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Beste lezer,

In het jaarverslag legt het bestuur van de SSRO 
verantwoording af over 2020. Het bestuur is onze hemelse 
Vader dankbaar voor de mogelijkheden die geboden zijn om 
het werk in Oostenrijk en Zwitserland te ondersteunen.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Annelies van der Kolk, voorzitter
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Foto: Retraite 2020 predikanten ERKWB



Bestuursverslag

Steun en betrokkenheid ERKWB

• Steun ERKWB

In 2020 heeft de SSRO opnieuw steun verleend aan
vier van de vijf gemeenten van de ERWKB (de
gemeente van Wenen wordt niet ondersteund door
de SSRO). Tevens wordt sinds 2018 het
kerkplantingsproject in Innsbruck gesteund en vanaf
2019 het missionaire project in Graz.

• Contacten in 2020

Het contact in 2020 werd beïnvloed door de
coronacrisis. Helaas hebben we geen werkbezoeken
kunnen afleggen en hebben we ook de synode niet bij
kunnen wonen. Vanuit het bestuur hebben we op
andere wijzen contact gehouden, maar de
beperkingen hiervan worden gevoeld.

We zien uit naar het moment dat we weer fysieke
ontmoetingen kunnen hebben.
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Communicatie

• Media

Het Oostenrijk Bulletin is in 2020 4x verschenen.
Afwisselend komen de verschillende gemeenten
vanuit Oostenrijk en Zwitserland aan het woord,
waarbij de missionaire projecten gezien de
fondswerving een ‘grotere’ plaats krijgen. Bijzonder
om te vermelden is dat in 2020 2x een
predikantsvrouw aan het woord is geweest.

Het Oostenrijk Bulletin wordt per gewone post en per
e-mail verzonden naar respectievelijk circa 2.800 en
400 adressen.

• Social media

De website van de SSRO is in 2018 vernieuwd en
aangepast aan de wensen van deze tijd. Met de
accounts op Facebook en Twitter en de website is de
SSRO online duidelijk aanwezig. Er is online een
toenemend aantal bezoekers zichtbaar die zich
betrokken weten bij het wel en wee van de
gemeentes in Oostenrijk en Zwitserland.
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Ontwikkelingen 2020 en 2021

• Gemeenten en projecten ERKWB

Ondanks de coronacrisis ging de verkondiging van het
Evangelie door, hoewel deels online en beperkt qua
mogelijkheden.

Ds. Klaas Rozema heeft in 2021 helaas de ERKWB
verlaten vanwege ontwikkeling in zijn theologische
opvattingen over de predestinatie. De ERKWB
Rankweil heeft vanwege dit vertrek ook besloten het
gemeenteplantingsproject in Innsbruck te beëindigen.
In 2021 is een gemeente in Neuenburg (Duitsland)
toegelaten tot de ERKWB. Deze gemeente wordt
(evenals de gemeente in Wenen) niet financieel
ondersteund door de ERKWB.

• Financieel

Het werk van de SSRO wordt gedragen door een
trouwe kring van donateurs en kerken, vanouds
voornamelijk vanuit de GKv, maar de laatste jaren
steeds meer vanuit de breedte van de gereformeerde
gezindte. In 2020 is dit overigens gestabiliseerd qua
ontwikkeling. Verder is in 2020, het coronajaar,
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gebleken dat vooral de giften van donateurs zijn
toegenomen, terwijl de giften van kerken zijn
teruggelopen. De vergrijzing van de achterban heeft
de aandacht en geeft het bestuur van de SSRO des te
meer de drive om de achterban verder uit te breiden
en ook andere media in te zetten. Verder zullen wij in
2021 kerkenraden in de breedte van de
gereformeerde gezindte benaderen om een plaats op
het collecterooster.

Samenwerking in 2020

• Landelijk Samenwerkingsverband Mission

De SSRO is als gastlid aangesloten bij het Landelijk
Samenwerkingsverband Mission (LSV Mission) . Daar
leveren we onze bescheiden bijdrage en ontvangen
we input van de andere aangesloten organisaties als
het gaat om de toekomst van het zendingswerk
binnen Europa.

• In de Rechte Straat

Met de stichting In de Rechte Straat (IRS) is periodiek
overleg om zodoende te leren van elkaar door onder
andere gebruik te maken van elkaars kennis en
netwerk. IRS ondersteunt de kerkplantingsprojecten
in Innsbruck en Graz door Bijbels en liedbundels te
bekostigen.
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Samenwerking in 2020 (vervolg)

• Contactgemeenten

Binnen Nederland wisselt de SSRO informatie uit met
Nederlandse contactgemeenten. Deze gemeenten
onderhouden contact met een kerk in Oostenrijk of
Zwitserland. De contactgemeenten geven geestelijke
(en ook financiële) ondersteuning.

Waar nodig stemmen de contactgemeenten en de
SSRO onderling zaken af. Predikanten, ambtsdragers
of gemeenteleden uit Oostenrijk of Zwitserland
bezoeken periodiek deze contactgemeenten. De leden
van de contactgemeente bezoeken regelmatig ‘hun’
kerk in Oostenrijk of Zwitserland.

• Thuisfrontcommissies

Verder zijn er ter ondersteuning van predikanten
Rozema en Drost in Innsbruck en Graz twee
thuisfrontcommissies actief. De thuisfrontcommissie
onderhoudt contact met de predikant en zijn gezin en
spant zich samen met de predikant in om contact te
onderhouden met de donateurs en waar mogelijk
donateurs te werven die de komende jaren bereid zijn
om het werk van de predikant financieel mogelijk te
maken.

Vergaderingen in 2020

Het bestuur heeft in 2020 6 keer vergaderd, waarvan
5 keer digitaal.

Als meest belangrijke onderwerpen zijn tijdens de
vergaderingen aan de orde geweest:

• Ontwikkelingen binnen de gemeenten en
missionaire projecten van de ERKWB;

• Financiële situatie in Basel en het verlangen van
de predikant om fulltime aan de slag te gaan;

• Financiële ontwikkelingen van de SSRO;

• Beleidsplan voor 2020-2023 (afgerond in januari
2020);

• Voorbereidingen Reformatieweekend in 2021
(SSRO bestaat dan 35 jaar).

Helaas kon in 2020 vanwege corona geen
ontmoetingsdag worden georganiseerd tussen het
bestuur, de contactgemeenten en het comité van
aanbeveling.
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De ERKWB-gemeenten (situatie juni 2021)

Basel – Winterthur 105 km
Winterthur – Rankweil 98   km
Rankweil – Neuhofen 454 km
Neuhofen – Wien 186 km
Graz – Wien 201 km
Basel - Wien 831 km  

ERKWB-gemeente Contactgemeente in NL

Neuhofen Ridderkerk GKv

Rankweil Krimpen aan den IJssel GKv

Winterthur Vlaardingen GKv

Basel Nog geen contactgemeente

Graz Nog geen contactgemeente



Bestuursverslag

Jaarverslag 2020 - SSRO – Bestuursverslag 9

Comité van Aanbeveling

Het comité van aanbeveling telt 10 leden uit de CGK,
GKN, GKv, HHK en PKN (Gereformeerde Bond). Zij
vervullen een waardevolle brugfunctie naar de
achterban. In 2020 zijn bijdragen geleverd voor het
Oostenrijk Bulletin. Verder worden zij betrokken bij
nieuwe plannen en 1 keer per jaar informeren wij hen
breder tijdens de ontmoetingsdag (die helaas in 2020
niet door kon gaan).

De leden van het comité zijn:

• Dr. M.A van den Berg – Groot-Ammers (Geref. 
Bond)

• Ds. K.H. Bogerd – Wouterswoude (Geref. Bond)

• Mr. E.P. van Dijk – Heino (GKN)

• Prof. Dr. L. Hordijk – Harderwijk (GKv)

• Drs. S. Kok – Hilversum (GKv)

• Drs. F.W. van der Rhee – Veenendaal (CGK)

• Dr. J.P. de Vries – Amersfoort (GKv)

• Ds. D. van der Wal – Aalten(CGK)

• Ds. A.A.F. van de Weg – Apeldoorn (HHK)

• Drs. J.B. Wilmink – Amersfoort (GKv)

Bestuur

Het bestuur bestaat per eind 2020 uit:

De bestuurders worden benoemd voor een periode
van zes jaar. Zij treden af volgens een door het
bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster
afgetreden bestuurder is onmiddellijk en maximaal
éénmaal herbenoembaar.

Alle werkzaamheden van de bestuursleden vinden op
vrijwillige basis plaats. Bestuursleden krijgen
vergoedingen voor gemaakte onkosten of ontvangen
in plaats daarvan, op hun verzoek, de maximale
vrijwilligersvergoeding van € 1.700 per jaar.

Naam Functie Lid 
sinds

Mw. drs. A.E.H. van der Kolk Voorzitter 2013

Dhr. A. Pons Msc Secretaris binnenland 2019

Ds. L.E. Leeftink Penningmeester 2014

Mw. C. Grimmon-Andorfer MA Secretaris buitenland 2015

Dhr. P. de Vries Tolk en vertaler 2017

Mw. P.H. Kraaijeveld-Stehouwer Online communicatie en 
PR

2016
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Staat van baten en lasten over 2020 (in €)
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Toelichting

(1) Voor de verdeling over particulieren, kerken
en fondsen verwijzen wij naar de volgende
pagina.

(2) In het najaar van 2019 is de ERKWB Rankweil
een tweede kerkplantingsproject begonnen
in Graz, waaraan ds. Peter Drost zich
verbonden heeft. Net als bij het
kerkplantingsproject in Innsbruck met
ds. Klaas Rozema in 2018 heeft de SSRO
uitgesproken om vier jaar lang maximaal
€ 40.000 van de salariskosten voor elk van
beide projecten te dragen. De overige
salariskosten worden door de
thuisfrontcommissies van beide predikanten
opgebracht. Vanwege deze ondersteuning is
een stijging in de lasten onder ‘besteding
doelstelling’ te zien.

(3) De kosten organisatie zijn in 2020
voornamelijk gedaald vanwege een daling in
administratiekosten (in 2019 implementatie
van een ander financieel-administratief
systeem) en lagere bestuurskosten.

2020 2019

BATEN

Giften en legaten (1) 282.277 317.773

Overige opbrengsten 0 65

Totaal baten 282.277 317.838

LASTEN

Besteding doelstelling (2) 235.473 208.783

Kosten werving 14.271 14.912

Kosten organisatie (3) 12.748 19.152

262.492 242.847

SALDO VAN BATEN EN LASTEN 19.785 74.991
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Uitsplitsing giften en legaten

De giften en legaten in 2019 en 2020 zijn als volgt uit
te splitsen:

Uitsplitsing besteding doelstelling:

De besteding doelstelling is over 2019 en 2020 als
volgt uit te splitsen:
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Balans per 31 december 2020 (in €)

x
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Toelichting

(1) De liquide middelen betreffen het saldo op de
rekeningen die worden aangehouden bij twee
banken.

(2) De continuïteitsreserve is bedoeld om in geval
van calamiteiten de reguliere ondersteuning van
de ERKWB-gemeenten nog zes maanden te
kunnen voortzetten.

(3) Giften voor Innsbruck en Graz die nog niet zijn
aangewend zijn als bestemmingsreserve
opgenomen. In komende jaren zal daar een
groter beroep op gedaan gaan worden. De
bestemmingsreserves voor Innsbruck en Graz
bevatten ook een vast bedrag voor eventuele
repatriëringskosten van de beide predikanten.

(4) De overige reserve staat ter vrije beschikking
voor de primaire doelstelling. De overige
reserve zal, bij gelijkblijvende steun in de
komende jaren, teruglopen tot ongeveer
€ 1.000 ultimo 2024.

2020 2019

ACTIVA

Vorderingen 12.345 12.410

Liquide middelen (1) 309.765 289.114

Totaal activa 322.110 301.524

PASSIVA

Vermogen:

Continuïteitsreserve (2) 53.550 52.694

Bestemmingsreserves (3) 104.713 127.933

Overige reserve (4) 159.747 117.328

318.010 298.225

Overige schulden 4.100 3.299

Totaal passiva 322.110 301.524
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Het financieel verslag is opgesteld naar de grondslag
van historische kosten. De waardering van activa en
passiva is, voor zover niet anders vermeld, tegen
nominale waarde.

Waardering

Vorderingen, liquide middelen en schulden:

De vorderingen, liquide middelen en schulden zijn
opgenomen tegen de nominale waarden.

Continuïteitsreserve:

Voor de continuïteit van de stichting wordt een
reserve aangehouden. De reserve wordt vastgesteld
door het bestuur.

Bestemmingsreserves:

Voor de bestemming van middelen zoals besloten
door het bestuur of bestempeld door de gever of
donateur worden reserves gevormd.
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Resultaatbepaling

Algemeen:

Het saldo van de baten lasten wordt bepaald als het
verschil tussen de totale baten en de totale lasten.

Baten :

Baten worden verantwoord in de periode waarop zij
betrekking hebben.

Lasten:

Uitgaven die goedgekeurd zijn door het bestuur
worden verantwoord in het jaar waarin de uitgave is
gedaan of het besluit is genomen.
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Begroting 
2021-2022

Foto: De synode van de ERKWB kwam in 2020 digitaal bijeen.
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Begroting baten en lasten 2020 en 2021 (in €)
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Begroting 2021 Begroting 2022 Werkelijk 2020

BATEN

Giften en legaten (1) 245.500 226.000 282.277

Overige opbrengsten 0 0 0

Totaal baten 245.500 226.000 282.277

LASTEN

Besteding doelstelling (2) 255.226 244.318 235.473

Kosten werving 15.000 15.300 14.271

Kosten organisatie (3) 24.881 18.800 12.748

295.107 278.418 262.492

SALDO VAN BATEN EN LASTEN (4) (49.607) (52.418) 19.785
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Toelichting

(1) De giften en legaten zijn ingeschat op basis van onder andere toezeggingen voor de komende jaren alsmede historische
cijfers. De daling ten opzichte van 2020 wordt veroorzaakt door een voorzichtige inschatting van de baten voor het
kerkplantingsproject in Graz.

(2) Voor 2021 en 2022 is een stijging te zien op de regel ‘besteding doelstelling’ vanwege extra toezeggingen aan 2 gemeenten.

(3) Onder ‘kosten organisatie’ is in 2021 is een extra bedrag opgenomen om in november 2021 door middel van een symposium
stil te kunnen staan bij het 35-jarig bestaan van de SSRO.

(4) In 2021 en 2022 wordt een negatief saldo verwacht uit de baten en lasten. Hierdoor zal de overige reserve, bij gelijkblijvende
steun in de jaren daarop volgend, teruglopen tot ongeveer € 1.000 ultimo 2024.



Ondertekening

Ondertekend te Harderwijk, 26 juni 2021

Het bestuur:

Annelies van der Kolk, voorzitter

Adriaan Pons, secretaris binnenland

Petra Kraaijeveld
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Ernst Leeftink, penningmeester

Christina Grimmon, secretaris buitenland

Piet de Vries
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Inschrijvingen

In 1986 is de SSRO bij notariële akte opgericht. 

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister bij 

de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 

41023740. 

De stichting is door de Belastingdienst aangewezen als 

een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en 

bekend onder het nummer 813664597.



Doelstelling en missie

Doelstelling

De Stichting Steun Reformatie Oostenrijk (SSRO) stelt

zich statutair ten doel de ondersteuning van de

verbreiding van het evangelie van Jezus Christus en

van het werk van de Reformatie en kerkplanting in

Oostenrijk.

Zij tracht haar doel (conform de statuten) te

verwezenlijken door onder meer:

• Het verlenen van financiële ondersteuning aan

het werk van Reformatie en Kerkplanting in

Oostenrijk en aan de werkers daar.

• Het bieden van hulp in geestelijke, materiele of

personele zin en alles wat dienstbaar kan zijn aan

het bereiken van het gestelde doel.

Ondersteuning van een aantal kerken in Zwitserland is

er later bijgekomen en daarom niet opgenomen in de

statuten van de SSRO.
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Missie

De SSRO heeft als missie de verbreiding van het

evangelie in Oostenrijk en Zwitserland te bevorderen

door de kerken van de Evangelisch-Reformierte Kirche

Westminster Bekenntnisses (ERWKB) te ondersteunen

in hun bestaan en missionaire activiteiten. Statutair is

de steun beperkt tot Oostenrijk, maar feitelijk is

nadrukkelijk de doelstelling om ook de gemeenten in

Zwitserland te ondersteunen.

De SSRO kan dit doen met steun van betrokken

christenen en kerkelijke gemeentes in Nederland.

De SSRO is op 22 januari 1986 opgericht door een

aantal leden van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt

(GKv). In eerste instantie richtte de SSRO zich op het

ondersteunen van een gereformeerde kerk in

Neuhofen an der Krems. Later werd het werk verder

uitgebreid naar gemeenten in Rankweil (Oostenrijk),

Winterthur en Basel (Zwitserland) en de

kerkplantingsprojecten in Innsbruck en Graz

(Oostenrijk).


