Jaarverslag 2016
Algemene informatie
Stichting Alpha-cursus Nederland, hierna te noemen Alpha Nederland werd op 6 maart 2001
opgericht en is statutair gevestigd te Amersfoort. Het kantoor was gevestigd in Amersfoort en is sinds
april 2013 gevestigd te Driebergen. Alpha Nederland is een dynamische en groeiende organisatie die
zich met hart en ziel inzet voor: de evangelisatie van Nederland, de vitalisering van de kerk en de
transformatie van de samenleving. Alpha is in de afgelopen jaren een prachtig instrument gebleken
om Nederland met het evangelie van Jezus Christus bekend te maken. Alpha wordt in allerlei
contexten gegeven; in kerken, in de gevangenis, op de werkplek, aan jongeren, aan studenten, aan
senioren, enz. Alpha Nederland geeft tevens de Marriage en Parenting Courses uit. Deze cursussen
zijn gericht op duurzame en gezonde relaties binnen het gezin.
Daarnaast werkt Alpha Nederland samen met partners aan de Worship Central Course en de Prayer
Course en zetten we ons in om christenen en kerken te inspireren en toe te rusten om hun plaats in
te nemen in de maatschappij.
Samen met honderden kerken en groepen verwelkomen we jaarlijks ruim 17.500 mensen op onze
cursussen.

Het bestuur van de stichting bestond in 2016 uit de volgende personen:
E.J.W. Hoekstra - voorzitter
Mevrouw A. Kooij - secretaris
H.G. Sigtermans - penningmeester
A. Eland - bestuurslid
G.J.de Groot - bestuurslid
Mevrouw S. Huizinga-Briscoe - bestuurslid (t/m 8 september 2016)

Directie
De directie wordt gevoerd door dhr. A. Drop

Medewerkers
In 2016 bedroeg het aantal medewerkers inclusief de directeur 14. Gezamenlijk vormen zij 11,02
FTE's. Het werk werd in 2016 evenals in eerdere jaren mede uitgevoerd door vrijwilligers.

Informatie over de activiteiten en de financiële positie
Hieronder staat een weergave van de diverse activiteiten en de ontwikkelingen daarvan in 2016.

Alpha Nederland
Onze Visie is de evangelisatie van Nederland, de vitalisering van de kerk en de transformatie van de
samenleving. Onze missie is om de kerk te ondersteunen in haar missie. We geven invulling aan deze
ondersteuning door op vijf terreinen te steunen. Deze vijf vind je terug in het ABCDE-model
(Aanbidding, Betrokkenheid, Compassie, Discipelschap en Evangelisatie) van Graham Tomlin om
relevant kerk te zijn. De activiteiten van Alpha Nederland zijn er op gericht om hierin te
ondersteunen en toe te rusten. Naar aanleiding van ons twintig jarig bestaan hebben we in 2016 een
droom geformuleerd naar de toekomst. Deze is in diverse uitingen en op vele plekken en
bijeenkomsten gecommuniceerd. Onze droom: In 2036 hebben 1.000.000 mensen in Nederland het
evangelie van Jezus Christus gehoord via Alpha.
Onze corporate uitgaven, Alpha Life, is ook in 2016 ingezet om de achterban op de hoogte te
houden, te inspireren en verbondenheid te vergroten. Dit doen we met periodieke mailingen in brief
vorm, maar ook met een magazine. Daarnaast hebben na de beide Alpha websites (Alphayouth.nl en
alphacursus.nl) ook de drie websites van de Marriage en Parenting Courses in 2016 een totale
vernieuwing gekregen. Ook het registratiesysteem is in 2016 verfijnt en uitgebouwd. In 2016 is een
nieuw CRM systeem in gebruik genomen en zijn we digitaal over naar ‘de cloud’. Twee forse
(tijds)investeringen waardoor we digitaal weer helemaal aangesloten zijn.

Alpha
In 2016 is Alpha meer dan ooit op de kaart gezet. In september zijn we gestart met zowel de Alpha
Film Series als de wereldwijde Alpha Campagne met in de hoofdrol Bear Grylls. De samenwerking
tussen kerken, exposure in de (digitale)media en in het straatbeeld en de interesse om een Alpha te
geven of een Alpha te volgen is significant gestegen.
Op de bijna 700 locaties waar Alpha wordt gegeven werden ruim 1300 cursussen georganiseerd.
Alpha- Youth is van 236 cursussen in 2015 gestegen naar 373 in 2016. Het totaal aantal deelnemers is
met ruim 15,2% gestegen van 12.448 per jaar naar 14.343. Een groei waar we opnieuw dankbaar en
blij om zijn. De mix van de campagne en de lancering van een nieuw product waardoor het geven van
Alpha makkelijker is dan ooit blijken zeer succesvol. We zijn onder de indruk van de zegen die God
verbindt aan het werk wat we mogen doen.

Alpha - Relationships
De afdelingsnaam waaronder de diverse relatiecursussen vallen is gewijzigd naar Alpha –
Relationships. De cursussen die hieronder vallen zijn de Marriage en Parenting Courses. In 2015 werd
de Parenting Course gelanceerd. Na diverse pilots in 2015 kon deze begin 2016 officieel als cursus
worden opgenomen in het curriculum. In 2016 heeft een wisseling plaatsgevonden van de
Relatiemanager van de Marriage en Parenting Courses. Na acht jaar trouwe dienst heeft Minella van
Bergeijk een uitdaging aangenomen bij de EO – EVA. In haar plaats is Dorine Sommer gekomen. Zij
heeft met een vernieuwde strategie invulling gegeven aan de vernieuwing van de materialen en de
relatie met de kerken.
In 2016 hebben ruim 3700 mensen een Marriage of Premarriage Course gevolgd. Dit is een
verdubbeling van het jaar daarvoor. In 2015 was het nog een administratieve correctie op 2014. Dit
jaar kunnen we gezien de stijging in cursussen de groei als stabiel beschrijven. De ingezette strategie
om kerken aan te moedigen een cursus te organiseren werpt zijn vruchten af.

Financiële positie
Het percentage van de baten dat is besteed aan de doelstelling bedraagt 86,65% in 2016 ten opzichte
van 77,1% in 2015.
Het percentage van de baten uit eigenfondsenwerving dat is besteed aan de eigen fondsenwerving
bedraagt 11% in 2016 ten opzichte van 17% in 2015. Met nagenoeg gelijk fondsenwervingsbudget is
ten opzichte van 2015 zo’n €130.000 meer baten gerealiseerd. Een prachtig resultaat en de groei is
op meerdere terreinen geboekt. Een van de nieuwe categorieën is het ondernemersnetwerk wat we
hebben gestart. Hieruit is in het eerste jaar €30.000 aan baten gerealiseerd. Onderliggend kunnen we
vaststellen dat in 2016 de inkomsten uit particulieren ook weer zijn gestegen met ruim 5%. 2016 is
op het gebied van fondsenwerving weer een prachtig jaar geweest. Alleen op het gebied van
stichtingen is een kleine afname waar te nemen. Ook kerken en major donors zijn gestegen.
Raadpleeg de jaarrekening voor een uitgebreide weergave van de financiële positie.

Reserves
In 2016 hebben we de reserves minimaal kunnen aanvullen. De continuïteitsreserve is met €11.217
toegenomen tot per 31-12-2016 een totaal van 53.035. Dit is 35% van de begrote groei. Onze
doelstelling is om de continuiteitsreserve te laten oplopen tot minimaal 25% en maximaal 50% van
onze vaste lasten (3 tot 6 maands-reserve).

Vrijwilligers
Alpha Nederland maakt structureel gebruik van vrijwilligers. De onkosten en reiskosten voor de
werkzaamheden worden voor hen vergoed.

Communicatie
Communicatie vind plaats via verschillende wegen. We bereiken onze achterban met digitale
nieuwsbrieven, het Alpha-Life magazine, jaarlijks een zestal fondsenwerving brieven en op de
landelijke en lokale trainingsmomenten. Daarnaast voorzien we de websites continue van up-to-date
informatie die belanghebbende in staat stelt onze activiteiten te volgen en toetsen.

Informatie met betrekking tot de directie, het bestuur en het
toezichthoudend orgaan
De directie is door het bestuur aangesteld en heeft de operationele eindverantwoording voor alle
activiteiten binnen Alpha Nederland. Jaarlijks zijn er zes bestuursvergaderingen waar de directie
verslag uitbrengt van de afgelopen periode, financiële ne operationele voortgang. Daarnaast stellen
bestuur en directie gezamenlijk de lijnen vast waarlangs de jaarplannen worden opgesteld van de
diverse afdelingen binnen Alpha Nederland.
Bestuursleden worden benoemd voor periodes van 4 jaar. Het bestuur benoemd nieuw toe te treden
bestuursleden.
Het bestuur doet haar werk onbezoldigd en de staf en directie zijn in loondienst met
arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor kerkelijk werkers binnen de PKN.

Verslag toezichthoudend orgaan
Er is geen sprake van een separaat toezichthoudend orgaan binnen Alpha Nederland. Het bestuur
houdt toezicht op de uitvoering door directie en staf.

De directeur rapporteert elke bestuursvergadering de voortgang waarin extra aandacht wordt
besteed aan de paragraaf financiën. Hierin is niet alleen een terugblik aan de orde, mar ook een reële
verwachting van de liquiditeit en de bedrijfsvoering voor de komende maanden alsmede een
tussentijdse winst-verslies rekening per maand. De penningmeester volgt op wekelijkse basis de
inkomsten en heeft inzage in de uitgaven. Uitgaven ineens boven de €5000 worden ten allen tijde
door de penningmeester gefiatteerd na positief advies (handtekening) van de directie. Tot €5000 per
factuur valt binnen de operationele bevoegdheden van staf en directie. Betalingen aan directie of
directe familie van de directie wordt ten allen tijde door de penningmeester gefiatteerd na positief
advies (handtekening) van de directie.
Als profielschets voor het bestuur handteren we de internationale functieomschrijving conform het
voorstel van Alpha International. Het bestuur vergadert zes maal op locatie en een tot twee keer per
jaar telefonisch in een conference call.

Toekomstparagraaf
In 2017 staat de verdere uitrol van de Alpha Film Series in combinatie met de Global Alpha Campaign
hoog op de prioriteiten lijst. Qua materialen worden in 2017 alle Marriage en Parenting Courses
materialen aangepast aan de nieuwe huisstijl en worden de materialen voor Alpha – Senioren
ontwikkelt en uitgebracht. Daarnaast wordt de slag gemaakt om kerken meer te wijzen op de
mogelijkheden van de relatiecursussen als missionair middel.
Ook wordt in 2017 de nieuwe Alpha-campagne ontworpen waarmee in 2018 en 2019 campagne
wordt gevoerd. Bible in One Year wordt in 2017 vervolgd. De ruim 10.000 lezers in 2016 zijn hopelijk
eind 2017 uitgebreid naar 15.000 lezers.
Financieel gezien wordt in 2017 een vervolg gegeven aan het Alpha Nederland vrienden netwerk. De
plaats om vermogende particulieren en ondernemers te verbinden met de visie van Alpha
Nederland. De financiële ambitie om de continiuiteitsreserve verder op te bouwen.
De ambitie is opnieuw groot, maar ook de zegen die we zien rondom het werk is groot. Daarom
hebben we in geloof, vertrouwen en met stevige plannen een ambitieuze begroting opgesteld.
We zien uit naar wat God ons gaat geven tot opbouw van Zijn kerk in Nederland.
Namens het bestuur en directie,

Arnoud Drop
Directeur Alpha Nederland

