corona Consultancy

2.  Universitair docent, Vrije Universiteit Faculteit der 

Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

3.  Lid Raad van Toezicht Ziekenhuis Sint Jansdal, 

Harderwijk

4.  Lid Raad van Commissarissen Rabobank 

Noordwest-Veluwe

5. Lid Raad van Toezicht GGZ Friesland

De heer P. Visser

1. Directeur Bushman BV

2. Directeur VakantieXperts Travel House, Utrecht

Mevrouw mr. L.M. Welschen-van der Hoek

1.  Advocaat Marree @ Dijxhoorn Advocaten BV, 

Amersfoort

2. Bestuurslid CDA Afdeling Zeist

3. Lid Programcommissie CDA Afdeling Zeist

De heer J. de Widt

1. Penningmeester Stichting Je Maintiendrai Nassau

De heer drs. J. Wienen

1. Burgemeester gemeente Katwijk

2.  Lid delegatie VNG voor overleg met kabinet inzake 

vluchtelingen en asielzoekers 

3.  Vice-voorzitter en portefeuillehouder ruimte en 

wonen regio Holland-Rijnland

4.  Voorzitter Protestants Diakonaal Krediet 

Nederland

5.  Lid lokale en regionale kamer van  

de Raad van Europa

6. Lid bestuur Raad van Arbitrage voor de bouw

7. Lid bestuur Greenport Nederland

8.  Lid bestuur van het Nidos (voogdij-instelling voor 

minderjarige asielzoekers)

9. Lid redactie Kontekstueel

10. Voorzitter redactie Bestuursforum

11. Lid bestuur veiligheidsregio Hollands-Midden
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Bezoldiging van bestuurders 
en toezichthouders
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Bezoldiging directie

Lt.-kolonel mevrouw dr. C.A.Voorham  36.444  6.847  27.375  1.656 

De heer H.M.van Teijlingen  95.825  9.931  nvt  nvt 

Kolonel mevrouw A.N.A. Dijkstra-Voorn  35.456  6.847  nvt  nvt 

Envoy drs. E. Bosma (vanaf 01-04-2009)  68.531  6.336  24.500  nihil 

Bezoldiging toezichthouders

Commissioner R.A. Frans  41.798  6.847  33.900  1.656 

Commissioner mevrouw A.C. Frans-Haurissa  35.614  6.847  nvt  nvt 

Kolonel P.H. Dijkstra  45.845  6.847  35.585  1.656 

Envoy H. Slomp RA  98.122  10.927  31.684  2.026 

De heer mr. drs. C. Bremmer  - 

Mevrouw W.W.J. van Dalen-Schiphorst  300 

Mevrouw F.H. van Ham-Laning  600 

De heer drs. C. Hendriks  600 

De heer prof. mr. L.H. van den Heuvel  1.500 

Mevrouw drs. J.W. Immink  150 

De heer F. van der Meulen  1.350 

Mevrouw G.W. van Montfrans-Hartman  1.500 

De heer mr. F.B.A.M. van Oss  -

De heer G.L. Telling RA  -

Mevrouw drs. M. Trompetter  -

De heer P. Visser  750 

Mevrouw mr. L.M. Welschen-van der Hoek  750 

De heer J. de Widt  600 

De heer drs. J. Wienen  300 
 

NAAR INHOUDSOPGAVE



85

Rooster van aftreden
toezichthouders

Datum benoeming Einde periode 
eerste termijn

Einde periode laatst 
mogelijke termijn

Commissioner R.A. Frans1 1 juli 2007 1 juni 2010

Commissioner mevrouw A.C. Frans-Haurissa1 1 juli 2007 1 juni 2010

Kolonel P.H. Dijkstra1 25 maart 2008 25 maart 2012 25 maart 2016

Envoy H. Slomp RA1 1 februari 2004

Mevrouw F.H. van Ham-Laning 8 februari 2000 1 maart 2005 1 maart 2010

De heer drs. C. Hendriks 8 februari 2000 1 maart 2005 1 maart 2010

De heer prof. mr. L.H. van den Heuvel 7 maart 2002 31 december 2006 31 december 2009

Mevrouw drs. J.W. Immink 6 november 2009 1 december 2014 1 december 2019

Mevrouw G.W. van Montfrans-Hartman2 30 augustus 2007 31 december 2010 31 december 2014

De heer F. van der Meulen 22 november 2001 31 december 2006 31 december 2009

De heer mr. F.B.A.M. van Oss2 18 april 2007 1 mei 2012 1 mei 2017

De heer G.L. Telling RA 9 maart 2007 1 april 2011 1 april 2015

Mevrouw drs. M. Trompetter 2 september 2009 30 juni 2013 30 juni 2017

De heer P. Visser2 1 oktober 2007 1 november 2011 1 november 2015

Mevrouw mr. L.M. Welschen-van der Hoek 9 mei 2007 1 juni 2011 1 juni 2015

De heer J. de Widt2 17 oktober 2000 1 november 2005 1 november 2010

De heer drs. J. Wienen 28 oktober 2009 30 juni 2013 30 juni 2017

ad1   De commandant, de territoriaal presidente vrouwenorganisatie, de chef-secretaris en de financieel secretaris van de Stichting Leger des Heils  

in Nederland zijn benoemd door de generaal van The Salvation Army. Uit hoofde van deze aanstelling geldt dat deze personen niet vallen onder 

het reguliere rooster van aftreden, waarbij echter welde (eventuele) herbenoeming in het bestuur van de Stichting Leger des Heils Fondsen-

werving formeel wordt bekrachtigd.

ad2 Deze functionarissen zijn voorgedragen door de (Centrale) Ondernemingsraad. 

De positie van de functionaris die wordt voorgedragen door de Landelijke Cliëntenraad, is momenteel vacant.
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De financiële tekorten van 2008 liggen - ook 

na alle goede ontwikkelingen in 2009 - nog 

vers in ons geheugen. Het Leger des Heils kan 

zich geen tekorten gedurende meerdere opeenvolgen-

de jaren permitteren. Mede als gevolg van de onzekere 

economie hebben we daarom in 2009 besloten om 

ons beleggingsbeleid geheel te herzien. Onze reserves 

beleggen we niet langer in aandelen. Daardoor is een 

herhaling van beleggingsverliezen zoals in 2008 in de 

toekomst nagenoeg uitgesloten.

Wankele economie

De onevenwichtigheden in de wereldeconomie die 

tot de crisis hebben geleid, zijn zeker niet opgelost. 

Onzekerheid over de kredietwaardigheid van banken 

en Zuid-Europese staten steekt steeds opnieuw de kop 

op. Hoewel de economische verwachtingen wereld-

wijd naar boven zijn bijgesteld, loopt Europa en met 

name Nederland hierop achter. De nieuwe regering in 

Nederland krijgt met aanzienlijke besparingsdoelstel-

lingen te maken. Deze zullen zeker hun effect hebben 

op de overheidsuitgaven voor zorg en de inkomenssi-

tuaties van huishoudens. Beide aspecten zijn van groot 

belang voor het werk van het Leger des Heils.

Jaarlijks doen zo’n 15.000 nieuwe cliënten een beroep 

op de hulpverlening van het Leger des Heils. De 

huidige economische situatie vergroot volgens ons 

de kans op sociale uitsluiting. De groep mensen met 

problemen zal groeien door toenemende werkloosheid 

In dit jaarverslag kijken we met dankbaarheid terug op 

het jaar 2009. Ondanks de sterk verslechterde economie 

hebben we de droeve financiële resultaten van 2008 

voor een belangrijk deel kunnen compenseren. Tijd om 

onze blik weer op de toekomst te richten. Hieronder 

proberen we daar alvast een beeld van te schetsen.

Een blik op de toekomst

en dalende (of onvoldoende groeiende) inkomens. 

Tegelijkertijd dwingen de forse begrotingstekorten de 

regering, gemeenten en provincies tot keuzes.

Gelukkig staat het Leger des Heils in de Nederlandse 

samenleving niet alleen voor haar opgaven. De finan-

ciële bijdragen door particulieren, bedrijven en 

fondsen zijn van onschatbare waarde. Het gaat om 

ongeveer acht procent van onze totale inkomsten 

waarmee we niet-gesubsidieerde, vaak innovatieve 

hulpverlening kunnen uitvoeren.

Begroting 2010

Onze begroting voor 2010, waarbij we alle onder-

delen van het Leger des Heils in Nederland hebben 

samengevoegd, is te vinden op pagina’s 88 en 89. Deze 

begroting geeft een realistisch beeld van de financiële 

effecten van de verschillende beleidsplannen die door 

directies en toezichthoudende besturen van het Leger 

des Heils in Nederland zijn goedgekeurd.

De totale bedrijfskosten zullen met bijna € 12 miljoen 

(ruim 4%) toenemen van € 273 miljoen in 2009 tot 

€ 285 miljoen in 2010. Daarbij verwachten wij voor 

2010 een batig saldo van € 600.000.

In 2010 zullen onze Maatschappelijke Opvang en onze 

Geestelijke Gezondheidszorg verder groeien (beiden  

+ 8%). Daarnaast zal de omvang van Verslavingszorg 

(+ 33%) en Internationale Ontwikkeling & 
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Samenwerking (= 48%) relatief sterk toenemen. De 

achterliggende factoren benoemen we in het hoofd-

stuk ‘Samenvatting van ons werk in 2009. Tevens 

verwachten we een verdere toename van het aantal 

betaalde en vrijwillige medewerkers.

Fondsenwerving en beleggingen

De baten uit fondsenwerving gaan naar verwachting 

met € 1,1 miljoen omhoog. Daarbij houden we er reke-

ning mee dat de kosten van fondsenwerving iets zullen 

stijgen (+ € 0,4 miljoen). Het gewijzigde beleggingsbe-

leid zal leiden tot lagere, maar stabielere opbrengsten. 

Voor 2010 begroten we een gemiddelde opbrengst van 

3½% over de belegde reserves.

Weerstandsvermogen

Onze financiële reserves zijn net genoeg om te voldoen 

aan de door onszelf gestelde minimumeisen voor ons 

weerstandsvermogen. Als Leger des Heils willen we 

dit weerstandsvermogen laten meegroeien met de 

omvang van onze exploitatie. Voor de komende jaren 

werken we aan een zekere toename van ons vermogen, 

als beoogd resultaat van een adequate en betrokken 

hulpverlening.

Strategieherziening Kerkgenootschap

In 2009 heeft het Kerkgenootschap Leger des Heils 

tot een strategieherziening besloten. Gedurende de 

periode 2010 - 2012 zal een breed programma aan 

veranderingen worden uitgevoerd, waarmee we 

het jaarlijkse tekort van ca. € 3 miljoen zullen terug-

brengen naar break-even. Voor 2010 wordt nog met 

een tekort van € 2,3 miljoen rekening gehouden. Het 

programma houdt naast kostenbeheersing vooral ook 

een revitalisering van onze kerk in.

Kledinginzameling

De inzameling van tweedehands kleding zullen we in 

2010 onverminderd krachtig voortzetten. Het is voor 

het Leger een belangrijk onderdeel van zijn activi-

teiten. In de toekomst zullen we daarbij weer vaker 

gebruikmaken van cliënten van onze hulpverlening 

of van andere organisaties. Op die manier willen we 

deze mensen nieuwe mogelijkheden voor een zinvolle 

dagbesteding bieden.

Maatschappelijke thema’s

De thema’s ‘bestrijding van eenzaamheid’ en ‘zinge-

ving’ blijven belangrijk bij de keuze van nieuwe 

kerkelijke activiteiten en activiteiten op het gebied van 

preventie en maatschappelijk herstel. Daarbij willen 

we ook meer ‘buurtgericht werken’. n

n	Jaarlijks doen zo’n 15.000 nieuwe 
mensen een beroep op de hulpverlening 
van het Leger des Heils.
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Samengevoegde begroting 2010
(bedragen x 1 miljoen euro)

Begroting 2010 Werkelijk 2009 Toename (afname)

Baten uit eigen fondsenwerving

Collecten 0,9 0,4 0,5 125,0%

Mailingacties 3,4 3,4 0,0 0,0%

Incasso’s 2,8 3,0 -0,2 -6,7%

Schenkingsakten 0,5 0,6 -0,1 -16,7%

Giften 1,4 1,9 -0,5 -26,3%

Nalatenschappen 9,5 9,2 0,3 3,3%

Verkoop kleding 2,8 2,1 0,7 33,3%

Overige baten uit eigen fondsenwerving 1,0 0,6 0,4 66,7%

22,3 21,2 1,1 5,2%

Subsidies van overheden 253,0 246,5 6,5 2,6%

Baten uit beleggingen 4,2 7,7 -3,5 -45,5%

Overige baten 5,8 3,3 2,5 75,8%

Som der baten 285,3 278,7 6,6 2,4%

88
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(bedragen x 1 miljoen euro)

Begroting 2010 Werkelijk 2009 Toename (afname)

Besteed aan doelstelling

- Maatschappelijke opvang 69,8 64,8 5,0 7,7%

- Ouderenzorg en gezondheidszorg 48,4 50,8 -2,4 -4,7%

- Jeugdzorg 41,6 42,4 -0,8 -1,9%

- Geestelijke gezondheidszorg 62,6 57,9 4,7 8,1%

- Preventie en maatschappelijk herstel 26,1 25,5 0,6 2,4%

- Reclassering 19,4 19,6 -0,2 -1,0%

- Evangelisatie en pastorale zorg 9,0 8,3 0,7 8,4%

- Kerkelijke sociale hulpverlening 3,7 3,1 0,6 19,4%

- Verslavingszorg 6,0 4,5 1,5 33,3%

-  Internationale Ontwikkeling & 

Samenwerking
4,0 2,7 1,3 48,1%

- Voorlichting 1,9 1,5 0,4

- Nationale hulpverlening 0,1 0,0 0,1

- Eigen bijdragen cliënten -12,9 -13,0 0,1 -0,8%

279,7 268,1 11,6 4,3%

Werving baten

- Kosten eigen fondsenwerving 4,6 4,2 0,4 9,5%

- Kosten van beleggingen 0,4 0,5 -0,1 -20,0%

5,0 4,7 0,3 6,4%

Som der lasten 284,7 272,8 11,9 4,4%

Resultaat 0,6 5,9 -5,3

89
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Interne risico-analyse

Welzijns- en gezondheidszorg

De aanpassingen van het zorgstelsel in Nederland  

vorderen gestaag. Voor aanbieders van welzijns- en 

gezondheidszorg die van veel ‘markten’ thuis (moeten) 

zijn, zoals het Leger des Heils, wordt deze herziening 

aangestuurd vanuit verschillende bestuurlijke kaders. 

Hierdoor ontstaan nieuwe risico’s met betrekking tot 

de welzijns- en gezondheidszorg van de organisatie en 

komen reeds bestaande risico’s in een ander perspec-

tief te staan.

Het risico van marktwerking in de zorg

De toenemende marktwerking in de zorg dwingt 

ons om onze activiteiten meer te relateren aan 

hulp vragen van individuele cliënten. Voor veel acti-

viteiten ontvangen we alleen nog een vergoeding als  

er daadwerkelijk individuele zorg verleend is aan 

een cliënt. Dit moet dan gebeuren binnen vooraf  

afgesproken/geïndiceerde kaders en de zorg moet ook 

als zodanig geregistreerd zijn. Dit heeft de volgende 

consequenties:

•	 De bekostiging van zorg is (meer) gebaseerd op 

geleverde prestaties of behaalde resultaten en 

minder op vaste budgetten. Er moet dan ook meer 

onderhandeld worden over de prijs. Hiervoor is 

inzicht in de kostprijs van belang. Ook moet het 

mogelijk zijn per product prijs en kwaliteit te 

vergelijken.

•	 Er moet ingespeeld worden op een (meer) fluctue-

rende vraag. Dit vraagt om flexibiliteit bij de inzet 

van mensen en middelen. Ook een flexibele(re) 

en efficiënte(re) planning van personeel is dan 

noodzakelijk.

•	 Betaling van geleverde prestaties vindt steeds 

meer achteraf plaats. Dit stelt eisen aan de 

liquiditeits positie.

•	 De overheid stelt steeds stringenter en dwingen-

der eisen aan de registratie en facturering van 

zorg. De informatiehuishouding moet hier voort-

durend op aangepast worden.

De omvang van dit risico is ingeschat op 4% van de 

exploitatieomvang, ofwel 11 miljoen euro.

Om dit ondernemingsrisico te beheersen is het 

bedrijfsvoeringsberaad ingesteld. Daarnaast wordt in 

de komende jaren het programma ten aanzien van de 

bedrijfsvoering aangepast.

Het risico van stelselherzieningen

Veel activiteiten van de Stichting Leger des Heils 

Welzijns- en Gezondheidszorg vinden plaats op de 

grenzen van verschillende via regelgeving afgebaken-

de financieringssystemen (AWBZ, ZVW, WMO, etc). 

Wanneer elementen van deze regelgeving worden 

overgeheveld en herzien of afgeschaft, ontstaat het 

risico dat er ‘gaten vallen’.

De gevolgen hiervan zijn dat hulp en zorg voor onze 

cliënten minder toegankelijk worden en geleverde 

hulp en zorg (achteraf) niet aan de nieuwe formele 

kaders blijken te voldoen. Omdat we ons onvermin-

derd voor deze mensen willen inzetten, leidt dat tot 

overschrijding van productieafspraken en levering van 

zorg voordat indicaties ontvangen zijn. Deze zorg kan 

dan niet gedeclareerd worden.

Dit risico bedraagt 7 miljoen euro op jaarbasis (geba-

seerd op onze ervaringen in 2009). De Stichting Leger 

des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hanteert het 

uitgangspunt dat we met onze zorg aansluiten bij de 

eerste behoeften van kwetsbare mensen. Daarom 

aanvaarden we dit risico vooralsnog, al zullen we ons 

ook beijveren om dergelijke neveneffecten van een 

stelselherziening tijdig te signaleren.

Om deze reden is er ook een externe deskundige 

(expert op het gebied van regelgeving) beschikbaar 

Het Leger des Heils heeft een unieke structuur  

die verband houdt met zijn oorsprong
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Interne risico-analyse

ter ondersteuning van zowel de werkeenheden als het 

stichtingsbureau.

Het risico van onze positionering

De Stichting Leger des Heils Welzijns- en 

Gezondheidszorg wil haar cliënten het hoogst haalba-

re perspectief bieden: erbij horen in onze samenleving. 

Dat vraagt om meer dan alleen zorg en hulp. Het 

vraagt om een innovatieve en ondernemende aanpak 

en verbreding van ons aanbod. Het vraagt ook om een 

gedragsverandering van de hulpverlener (sterkere 

focus op ‘empowerment’ van cliënten), de organisa-

tie (meer ruimte voor ondernemen, pionieren) en de 

samenleving (meer ruimte voor kwetsbare mensen).

Tegelijkertijd mag deze aanpak er niet toe leiden 

dat ‘Leger des Heils-producten’ niet meer herkend 

worden door overheid en financiers. De vertaalslag 

naar de reguliere zorgmarkt en financieringssyste-

men blijft dan ook belangrijk. Daarbij hoort ook dat 

we blijven voldoen aan de eisen die verbonden zijn aan 

de verschillende erkenningen en toelatingen. Om dit 

te bereiken hebben we het concept van de ‘Leger des 

Heils-aanpak’ geïntroduceerd, waarover elders in dit 

jaarverslag meer te lezen is.

In financieel opzicht dekken we dit positioneringsrisi-

co met de (eigen) Leger des Heils-middelen (voor 2010 

begroot op 7,8 miljoen euro) af.

Het risico van vastgoed

Voor de uitvoering van onze activiteiten hebben we 

accommodaties nodig. Of we deze nu huren of zelf in 

bezit hebben, er zijn risico’s aan verbonden. In geval 

van huren bestaat het risico dat de kosten hiervan geen 

gelijke tred houden met de inkomsten vanuit vergoe-

dingen/subsidies. Voor panden in eigendom geldt dat 

de (reële) verkoopwaarde lager is/wordt dan de boek-

waarde.

Voor de komende jaren verwachten we dat de opbreng-

sten van activiteiten vanuit huurpanden niet zodanig 

zullen wijzigen dat we niet meer aan de huurverplich-

tingen zouden kunnen voldoen. Om het risico van 

boekverlies te beheersen wordt op de panden die we in 

eigendom hebben, ten laste van de exploitatierekening 

afgeschreven.

De waarde van het vastgoed dat de stichting in eigendom 

heeft, is onderhevig aan macro-economische ontwikke-

lingen. Gegeven de huidige kredietcrisis/economische 

teruggang bestaat het risico dat de marktwaarde van 

dit vastgoed lager wordt dan de boekwaarde. Een even-

tueel boekverlies manifesteert zich dan op het moment 

dat we accommodaties verkopen. Hiertoe bestaan op dit 

moment (maart 2010) echter geen voornemens.

De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheids-

zorg heeft ook een aantal vastgoedobjecten in 

eigendom die vallen onder de vergunningplicht WTZi. 

In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat de 

bekostiging van kapitaallasten van het vastgoed van 

zorginstellingen wordt aangepast. Het gevolg is dat 

zorginstellingen het risico lopen de boekwaarde van 

investeringen in deze vastgoedobjecten niet kunnen 

realiseren (terugverdienen). De omvang van dit risico 

is afhankelijk van definitieve (politieke) besluitvor-

ming. Als stichting stellen wij ons op het standpunt dat 

de in het verleden verkregen rechten tot nacalculatie bij 

de overgang moeten leiden tot een adequate afrekening 

van eventuele nadelige gevolgen. Wij verwachten dat 

de overheid hiervoor een passende regeling zal treffen.

Per 31 december 2009 is de getaxeerde marktwaarde 

van het vastgoed dat de stichting in eigendom heeft, 

103,6 miljoen euro. De boekwaarde van deze accom-

modaties bedraagt 100,2 miljoen euro. Het risico van 

waardevermindering als gevolg van economische 

invloeden wordt ingeperkt doordat op deze accommo-

daties wordt afgeschreven. Verder is een deel van dit 

risico afgedekt doordat voor een aantal panden bouw-

subsidies en andere eenmalige bijdragen verstrekt zijn.

Renterisico

Ter financiering van vaste activa heeft de Stichting 

Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg vreemd 
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vermogen, in de vorm van hypothecair krediet, 

aangetrokken. Deze leningenportefeuille heeft een 

langdurig karakter. De stichting loopt renterisico op 

de momenten, waarop de rente van deze leningen 

herzien wordt.

Om te bepalen welke renterisico’s we in een bepaald 

jaar lopen, hebben we de data van de renteherzie-

ningen van de hele leningenportefeuille in kaart 

gebracht. Daarbij hebben we overwogen is om 

rente-instrumenten als een ‘paraplu’ over de gehele 

leningenportefeuille in te zetten. Op die manier zou 

een evenwichtige spreiding in het renterisico kunnen 

worden bereikt. Toch hebben we hiervan afgezien, 

omdat dit specifieke beheercapaciteit vergt en omdat 

dit de directe relatie tussen afzonderlijke vaste activa 

met de hiervoor aangetrokken leningen zou verbreken.

In huidige financiële markt is de rente nog altijd laag. 

Waar mogelijk wordt bij het aangaan van nieuwe 

rentevastperiodes ervoor gekozen om deze zo veel 

mogelijk gelijk te stellen aan het restant van looptijd 

van de betreffende leningen. 

Kerkelijke activiteiten

Afnemend aantal kerkelijke leden

De belangstelling om religie en spiritualiteit te 

beleven binnen institutionele kaders, zoals bijvoor-

beeld kerken, neemt af. Het Leger des Heils heeft een 

eigen cultuur en traditie. Dit kan zowel aantrekkelijk 

als belemmerend zijn voor nieuwe leden. De uitda-

ging voor het kerkelijk werk van het Leger des Heils 

is dan ook om met behoud van centrale waarden en 

normen, missie en identiteit, innovatieve activiteiten 

te ontwikkelen die een brug slaan naar mensen om op 

een eigentijdse wijze kerkelijk actief te worden.

De afname van het ledenaantal van het kerkge-

nootschap is in 2009 beperkt gebleven tot 2%. De 

organisatie wil vanuit haar missionaire grondslag 

echter het aantal kerkelijk betrokken personen zien 

groeien.

Gedurende de eerste helft van 2009 is binnen het kerk-

genootschap intensief gewerkt om te komen tot een 

strategieherziening die moet leiden tot revitalisatie 

van de kerkelijke gemeenten en betere toerusting van 

het lokale (vrijwilligers)kader.

In november 2009 heeft de leiding van Kerk genoot-

schap Leger des Heils de aanbevelingen van de 

stra tegie herziening overgenomen en besloten tot een 

aantal belangrijke keuzes, zoals:

•	 Vaststelling van (nieuwe) kwaliteitscriteria voor 

de korpsen (kerkelijke gemeenten);

•	 Ombouw van ruim 10 korpsen naar buitenposten 

en dienstencentra;

•	 Samenvoeging van een aantal korpsen tot grotere 

eenheden;

•	 Inhoudelijke keuzes op basis van de visie naar bv 

doelgroepen en kernprogramma;

•	 Doelstellingen voor de korte-middellange termijn 

(2012);

•	 Nadruk op “eigenaarschap” door de lokale leden 

van de kerkelijke gemeente;

•	 Een afname van betaalde stafleden binnen het 

kerkgenootschap;

•	 Een beweging waarbij een groter aantal officieren 

dan tevoren wordt aangesteld in niet-kerkelijke 

activiteiten van het Leger des Heils.

Een aantal taakgroepen, bemenst door zowel officie-

ren, andere beroepskrachten en lokaal kader werken 

in 2010 de plannen verder uit. De gekozen tijdshorizon 

is om einde 2010 de planvorming gereed te hebben en 

in 2011 en 2012 de belangrijke ommekeer in het kerk-

genootschap te bewerkstelligen.

Structureel dekkingstekort kerkelijke kosten

De kerkelijke activiteiten worden niet vanuit over-

heidsgeld gefinancierd, maar door kerkelijke (leden)

bijdragen, de opbrengst van tweedehands kleding, 

beleggingsopbrengsten en een deel van de inkomsten 

uit nalatenschappen.
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De jaarlijkse tekorten (gemiddeld € 3,5 miljoen) 

wor den steeds afgeboekt van de daarvoor beschik-

bare reserves. De vrij beschikbare reserves zijn in 2007 

geheel opgebruikt en laten eind 2009 een tekort zien 

van 9 miljoen.

De beschikbare hoeveelheid financiële middelen is 

toereikend voor ca. vijf jaar dekking van negatieve 

bedrijfsexploitatie, zonder verdere investeringen in 

gebouwen en inventaris. De hierboven beschreven 

strategieherziening is mede gericht om de exploi-

tatie van het kerkgenootschap te verbeteren zodat 

einde 2012 het break-even niveau bereikt wordt.  

Alle alternatieve scenario’s zijn ongunstig. Voor  

het kerkgenootschap is deze strategieherziening 

bepalend voor de continuïteit van de (kerkelijke)  

organisatie.

Ontwikkelingen retraitefonds

Aan Leger des Heils officieren worden, na het berei-

ken van de daartoe gestelde leeftijd, retraitetoelagen 

uitgekeerd. Daarnaast worden ook aanvullende uitke-

ringen gedaan aan officieren, die voor die datum 

arbeidsongeschikt zijn geworden. Deze uitkeringen 

komen ten laste van de voorziening voor retraitetoela-

gen. De voorziening wordt gevoed vanuit doorbelaste 

retraitekosten aan de aanstelling van de officieren en 

door het gerealiseerde beleggingsrendement van de 

specifieke beleggingen van het retraitefonds.

De retraitevoorziening is berekend op actuariële 

grondslagen, maar anders dan bij, normaal in het maat-

schappelijk verkeer voorkomende, pensioenregelingen 

is bij het Leger des Heils de retraite eenzijdig door 

de leiding van de organisatie (Territoriale Financiële 

Raad of TFR) bij te stellen.

De Nederlandsche Bank heeft in 2008 op basis van 

door het Leger des Heils overlegde feiten van een 

niet- afdwingbare pensioenrechtregeling en de speci-

ale status van het Officiersverbond, besloten dat de 

Pensioenwet niet verplicht van toepassing is op her 

Retraitefonds. 

De benodigde technische voorziening van het retraite-

fonds bedraagt volgens berekeningen van de actuaris  

e 23,1 miljoen (vorig jaar e 23,5 miljoen). De verplich-

tingen van het retraitefonds laten een stabilisatie zien 

door de combinatie van de deelnemerssamenstelling 

en beheerste inkomensstijging. Naar verwachting 

zal deze technische voorziening de komende jaren 

in absolute zin kunnen dalen vanwege de voorziene 

afname van het officierenkorps in de komende jaren. 

De gemiddelde leeftijd van op retraite gestelde officie-

ren is ultimo 2009 76,0 jaar (2008: 76,1 jaar) en de 

gemiddelde leeftijd van actieve officieren 54,1 jaar 

(2008: 53,6 jaar).

De dekkingsgraad (d.w.z. verhouding tussen belegde 

activa en de benodigde technische voorziening) 

steeg van 85% naar 95% vanwege een uitstekend 

beleggingsjaar. Het Leger des Heils streeft naar een 

dekkingsgraad van 120% voor het retraitefonds, 

waarbij dan aan beleggingen 20% overwaarde bestaat 

ten opzichte van het totaal van de actuarieel bereken-

de verplichtingen. Deze overwaarde wordt wenselijk 

geacht om ruimte te bieden aan risicodekking vanwege 

beleggen en stijgende toelagen ter compensatie van 

koopkrachtverlies door inflatie.

De huidige retraitevoorziening wordt berekend met 

gebruikmaking van de actuariële overlevingstafels 

GBM/GBV 1995-2000 met een leeftijdsterugstelling 

van drie jaar van de man en één jaar van de vrouw. 

Landelijke ontwikkelingen, ook zichtbaar bij officieren 

van het Leger des Heils, laten een verdere stijging zien 

van de gemiddelde overlijdensleeftijd. Op basis van de 

nieuwste actuariële overlevingstafels zou de voorzie-

ning e 1,5 miljoen toenemen. Het negatieve effect op 

de dekkingsgraad is in dat geval ongeveer 6%. In 2010 

wordt dit onderwerp nader besproken.

In de meerjarenplanning van het Leger des Heils wordt 

voor de komende jaren een jaarlijkse verbetering voor-

zien van ca. 2 ,5 %, waarbij het effect van toepassing van 

nieuwere en daardoor duurdere overlevingstafels nog 

niet is meegenomen. 
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Internationale ontwikkelingssamenwerking

Financieringsrisico

De inkomsten voor deze activiteiten komen van het 

Nederlandse publiek (direct mail acties, giften en 

nalatenschappen). Vanaf 2007 is ook subsidiëring in 

het kader van het Medefinancieringsstelsel door het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken een belangrijke 

inkomstenbron.

De Minister heeft ingaande 2011 gekozen voor een 

aangepast financieringsregime (MFS2). In 2009 is 

veel tijd, energie en geld geïnvesteerd om als Leger des 

Heils in 2010 te kwalificeren voor deelname aan MFS2 

via de alliantie van o.a. ICCO-KIA en Prisma. De defi-

nitieve uitkomsten worden verwacht in het najaar van 

2010. Het risico kan worden gesteld op een gemiddeld 

jaarbedrag van ruim e 500.000,-

Imagorisico

De ontwikkelingsprojecten worden geïnitieerd en 

uitgevoerd door lokale afdelingen van het Leger des 

Heils in de gehele wereld. Ondanks een specifieke 

kwaliteitsorganisatie (nationaal en internationaal) die 

vanuit meerdere invalshoeken toezicht houdt, is een 

gestroomlijnde projectuitvoering niet gegarandeerd.

Aangezien het de inzet van publieksgelden vanuit 

Nederland ten behoeve van kwetsbare mensen in 

ontwikkelingslanden betreft, is zorgvuldigheid 

bij iedere stap in de projectopzet, -uitvoering en 

-rapportage noodzakelijk. Onjuistheden kunnen snel 

uitwerking hebben op het imago van het Leger des 

Heils als totaal.

Matchingrisico

In beginsel zijn de kosten en opbrengsten voor ontwik-

kelingswerk in evenwicht, omdat projecten worden 

gezocht ter grootte van de beschikbare inkomsten. Er 

is voor gekozen de kwaliteit van de project- en onder-

steunende organisatie in Nederland te versterken 

om beter invulling te kunnen geven aan de beoorde-

ling van projectopzet, monitoring en evaluatie. Deze 

kwaliteitskeuze zal in de overgangsperiode leiden tot 

hogere organisatiekosten, waarna een groter project-

volume kan zorgen voor een nieuw evenwicht.

Partnerrisico

Het Leger des Heils werkt samen met de Leger des Heils 

organisaties in de andere landen. Dit betreft veelal 

samenwerking waarbij Nederland financiering en/

of technische bijstand inbrengt. In een aantal situaties 

werken Leger des Heils donorlanden samen om samen 

een ontwikkelingsprogramma mogelijk te maken.

Deze intensieve samenwerking binnen het wereld-

wijde netwerk The Salvation Army heeft grote 

voordelen, maar houdt tevens in dat geen vrijheid 

bestaat om alternatieve samenwerking aan te gaan 

vanuit Nederland in de projectlanden, behalve als de 

Leger des Heils leiding in dat land haar medewerking 

verleent. Tekortkomingen in de samenwerking leiden 

daarom niet in alle gevallen tot gewenste of noodzake-

lijke verbeteringen.

Valutarisico

Veel van de projecten worden goedgekeurd en betaald 

in een andere valuta, vaak de Amerikaanse dollar. 

Tussen het moment van goedkeuring en afronding van 

het project kan een periode van enkele jaren liggen, 

waarin de valutakoers sterk kan fluctueren.

Specifiek ter afdekking van het valutarisico van een 

meerjarenprogramma tezamen met het Leger des 

Heils in Indonesië zijn medio 2008 termijnaankopen 

gedaan voor USD 1,5 miljoen tegen een gemiddelde 

contante koers ad ca. USD 1,57. De besteding van deze 

dollars heeft voor een beperkt deel in 2009 plaatsge-

vonden en besteding van het restant wordt verwacht 

in 2010-2012.

Kledinginzameling

Marktrisico

Historisch gezien kent de opbrengstprijs van gedra-

gen kleding een grillig verloop. Op dit moment ligt 
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de marktprijs op een gemiddeld acceptabel niveau. 

Een sterke daling van de marktprijs zou de kleding-

inzamelonderneming van het Leger des Heils 

verlieslatend kunnen houden. Op korte termijn wordt 

dat risico niet als hoog ingeschat.

Op het gebied van kledinginzameling is het Leger des 

Heils marktleider in Nederland. Een dergelijke positie 

biedt kansen, maar creëert ook kwetsbaarheid, omdat 

er eerder marktaandeel verloren dan gewonnen kan 

worden. Dat risico tekende zich in 2009 ook af doordat 

als gevolg van de economische crisis het publiek terug-

houdender werd om hun gebruikte kleding af te staan. 

Het Leger des Heils kon minder kleding inzamelen 

dan het jaar ervoor en kon evenzeer niet het begrote 

volume bereiken. Het risico is te bepalen op een deel 

van de vaste kosten en bedraagt ongeveer e 1 miljoen 

per jaar.

Vergunningenrisico

Vanuit de wetgever en lokale overheden wordt 

kledinginzameling steeds meer als een afvalinzame-

lactiviteit beschouwd, die aan vergelijkbare normen 

moet voldoen als de inzameling van ander afval (huis-

houdelijk, chemisch, etc.). Dit heeft onmiskenbaar 

gevolgen voor de bedrijfsopzet. Tevens vragen lokale 

overheden vaak een financiële vergoeding voor het 

verlenen van een vergunning om kleding te mogen 

inzamelen. De kledinginzamelaars in Nederland zijn 

hierover in concurrentie met elkaar, omdat anders 

inzameling niet mogelijk is. n
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Jaarrekening
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Samengevoegde balans 2009

31 december  
2009

31 december  
2008 

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 0,3 0,4

Materiële vaste activa

- Grond en gebouwen 2 142,1 136,9

- Inventarissen, containers en auto’s 2 21,3 16,0

- Beleggingen in onroerend goed 3 1,6 1,6

165,0 154,5

Financiële vaste activa 4 0,5 0,6

Vlottende activa

Bedrijfsvoorraden 5 0,4 0,4

Vorderingen en overlopende activa 6 29,8 29,9

Effecten

Belegd vermogen 7 47,5 64,8

Retraitefonds 8 21,5 15,8

69,0 80,6

Liquide middelen 9 30,3 22,1

Totaal activa 295,3 288,5

Passiva

Reserves en fondsen 10

Reserves 11

- Continuïteitsreserve 12 14,0 11,6

- Bestemmingsreserve door bestuur bepaald 13 12,6 11,3

- Reserve activa 14 62,0 60,7

88,6 83,6

Fondsen

- Bestemmingsfondsen door derden bepaald 15 25,8 24,9

114,4 108,5

Voorzieningen 16 57,6 57,3

Langlopende schulden 17 67,8 71,7

Kortlopende schulden 18 55,5 51,0

Totaal passiva 295,3 288,5

(bedragen x 1 miljoen euro)
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De jaarrekening is in beginsel opgemaakt op 

basis van historische kostprijs. De waardering 

van activa en passiva geschiedt, voorzover 

niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen

Deze jaarrekening is opgesteld volgens de bepalin-

gen van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 

Fondsenwervende Instellingen zoals deze is uitge-

bracht door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De richtlijn schrijft met betrekking tot ‘verkoop van arti-

kelen’ voor dat de kosten in eigen beheer aangemerkt 

moeten worden als zijnde kosten eigen fondsenwer-

ving, terwijl externe kosten voor hetzelfde onderwerp 

met de opbrengst mogen worden gesaldeerd. Hiermee 

wordt de vergelijkbaarheid tussen goede doelen bemoei-

lijkt en heeft de keuze tussen uitbesteding en in eigen 

beheer uitvoeren belangrijke consequenties voor het te 

presenteren percentage kosten eigen fondsenwerving. 

Daarnaast zijn de kledinginzamelingsactiviteiten van 

Leger des Heils ReShare dusdanig van omvang in relatie 

tot de andere fondsenwervende activiteiten van het 

Leger des Heils dat het strikt toepassen van de richtlijn 

het inzicht zou verminderen. Ook de vergelijkbaarheid 

met andere charitatieve organisaties is dan niet meer 

mogelijk. Na afstemming met het CBF heeft het Leger 

des Heils besloten om de kostprijs (inkoop-, inzamel- en 

verkoopkosten) van de kledinginzameling te salderen 

met de opbrengst kledinginzameling, waarbij de marge 

onder baten eigen fondsenwerving wordt verantwoord.

Samenvoeging

In de nu volgende jaarrekening van het Leger des Heils 

in Nederland zijn de jaarcijfers uit de jaarrekeningen 

van de volgende entiteiten, ieder geleid door een eigen 

bestuur, op geconsolideerde basis samengevoegd:

•	 Kerkgenootschap Leger des Heils Amsterdam

•	 Stichting Leger des Heils  Amsterdam

•	 Stichting Leger des Heils  Amsterdam 

Fondsenwerving  

•	 Stichting Leger des Heils  Amsterdam 

Welzijns- en Gezondheidszorg   

•	 Stichting Leger des Heils  Amsterdam 

Dienstverlening  

•	 Leger des Heils ReShare BV Almere

Voor het kerkgenootschap, de stichtingen en de 

ven noot schap zijn ten behoeve van de verant-

woording jegens het bestuur, de subsidiegevers, 

toezichthoudende organen, werknemers, hulpvragers, 

samenleving en leden, afzonderlijke jaarrekeningen 

opgesteld. Waar vereist zijn deze ingericht volgens 

de specifieke voorschriften van subsidiegevers en/

of toezichthoudende organen. Om het brede maat-

schappelijke publiek inzicht te geven in alle door het 

Leger des Heils in Nederland verkregen middelen en 

de aanwending ervan, zijn de jaarcijfers uit de eerder 

genoemde jaarrekeningen onder verantwoordelijkheid 

van de Stichting Leger des Heils samengevoegd onder 

de methode van consolidatie. Onderlinge vorderingen, 

schulden en doorbelastingen, respectievelijk over-

dracht van inkomsten zijn daarbij geëlimineerd.

Waarderingsgrondslagen balans

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op 

verkrijgingsprijs, verminderd met lineaire afschrijvin-

gen. De afschrijvingen worden berekend op basis van 

een vast percentage van de verkrijgingsprijs. 

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd 

tegen aanschaffingswaarde, vermindert met lineai-

re afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte 

economische levensduur. Wanneer richtlijnen of voor-

schriften door derden (bijvoorbeeld subsidiegevers) 

zijn gegeven die een andere afschrijvingsmethodiek 

voorschrijven, wordt deze andere methodiek gevolgd. 

In een aantal gevallen vindt, overeenkomstig deze 

voorschriften, geen afschrijving plaats. Respectievelijk 
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zijn de aanschaffingskosten verminderd met ontvan-

gen subsidiebedragen. Beleggingen in onroerend goed 

zijn gewaardeerd tegen actuele waarde.

Financiële vaste activa

Leningen u/g worden gewaard tegen aflossingswaarde.

Bedrijfsvoorraden

De voorraad ingezamelde kleding wordt gewaardeerd 

tegen de kosten van inzameling. De overige voorraden 

worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, zo 

nodig verminderd met een voorziening voor incourant.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa worden gewaar-

deerd tegen nominale waarde, zo nodig vermindert 

met een voorziening voor incourantheid. 

Beleggingen

De aan de beurs genoteerde beleggingen worden aan 

het eind van het boekjaar gewaardeerd tegen de dan 

geldende beursnoteringen, met uitzondering van een 

deel van de obligatieportefeuille die bewust wordt 

aangehouden tot einde looptijd (‘held to maturity’). 

Die obligaties worden gewaardeerd op nominale 

waarde.

Beleggingen in onroerend goed zijn gewaardeerd 

tegen actuele waarden.

Liquide middelen

De liquide middelen worden opgenomen tegen nomi-

nale waarde. Indien niet anders vermeld, staan deze 

ter vrije beschikking.

Waarderingsgrondslagen exploitatierekening

Algemeen

De baten en lasten zijn, tenzij anders vermeld, toege-

rekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, 

uitgaande van historische kosten. Baten en lasten uit 

voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconsta-

teerd, zijn aan dit boekjaar toegerekend.

De in de samengevoegde staat van baten en lasten 

vermelde begrotingsbedragen zijn ontleend aan de 

door de besturen van de verschillende entiteiten vast-

gestelde begrotingen.

Baten uit eigen fondsenwerving

De baten uit eigen fondsenwerving worden verant-

woord in het jaar van ontvangst. De opbrengsten uit 

legaten en nalatenschappen worden verantwoord in 

het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden 

vastgesteld. Nalatenschappen die zijn belast met 

vruchtgebruik, worden niet in de balans opgenomen.

Kosten eigen fondsenwerving

Voor het organiseren van fondsenwervende activitei-

ten bestaat een specifieke afdeling binnen het Leger 

des Heils. Aan deze afdeling worden alle gemaak-

te kosten toegerekend. Overheadkosten worden op 

basis van vastgestelde interne tarieven (tijd, vierkante 

meter, enzovoort) doorberekend.

Kosten verkrijging subsidies overheden

De kosten voor verkrijging van overheidssubsidies zijn 

niet apart verantwoord, omdat de subsidievoorwaar-

den van de diverse overheden geen inzicht vragen in 

deze kosten. Gezien het feit dat de subsidie-inkomsten 

in omvang de eigen fondsenwerving vele malen over-

stijgen is ter voorkoming van extra kosten, die mogelijk 

vanuit de fondsenwerving-inkomsten gedekt zouden 

moeten worden, hier geen administratief onderscheid 

gemaakt en conform de regelgeving van de subsidiën-

ten als kosten hulpverlening (besteed aan doelstelling) 

aangemerkt. 

Kosten beheer en administratie

Het Leger des Heils maakt gebruik van de mogelijkheid 

van de Richtlijn 650 om ‘kosten van beheer en admi-

nistratie’ niet apart te verantwoorden, maar toe te 

rekenen aan de doelstelling en/of kosten van werving 

van baten. Een overwegend deel van de kosten is direct 

toe te rekenen. De resterende kosten worden door 

middel van interne tarieven (tijd, vierkante meter, 

aantal personen, e.d.) toegerekend.
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Samengevoegde  
exploitatierekening 2009

 
Werkelijk  

2009
Begroting  

2009
Werkelijk  

2008

Baten uit eigen fondsenwerving

Collecten kerstvieringen 19 0,4 0,4 0,4

Mailingacties 20 3,4 4,2 3,3

Incasso’s 21 3,0 2,8 2,8

Schenkingsakten 22 0,6 0,5 0,5

Giften 23 1,9 1,5 3,0

Nalatenschappen 24 9,2 8,3 8,2

Verkoop kleding 25 2,1 2,9 2,6

Overige baten uit eigen fondsenwerving 26 0,6 0,9 1,0

21,2 21,5 21,8

Subsidies van overheden 27 246,5 233,4 220,4

Baten uit beleggingen 28 7,7 4,3 -6,5

Overige baten 29 3,3 3,3 3,3

Som der baten 278,7 262,5 239,0

(bedragen x 1 miljoen euro)
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Werkelijk  

2009
Begroting  

2009
Werkelijk  

2008

Besteed aan doelstelling 30

- Maatschappelijke opvang 64,8 62,6 61,4

- Ouderenzorg en gezondheidszorg 50,8 43,8 46,6

- Jeugdzorg 42,4 41,3 42,6

- Geestelijke gezondheidszorg 57,9 56,1 47,9

- Preventie en maatschappelijk herstel 25,5 23,8 23,0

- Reclassering 19,6 16,9 16,7

- Evangelisatie en pastorale zorg 8,3 9,4 9,2

- Kerkelijke sociale hulpverlening 3,1 3,8 3,6

- Verslavingszorg 4,5 5,4 4,3

- Internationale Ontwikkeling & Samenwerking 2,7 4,0 3,1

- Voorlichting 1,5 1,7 1,5

- Nationale hulpverlening 0,0 0,2 0,0

- Eigen bijdragen cliënten -13,0 -13,3 -13,0

268,1 255,7 246,9

Werving baten

- Kosten eigen fondsenwerving 31 4,2 4,3 3,5

- Kosten beleggingen 0,5 0,5 0,5

4,7 4,8 4,0

Som der lasten 272,8 260,5 250,9

Resultaat 5,9 2,0 -11,9

Resultaat bestemming

Toevoeging (+)/onttrekking(-) aan:

- Continuïteitsreserve 2,4

- Bestemmingsreserve door bestuur bepaald 1,3

- Reserve activa 1,3

- Bestemmingsfondsen derden bepaald 0,9

Totaal resultaat bestemming (per saldo toevoeging) 5,9

(bedragen x 1 miljoen euro)
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Lastenverdeling
(bedragen x 1 miljoen euro)
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Besteed aan doelstelling

- Maatschappelijke opvang 39,5 9,5 7,9 3,6 4,3 -5,1 59,7

- Ouderenzorg en gezondheidszorg 35,7 5,1 2,7 3,8 3,5 -1,8 49,0

- Jeugdzorg 28,9 5,0 2,6 1,2 4,7 -0,4 42,0

- Geestelijke gezondheidszorg 40,6 8,5 3,6 2,2 3,0 -0,9 57,0

- Preventie en maatschappelijk herstel 19,1 2,1 2,1 0,9 1,3 -2,3 23,2

- Reclassering 16,4 1,0 2,1 0,1 0,0 0,0 19,6

- Evangelisatie en pastorale zorg 3,2 1,4 2,1 0,7 0,9 -2,1 6,2

- Kerkelijke sociale hulpverlening 0,9 0,6 0,5 0,2 0,9 -0,3 2,8

- Verslavingszorg 3,0 0,5 0,3 0,6 0,1 -0,1 4,4

- Internationale Ontwikkeling & Samenwerking 0,3 0,0 0,2 0,0 2,2 0,0 2,7

- Voorlichting 0,7 0,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 1,5

- Nationale hulpverlening 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Werving baten

- Kosten eigen fondsenwerving 1,1 0,2 1,2 0,1 1,6 0,0 4,2

- Kosten van beleggingen 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5

Totaal 2009 0,7 189,7 34,0 25,5 13,4 22,5 -13,0 272,8

Begroting 2009 0,8 185,4 31,0 21,4 13,2 22,0 -13,3 260,5

Totaal 2008 0,8 176,9 30,5 22,7 12,3 20,7 -13,0 250,9

Bestedingspercentage

Het bestedingspercentage betreft de totale bestedingen aan de doelstelling in een jaar uitgedrukt in procenten van de totale baten 

in datzelfde jaar.

Bestedingspercentage

Werkelijk 2009

96,2%

Begroot 2009

97,4%

Werkelijk 2008

103,3%
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Kasstroomoverzicht
(bedragen x 1 miljoen euro)

2009 2008

Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat 5,9 -11,9

Aanpassing voor:

- afschrijvingen 10,7 10,1

- mutaties in voorzieningen 0,3 2,5

- koersverschillen beleggingen 5,5 -9,2

16,5 3,4

Veranderingen in vlottende middelen:

- overige vorderingen 0,1 -8,2

- overige schulden 4,6 2,6

4,7 -5,6

  

Kasstroom uit operationele activiteiten 27,1 -14,1

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Saldo investeringen/desinvesteringen (im)materiële vaste activa -21,0 -23,7

Saldo investeringen/desinvesteringen beleggingen 6,1 27,8

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -14,9 4,1

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Opname nieuwe leningen 0,0 18,3

Aflossingen Leningen -4,0 -11,4

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -4,0 6,9

Verandering van liquide middelen 8,2 -3,1

Stand liquide middelen per 1 januari 22,1 25,2

Stand liquide middelen per 31 december 30,3 22,1

8,2 -3,1
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Toelichting 
samengevoegde balans
Vaste activa

1 Immateriële vaste activa

Bij de overname van de activiteiten van CORO B.V. is in 2004 een goodwill betaald van g 1,0 miljoen.

 (bedragen x 1 miljoen euro)

Boekwaarde 31 december 2008 0,4

Afschrijving in 2009 -0,1

Boekwaarde 31 december 2009 0,3

Aanschafwaarde 1,0

Cumulatieve afschrijvingen -0,7

Boekwaarde 31 december 2009 0,3

Tot 2007 is afgeschreven uitgaande van een afschrijvingstermijn van 5 jaar. Vanaf 2007 is 

de afschrijvingstermijn conform, en de nieuwe wettelijke bepaling, verhoogd naar 10 jaar.

2 Materiële vaste activa (bedragen x 1 miljoen euro)

Grond en
gebouwen

Inventarissen,
containers

en auto’s

Totaal

Boekwaarde 31 december 2008 136,9 16,0 152,9

Saldo investeringen/desinvesteringen 11,9 9,4 21,3

Afschrijving in 2009 -6,7 -4,1 -10,8

Boekwaarde 31 december 2009 142,1 21,3 163,4

Aanschafwaarde 223,9 50,2 274,1

Cumulatieve afschrijvingen -81,8 -28,9 -110,7

Boekwaarde 31 december 2009 142,1 21,3 163,4

De afschrijvingspercentages zijn als volgt:

Grond en gebouwen tussen de 0 en 10%.

Inventarissen, containers en auto’s tussen de 10 en 33%.

Ten behoeve van de leningen ter financiering van de materiële vaste activa is per ultimo 2009 voor g 59,5 miljoen 

hypothecaire zekerheid gesteld.

3 Beleggingen in onroerend goed

Dit betreft onder andere uit nalatenschappen en schenkingen verkregen panden. Bestaande huurovereenkom-

sten drukken de opbrengst bij verkoop. Mede om die reden is ervoor gekozen te wachten met de verkoop tot de 

betreffende panden vrij van huur zijn. In 2009 is er geen onroerend goed aan- of verkocht.
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4 Financiële vaste activa

Dit betreft een lening u/g aan het Leger des Heils in Portugal. De rente bedraagt 5,6% per jaar.

Deze lening is verstrekt onder garantiestelling van het Internationaal Hoofdkantoor van het Leger des Heils in 

Londen.

Vlottende activa

5 Bedrijfsvoorraden

Dit betreft voornamelijk de voorraad Leger des Heils-artikelen (zoals uniformen) en de voorraad ingezamelde kleding.

6 Vorderingen en overlopende activa (bedragen x 1 miljoen euro)

Stand per
31 december 2009

Stand per
31 december 2008

Toegezegde nalatenschappen 6,2 6,8

Debiteuren 3,0 1,6

Rente beleggingen 1,1 1,1

Sociale premies en belastingen 0,1 0,1

Cliëntengelden 1,5 2,0

Subsidies 14,1 15,0

Overige 3,8 3,3

Totaal 29,8 29,9

De cliëntengelden betreffen vorderingen op cliënten op grond van het beheer van hun gelden als onderdeel van de 

hulpverlening, alsmede te vorderen eigen bijdragen voor bepaalde vormen van hulpverlening.

7 Belegd vermogen (bedragen x 1 miljoen euro)

Stand per
31 december 

2008

Aankopen Verkopen Koers-
verschilen

Stand per
31 december 

2009

Aandelen 15,2 11,8 -30,2 3,5 0,3

Obligaties tegen marktwaarde 23,1 7,7 -10,5 0,4 20,7

Obligaties tegen nominale waarde 26,5 0,0 0,0 0,0 26,5

64,8 19,5 -40,7 3,9 47,5

De aandelen betreffen missie gerelateerde investeringen die geen beursnotering kennen. 

De obligaties die aangekocht zijn met de intentie aangehouden te worden tot einde looptijd (kerndeel), zijn nominaal 

gewaardeerd. De marktwaarde van deze nominaal gewaardeerde obligaties bedraagt per 31 december 2009  

g 27,9 miljoen.
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8 Retraitefonds (bedragen x 1 miljoen euro)

Stand per
31 december 

2008

Aankopen Verkopen Koers-
verschilen

Stand per
31 december 

2009

Aandelen 3,9 6,7 -6,5 1,4 5,5

Obligaties tegen marktwaarde 11,9 11,7 -7,8 0,1 15,9

Onroerend goed 0,0 0,2 -0,2 0,1 0,1

15,8 18,6 -14,5 1,6 21,5

9 Liquide middelen  

Dit betreft een bouwdepot van g 0,8 miljoen (2008: g 1,6 miljoen), een kwaliteitsbankrekening voor cliëntengelden 

met g 3,9 miljoen (2008: g 4,6 miljoen), direct opeisbare tegoeden bij banken en een gering bedrag aan kasgeld.

10 Reserves en fondsen

De besturen van de verschillende entiteiten binnen het Leger des Heils in Nederland voeren een zelfstandig  

vermogensbeleid.

Verloop reserves en fondsen (bedragen x 1 miljoen euro)

Stand per
31 december 

2008

Saldo  
toevoegingen/
onttrekkingen

Stand per
31 december 

2009

Welzijns- en Gezondheidszorg 27,9 2,1 30,0

Evangelisatie en kerkelijke sociale hulpverlening 47,8 0,4 48,2

Internationale Ontwikkeling & Samenwerking 9,3 0,5 9,8

Bedrijfsvoering 15,9 -0,1 15,8

Overige 7,6 3,0 10,6

108,5 5,9 114,4

De toename van de overige reserves en fondsen is met name een gevolg van het positieve beleggingsresultaat.

11 Reserves (bedragen x 1 miljoen euro)

Stand per
31 december 

2008

Saldo  
toevoegingen/
onttrekkingen

Stand per
31 december 

2009

Continuïteitsreserve 11,6 2,4 14,0

Bestemmingsreserve door bestuur bepaald 11,3 1,3 12,6

Reserve activa 60,7 1,3 62,0

83,6 5,0 88,6
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12 Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve is dat deel van het vermogen waaraan geen bestemming is gegeven. Het dient als weerstands-

vermogen om de continuïteit van de hulpverlening zeker te stellen.

13 Bestemmingsreserve door bestuur bepaald (bedragen x 1 miljoen euro)

Deze reserve heeft de volgende functies:

Stand per
31 december 

2008

Saldo  
toevoegingen/
onttrekkingen

Stand per
31 december 

2009

• Egalisatie van de nettowaarde van nalatenschappen, 

waaraan de erflater geen specifieke bestemming 

heeft verbonden en die bij het Leger des Heils zijn 

aangemeld, maar nog niet ontvangen zijn. 5,5 -0,5 5,0

• Egalisatie beleggingsopbrengsten met als doel 

schommelingen in rendementen over meerdere 

jaren op te vangen zoals toegelicht in het hoofdstuk 

‘Vermogensbeleid’. -0,7 3,5 2,8

• Verschaffing middelen aan specifieke meerjarige 

projecten. 5,1 -0,3 4,8

• Financiering van nieuwe gebouwen en/of grote 

renovaties van bestaande gebouwen, dan wel 

nieuwe projecten, waarvoor bestuursbesluiten zijn 

genomen. 1,4 -1,4 0,0

11,3 1,3 12,6

14 Reserve activa

Dit betreft een reserve ter hoogte van de aanschafkosten van kerkelijke gebouwen en het hoofdkantoor in Almere. 

Hierdoor kunnen deze gebouwen en eventuele vervangende gebouwen gebruikt blijven worden zonder rentekosten.

107

NAAR INHOUDSOPGAVE



15 Bestemmingsfondsen door derden bepaald (bedragen x 1 miljoen euro)

Deze fondsen zijn in vier hoofdgroepen te verdelen:

Stand per
31 december 

2008

Saldo  
toevoegingen/
onttrekkingen

Stand per
31 december 

2009

• Egalisatie subsidietoezeggingen 6,0 0,7 6,7

• Egalisatie kerstinkomsten en -uitgaven 0,7 -0,1 0,6

• Egalisatie nalatenschappen waaraan door erflater 

een specifieke bestemming is verbonden 16,9 0,3 17,2

• Fonds van inkomsten waaraan door gever een  

specifieke bestemming is verbonden 1,3 0,0 1,3

24,9 0,9 25,8

Egalisatie subsidietoezeggingen

Overeenkomstig de richtlijnen van overheidsorganen of toezichthoudende instanties zijn verschillen tussen de wer-

kelijke en de toegekende (subsidie)budgetten aan werkeenheden van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en 

Gezondheidszorg ten gunste of ten laste van dit fonds gebracht.

Egalisatie kerstinkomsten en -uitgaven

Het verschil tussen de inkomsten en uitgaven ten behoeve van de kerstvieringen wordt ten gunste of ten laste van dit 

fonds gebracht.

Egalisatie nalatenschappen waaraan door erflater een specifieke bestemming is verbonden

Hieronder zijn de nettowaarden van bij het Leger des Heils aangemelde nalatenschappen met een specifieke bestem-

ming, welke nog niet ontvangen zijn, verantwoord.
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Onder dit fonds zijn de volgende Fondsen op Naam opgenomen: (bedragen x 1.000 euro)
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Fonds Doelstelling

J. en A. Fonds Het ondersteunen van centra 

voor ouderen in de hospice 

voor terminale zieken. 75,7 0,0 6,6 0,0 82,3

Roubos-van der 

Starre Fonds

Het scheppen van voor-

waarden voor verzorging en 

begeleiding van ouderen in 

centra voor ouderenzorg. 28,6 0,0 2,5 0,0 31,1

Judith en Adri-Thom 

Bakkerfonds

Het ondersteunen van acti-

viteiten voor palliatieve zorg 

voor kinderen in Nederland 

en Leger des Heils Goodwill 

Centra Amsterdam. 2,7 0,0 0,2 0,0 2,9

Nieuw Leven Fonds Het ondersteunen van 

activiteiten op het terrein van 

jeugdhulpverlening en het 

faciliteren van de opleiding van 

officieren voor het Leger des 

Heils in Rusland. 201,3 0,1 17,9 -27,7 191,6

Majoor Alida 

Bosshardt Fonds

Het ondersteunen van Leger 

des Heils-goodwillwerk 

in Amsterdam, Leger des 

Heils-evangelisatiewerk in 

Nederland en Leger des Heils-

werk in ontwikkelingslanden. 942,6 44,8 80,1 -94,5 973,0

Nienhuis-Hammer 

Fonds

Het ondersteunen van 

de Leger des Heils-

scoutinggroepen in Nederland. 120,5 60,0 13,4 0,0 193,9

1.371,4 104,9 120,7 -122,2 1.474,8

Fonds van inkomsten waaraan door gever een specifieke bestemming is verbonden 

Tussen het moment van ontvangst van giften en erfstellingen, en het moment waarop deze daadwerkelijk besteedt worden aan het 

daarvoor aangegeven doel, verloopt altijd enige tijd. De aan het einde van het jaar nog niet bestede bedragen worden in dit fonds 

verantwoord.
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16 Voorzieningen (bedragen x 1 miljoen euro)

Het betreft de volgende voorzieningen:

Stand per
31 december 

2008

Saldo  
toevoegingen/
onttrekkingen

Stand per
31 december 

2009

• Retraitetoelagen officieren 23,5 -0,4 23,1

• Verplichtingen uit hoofde van bouwsubsidies 14,1 0,9 15,0

• Cliëntengelden 1,9 -0,4 1,5

• Egalisatie lasten 17,8 0,2 18,0

57,3 0,3 57,6

Retraitetoelagen officieren

Aan Leger des Heils-officieren worden, na het bereiken van de daartoe gestelde leeftijd en voor zover er voldoende 

middelen beschikbaar zijn, retraitetoelagen uitgekeerd. Daarnaast worden aanvullende uitkeringen gedaan aan officie-

ren die arbeidsongeschikt zijn. Deze uitkeringen komen ten laste van de voorziening retraitetoelagen. Gezien de aard 

van deze voorziening wordt deze separaat belegd. De hoogte van de voorziening is actuarieel berekend.

Verplichtingen uit hoofde van bouwsubsidies

Dit betreft de (latente) verplichtingen tot terugbetaling van bouwsubsidies, indien het desbetreffende gebouw verkocht 

wordt of een andere bestemming krijgt. Om het nakomen van deze verplichtingen te garanderen zijn waarborghypo-

theken verstrekt.

Cliëntengelden

Aan het beheer van gelden van cliënten zijn voorschriften gesteld. Uit dien hoofde wordt ook een voorziening aange-

houden om de risico’s van toekomstige waarvermindering van vorderingen op cliënten op te vangen.

Egalisatie lasten

Om exploitatiekosten, waaronder onderhoudskosten van gebouwen, gelijkmatig aan de boekjaren toe te rekenen, 

worden normbedragen als kosten in de exploitatierekeningen opgenomen. De werkelijke kosten worden ten laste van 

deze voorziening gebracht.

17 Langlopende schulden

Verschillende financiële en bancaire instellingen hebben leningen verstrekt ter financiering van vaste activa die in 

gebruik zijn voor activiteiten die in beginsel worden gesubsidieerd door de overheid. Een aantal van deze leningen 

is verstrekt onder hypothecaire zekerheid, respectievelijk onder borgstelling door gemeente en rijksoverheid. De 

gemiddelde rentevoet over deze leningen bedraagt 4,9%. Van deze leningen heeft een bedrag van g 47 miljoen een 

resterende looptijd van langer dan vijf jaar. De aflossingsverplichting op deze leningen in 2010 van g 3,7 miljoen is 

onder de schulden op korte termijn verantwoord.
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18 Kortlopende schulden (bedragen x 1 miljoen euro)

Stand per
31 december 2009

Stand per
31 december 2008

Sociale premies en belastingen 7,6 6,6

Cliëntengelden 3,9 4,6

Rekening courant krediet banken 0,0 2,0

Subsidies 4,9 1,4

Personeelskosten 12,5 9,9

Crediteuren 8,9 9,5

Aflossingen leningen 3,7 3,9

Overige schulden en overlopende passiva 14,0 13,1

55,5 51,0

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Het Leger des Heils is een aantal meerjarige verplichtingen 

aangegegaan. Dit betreft overeenkomsten op het gebied 

van erfpacht, huur, leasing, catering, ICT infrastructuur, 

salarisverwerking, software, verzuimbeleid en dergelijke. 

Daarnaast zijn bouw- en investeringsopdrachten 

verstrekt. Aan deze jaarlijkse verplichtingen kan, op 

grond van door de overheid afgegeven subsidietitels of 

op grond van verwachte inkomsten, worden voldaan.

Het beheer van gelden van cliënten vormt een onderdeel 

van onze hulpverlening. De Minister van Financiën heeft 

daartoe op grond van artikel 3.5, vierde lid van de Wet 

Toezicht Kredietwezen aan de Stichting Leger des Heils 

Welzijns- en Gezondheidszorg ontheffing verleend van 

artikel 3.5, eerste lid. In het kader van de belangen die 

de Wet Toezicht Kredietwezen beoogt te beschermen, 

is door de ING Bank N.V. in 2001 namens de Stichting 

Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg een 

onherroepelijke en onvoorwaardelijke betalingsgarantie 

afgegeven aan De Nederlandsche Bank N.V. Deze bank-

garantie bedraagt per 31 december 2009 6,0 miljoen 

euro. De verschillende entiteiten van het Leger des Heils 

in Nederland vormen een fiscale eenheid voor de omzet-

belasting. Dit houdt in dat deze entiteiten aansprakelijk zijn 

voor elkaars btw-verplichtingen.
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Toelichting baten
Baten uit eigen fondsenwerving

19 Collecten kerstvieringen

Jaarlijks worden plaatselijke kerstpottenacties en/of kerstcollecten ten behoeve van kerstvieringen gehouden. De 

werving van deze inkomsten wordt afgestemd op de bestedingen, waardoor deze van jaar tot jaar ongeveer gelijk 

blijven.

20 Mailingacties

Jaarlijks worden donateursmailingen verzorgd, waarvan een deel een specifieke bestemming heeft. Daarnaast 

vinden mailingacties plaats om nieuwe donateurs te werven. De netto-opbrengst van de algemene mailingen 

wordt voor 90% toegedeeld aan de doelstelling ‘Welzijns- en Gezondheidszorg’ en voor 10% aan de doelstelling 

‘Internationale Ontwikkeling & Samenwerking’. 

De malingopbrengsten zijn onder andere als gevolg van de economische recessie achtergebleven bij de begro-

ting, maar vertonen nog steeds een stijging ten opzichte van 2008.

21 Incasso’s

Dit betreft de inkomsten van donateurs die een incassomachtiging hebben afgegeven. Een van de speerpunten 

van ons beleid in 2009 was om donateurs die per acceptgiro geven, te verzoeken een incassomachtiging af te 

geven. Dit heeft in 2009 opnieuw een stijging van de incasso-inkomsten opgeleverd.

22 Schenkingsakten

Dit betreft inkomsten via donateurs die een schenkingsakte hebben afgegeven. De inkomsten uit schenkingsak-

ten laten een stijging zien als gevolg van een actieve wervingscampagne, die in 2009 is gestart.

23 Giften

Dit betreft giften van bedrijven, vermogensfondsen en particulieren, die niet voortkomen uit mailingacties, 

incasso’s en schenkingsakten. Voor een deel gaat het om in geld gewaardeerde giften in natura. Ten opzichte 

van 2008 zijn er minder giften van boven de g 100.000 ontvangen. 

24 Nalatenschappen

Uit legaten en nalatenschappen is een bedrag ontvangen en/of toegezegd van g 9,2 miljoen. Voor een bedrag 

van g 691.000 is hieraan door de erflaters een specifieke bestemming gegeven. De opbrengst wordt verant-

woord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. De toedeling aan de doelstelling ter 

bekostiging van activiteiten vindt eerst plaats in het jaar waarin de nalatenschap is ontvangen. De hoogte van de 

baten uit nalatenschappen kan van jaar tot jaar sterk fluctueren. De hogere baten over 2009 wordt verklaard door 

enkele grote nalatenschappen.

De door de eigen organisatie gemaakte kosten ter verkrijging en afwikkeling van legaten en natalenschappen zijn 

opgenomen onder de kosten fondsenwerving. Deze kosten bedroegen in 2009 g 824.000 (2008: g 809.000).

Nalatenschappen die zijn belast met vruchtgebruik, worden niet in de balans opgenomen. De geschatte waarde 

van deze met vruchtgebruik belaste nalatenschappen bedraagt per 31 december 2009 circa g 2,9 miljoen 

(2008: circa g 2,6 miljoen).
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25 Verkoop kleding

Dit betreft de inzameling en verkoop van gebruikte kleding. (bedragen x 1 miljoen euro)

Werkelijk 2009 Begroot 2009 Werkelijk 2008

Omzet 12,4 13,2 12,4

Directe kosten van inzameling en verkoop -10,3 -10,3 -9,8

Netto verkoop opbrengst 2,1 2,9 2,6

De ingezamelde hoeveelheid kleding is in 2009 met 4,4% gedaald ten opzichte van 2008, terwijl in de begroting 

nog rekening was gehouden met een stijging. De oorzaak ligt naar alle waarschijnlijkheid in de economische 

recessie, waardoor per hoofd van de Nederlandse bevolking minder kleding is aangeboden. 

26 Overige baten uit eigen fondsenwerving

Na enkele jaren van groei van de inkomsten op het gebied van ‘major giving’ en Fondsen op Naam zijn deze 

inkomsten in 2009, mogelijk als gevolg van de economische recessie, gedaald.

27 Subsidies van overheden

Hieronder zijn naast overheidssubsidies ook opbrengsten op grond van de AWBZ en de zorgverzekeringswet 

(ZVW) verantwoord.

De AWBZ-opbrengsten in deze jaarrekening zijn opgenomen op basis van geïndiceerde, in 2009 geleverde 

zorgproductie, vermeerderd met verrekeningen op grond van nacalculaties over voorgaande jaren. De definitieve 

hoogte van de AWBZ-opbrengsten over dit boekjaar zal worden bepaald op grond van in de loop van 2010 in te 

leveren nacalculaties. 

De overheidssubsidies in deze jaarrekening zijn opgenomen op basis van over 2009 afgegeven subsidiebeschik-

kingen, aangepast met te verwachten verrekeningen op grond van de desbetreffende subsidie-verordeningen 

en verrekeningen op grond van afrekeningen over voorgaande jaren. De definitieve hoogte van de overheidssub-

sidies over dit boekjaar wordt mede bepaald op grond van in de loop van 2010 ingediende jaarrekeningen van 

onderscheiden afdelingen van het Leger des Heils.
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28 Baten uit beleggingen

De baten uit beleggingen zijn als volgt te specifiëren: (bedragen x 1 miljoen euro)

Werkelijk 2009 Begroot 2009 Werkelijk 2008

Dividend en rente 3,6 2,6 2,8

Gerealiseerde koersverschillen 4,1 0,8 -8,8

Ongerealiseerde koersverschillen -0,2 0,8 -0,4

Inkomsten uit verhuur gebouwen 0,2 0,1 -0,1

   

Baten uit beleggingen 7,7 4,3 -6,5

Kosten van beleggen -0,5 -0,5 -0,5

Netto beleggingsresultaat  7,2 3,8 -7,0

 

Rendementpercentage belegd vermogen 9,8% 5,6% -6,2%

29 Overige baten

Onder de overige baten zijn onder andere boekwinsten bij verkoop van gebouwen verantwoord voor een bedrag 

van g 0,7 miljoen (2008: g 1,5 miljoen).
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Toelichting bestedingen
30 Besteed aan ‘doelstelling’ en ‘Werving baten’

Deze bestedingen en kosten zijn toegelicht in de hoofdstukken ‘Lastenverdeling’.

31 Kosten eigen fondsenwerving

Deze kosten zijn als volgt te specificiëren: (bedragen x 1 miljoen euro)

Werkelijk 2009 Begroot 2009 Werkelijk 2008

Kosten nalatenschappen 0,8 0,7 0,8

Kosten donateurs 2,7 2,8 2,0

Kosten verkoop kleding 0,7 0,8 0,7

4,2 4,3 3,5

Kosten eigen fondsenwerving  
uitgedrukt in een percentage van  
de baten eigen fondsenwerving: 20% 19,8% 16,1%

Met name de kosten donateurs zijn hoger dan in 2008. Dit is een gevolg van het in 2008 aangepaste beleid, 

waarbij onder meer (voor het Leger des Heils) nieuwe vormen van werving worden ingezet.

Personeelskosten

In 2009 is voor circa g 190 miljoen aan personeelskosten uitgegeven (2008: g 177 miljoen). Het Leger des 

Heils is voor het merendeel van zijn personeel aangesloten bij het bedrijfspensioenfonds Zorg en Welzijn 

(voorheen PGGM). De hieruit voortvloeiende regeling is een toegezegd-pensioenregeling.

Het Leger des Heils heeft in geval van een tekort bij het bedrijfspensioenfonds geen verplichting tot het doen 

van aanvullende bijdragen, behoudens hogere toekomstige premies. De in de personeelskosten opgenomen 

pensioenlasten bedragen g 12,0 miljoen (2008: g 11,1 miljoen).

Het gemiddelde aantal personeelsleden, omgerekend naar fulltime medewerkers van 36 uur per week, was 

3.760 (begroot: 3.778; 2008: 3.671).
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Accountantsverklaring
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3000 ex.

115/150 g/m² Lumi Silk FSC

Dit jaarverslag is gedrukt op papier dat het keurmerk van 

de Forest Stewardship Council (FSC) mag dragen. Bij 

dit papier is het zeker dat de productie niet tot bosver-

nietiging heeft geleid. Een flink deel van de grondstof is 

afkomstig uit bo ssen en erd volgens de regels van de 

FSC. Van het andere deel van de gronstof is vastgesteld 

dat hiervoor geen houtkap in de laatste resten waardevol 

bos heeft plaatstgevonden. Daarom mag dit papier het 

FSC Mixed Sources label dragen. Voor dit verslag is het 

FSC-gecertificeerde Lumi Silk gebruikt. Dit papier is 100% 

chloor- en zwavelvrij gebleekt en wordt geleverd door 

Proost en Brandt.
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Meerjarenoverzicht

Het Leger des Heils in actie (mensen)

2009 2008 2007 2006 2005

Hulpvragers en deelnemers

Hulpvragers welzijns- en gezondheidszorg (unieke personen) * 38.566 40.069 40.478 41.152 39.929

Contacten kerkelijke sociale hulpverlening, per week ** 1.348 1.433 1.241 1.961 2.305

Bezoekers tweedehands kledingwinkels, gemiddeld per week ** 6.802 6.333 4.896 6.669 7.236

Family Tracing Services, afgeronde bemiddelingen 274 269 301 145 263

Bezoekers ochtendsamenkomst (kerkdienst), gemiddeld per week 3.851 3.971 3.602 4.141 4.139

Bezoekers kerstfeesten en kerstactiviteiten 64.880 67.570 66.495 60.521 60.322

Organisatie en medewerkers (per 31 december)

Vestigingen welzijns- en gezondheidszorg 244 239 235 223 216

Korpsen (kerkelijke gemeenten) 71 73 73 73 73

Medewerkers in loondienst 5.231 4.871 4.575 4.428 4.010

Officieren in actieve dienst 138 156 167 172 185

Heilssoldaten, adherenten en jongsoldaten 6.205 6.361 6.437 6.574 6.840

Fondsenwerving

Actieve donateurs per 31 december *** 207.127 215.020 396.000 410.000 430.000

Inactieve donateurs per 31 december *** 265.397 248.006

Ingezamelde kleding in miljoenen kilo’s 26,6 27,8 27,0 23,9 22,0

SK (Strijdkreet)

Tweewekelijkse oplage SK 26.000 26.000 27.200 27.900 28.600

Oplage kersteditie SK 78.000 78.000 76.200 76.200 75.300

 

*) Het Leger des Heils heeft voor haar cliënten in de welzijns- en gezondheidszorg een eigen registratiesysteem: CLEVER.

Om bestandsvervuiling te voorkomen worden na afloop van een kalenderjaar alle hulpverleningstrajecten die langer dan een jaar 

openstaan, zonder dat er daadwerkelijk een hulpverleningsactiviteit is verricht, automatisch afgesloten. Dit geschiedt met terug-

werkende kracht vanaf de datum van de laatste hulpverleningsactiviteit. Hierdoor kunnen verschillen met eerdere jaarverslagen 

ontstaan.

**) Voor de berekening van het weekgemiddelde is uitgegaan van 45 weken per jaar.

***) Met ingang van 2008 is de (interne) definitie van ‘actieve donateurs’ aangepast. Vanaf 2008 wordt onder actieve donateurs ver-

staan: donateurs die gedurende de afgelopen 12 maanden een financiële bijdrage hebben gegeven.
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Het leger des Heils in actie (financieel) (bedragen x 1 miljoen euro)

2009 2008 2007 2006 2005

Uitgaven aan doelstelling

Maatschappelijke opvang 64,8 61,4 66,4 70,1 71,5

Ouderenzorg en gezondheidszorg 50,8 46,6 41,2 38,5 36,6

Jeugdzorg 42,4 42,6 38,7 34,8 33,4

Geestelijke gezondheidszorg 57,9 47,9 30,7 21,8 14,4

Preventie en maatschappelijk herstel 25,5 23,0 19,1 17,7 10,6

Reclassering 19,6 16,7 15,0 13,3 12,2

Evangelisatie en pastorale zorg 8,3 9,2 8,3 9,1 9,1

Kerkelijke sociale hulpverlening 3,1 3,6 3,4 3,6 4,2

Verslavingszorg 4,5 4,3 3,9 3,0 2,8

Internationale Ontwikkeling & Samenwerking 2,7 3,1 3,4 2,1 1,6

Voorlichting 1,5 1,5 1,1 0,2 0,2

Nationale hulpverlening 0,0 0,0 0,9 0,5 0,2

Bijdrage hulpvragers en gebruikers -13,0 -13,0 -13,6 -13,9 -13,9

     

Totaal uitgaven doelstelling 268,1 246,9 218,5 200,8 182,9

Bekosting

Subsidies van overheden e.d. 246,5 220,4 196,7 178,9 163,5

Netto baten fondsenwerving 17,0 18,3 19,5 14,1 14,4

Netto baten beleggingen en overige baten en lasten 10,5 -3,7 4,6 8,4 10,0

Aandeel in acties van derden 0,0 0,0 0,6 0,3 0,5

     

Totaal bekostiging 274,0 235,0 221,4 201,7 188,4

Exploitatiesaldo 5,9 -11,9 2,9 0,9 5,5

Overige kengetallen

Kosten eigen fondsenwerving in % van baten eigen fondsenwerving 19,8% 16,1% 13,5% 13,5% 15,0%

Totaal reserves en fondsen (in miljoenen euro) 114,4 108,5 120,4 117,8 116,6

Weerstandsfactor (op basis van ondergrens) 98% 85% 125% 123% 134%

Beleggingen (in miljoenen euro) 70,6 82,2 100,8 110,1 100,5
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