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COLOFON
Open Doors is een internationale organisatie die werkt in 
ongeveer 50 landen, met kantoren in 25 landen.

Oprichter: Anne van der Bijl
Directeur: Maarten Dees

Registratienr. Kamer van Koophandel: 41035175
Deelnemer MissieNederland

Doelstelling
Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen 
wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot 
wereldevangelisatie, door gebed en: 
•   De verspreiding van Bijbels, Bijbelstudiematerialen en 

andere communicatiemiddelen, kaderopleidingen en 
praktische hulpverlening;

•  In bedreigde en onstabiele gebieden christenen voor te 
bereiden op mogelijke vervolging en lijden;

•  Christenen in de vrije wereld voor te lichten en te motiveren 
om zich te vereenzelvigen met vervolgde en bedreigde 
christenen en hen actief te helpen.  

We doen dit omdat we geloven dat wanneer één lid lijdt, alle 
andere meelijden (1 Kor. 12:26) en omdat we geloven in de 
opdracht van Jezus Christus om alle volken tot Zijn leerlingen 
te maken (Matteüs 28:19) en dat alle deuren openstaan voor 
het evangelie. 

Betrokken raken? 
U leest in dit Jaarverslag over verschillende projecten die 
Open Doors wereldwijd uitvoert. Wilt u betrokken raken bij 
vervolgde christenen? Op opendoors.nl/projecten vindt u 
direct waar u op dit moment uw steentje aan kunt bijdragen. 

Reageren
Heeft u een vraag of reactie naar aanleiding van een artikel 
in dit Jaarverslag? Reacties zijn welkom! Het gemakkelijkst 
bereikt u ons via info@opendoors.nl of social media-kanalen.

INHOUD

 Facebook @opendoorsnl

 Twitter @opendoorsnl

 Instagram @opendoorsnl

 LinkedIn Open Doors Nederland

Postbus 47, 3850 AA Ermelo
T  0341 465 000
E  info@opendoors.nl
I  www.opendoors.nl

NL08 INGB 0000 007733
BIC: INGBNL2A
Voor België: BE82.0000.2241.3868
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Het jaar 2020 gaat de geschiedenis-
boeken van Open Doors in als een 
zeer bijzonder jaar, om ten minste drie 
redenen. 

Allereerst was het ons jubileumjaar. 
In juli was het precies 65 jaar geleden 
dat Anne van der Bijl afreisde 
naar Warschau in Polen om een 
communistisch jeugdcongres bij 
te wonen. Daar, in Warschau, werd 
hij geroepen om ‘te versterken wat 
dreigt te sterven’ (Openbaring 3:2). 
Anne zei vaak tegen ons: ‘Als ik 
geweten had wat er allemaal uit voort 
zou komen, zou ik het misschien niet 
aangedurfd hebben. Maar God is 
genadig, Hij nam ons stap voor stap 
bij de hand.’ En dat is Hij al die jaren 
blijven doen.  

2020 was ook het jaar van de tijdelijke 
verhuizing en de verbouwing van ons 
kantoor. Een jarenlang gekoesterde 
wens kwam hiermee uit. Het kantoor 
moest dringend en ingrijpend 
gemoderniseerd worden. Een deel 
van het nieuwe kantoor werd daarbij 
bestemd als bezoekerscentrum.  
De rijke geschiedenis van Open Doors 
en de inspirerende verhalen van 
vervolgde christenen krijgen in het 
bezoekerscentrum een plek. Dat dit nu 
mogelijk is, is van onschatbare waarde. 
De leiders van Open Doors van het 
eerste uur mogen nu rusten van hun 
inspanningen, maar hun fakkel moet 
blijven branden en doorgegeven 
worden. Nieuwe generaties moeten 

geïnspireerd worden om door te gaan 
met het werk voor de vervolgde kerk. 
De nood neemt immers alleen maar 
toe. 

Ten slotte was 2020 het jaar dat we 
te maken kregen met de coronacrisis. 
Hoewel de crisis eerst vooral een 
bedreiging leek, heeft de Here God 
ook wonderen verricht. Hij raakte veel 
mensen in hun hart, zowel in ons land 
als in de landen waar we de vervolgde 
kerk ondersteunen.  

We kunnen niet anders dan 
concluderen dat God ons zeer genadig 
was in 2020. We beseffen meer dan 
ooit dat Hij onderweg is met Zijn 
heilsplan. Zijn Koninkrijk komt, en niets 
of niemand kan Hem stoppen.  
Het is heerlijk om mee te mogen 
werken in die wonderlijke 
onderneming.  

Glorie aan God!

Hoopvol verder 
bouwen in deze 
verscheurde wereld

Maarten Dees
Directeur
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1. Wie we zijn 
en wat we 
doen
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In de decennia na 1955 zagen we 
landen waar de Bijbel een verboden 
boek was, opengaan voor Gods 
Woord. Ook zagen we dat landen 
hun grenzen en regeringsleiders 
hun harten afsloten voor de blijde 
boodschap van het evangelie. En meer 
dan dat, we zagen hoe christenen 
in deze landen het doelwit werden 
van spot en discriminatie. Hoe kerken 
werden gesloten, Bijbels in beslag 
werden genomen en christenen in de 
gevangenis belandden of zelfs werden 
gedood. Het werkterrein veranderde 
door de jaren heen. Van de voormalige 

Sovjet-Unie in de beginjaren naar Azië, 
Afrika, Latijns-Amerika en het Midden-
Oosten vandaag de dag. Er blijft werk 
te doen. De vervolging van christenen 
neemt nog altijd toe en neemt steeds 
gruwelijker vormen aan, zo blijkt uit 
de Ranglijst Christenvervolging die 
Open Doors jaarlijks samenstelt. 
Het is de missie van Open Doors om 
vervolgde christenen te steunen op 
de plek waar ze zijn. Dat doen we 
door Bijbels te brengen, onderwijs te 
geven en praktische hulp te bieden. 
We geloven als Open Doors ook 
dat we wereldwijd één Lichaam 

van Christus vormen. Daarom is het 
tegelijk ook onze missie om christenen 
die hun geloof in vrijheid kunnen 
beleven aan vervolgde christenen 
te verbinden. Door gebed, giften, 
reizen, evenementen en het delen van 
verhalen. Het mooie van dit werk is: er 
ontstaat een wisselwerking. Vervolgde 
christenen weten zich gesteund door 
gebed en de hulp die ze ontvangen. 
Op hun beurt zijn zij door hun 
geloofsmoed, worsteling en volharding 
een bron van inspiratie voor het 
geloofsleven van christenen die geen 
vervolging kennen. 

1.1 
Missie

OPEN DOORS KOMT SINDS 1955 OP VOOR CHRISTENEN DIE WORDEN VERVOLGD VANWEGE HUN GELOOF IN JEZUS CHRISTUS. 

WAT BEGON MET DE PERSOONLIJKE MISSIE VAN ÉÉN MAN, ANNE VAN DER BIJL, GROEIDE UIT TOT EEN WERELDWIJD 

OPERERENDE ORGANISATIE MET MEER DAN 1400 MEDEWERKERS.

1.2  
Visie
ONZE DROOM VOOR 2025 

OPEN DOORS STAAT ONBESCHAAMD OP DE BRES VOOR CHRISTENEN WERELDWIJD DIE LIJDEN OM HUN GELOOF IN 

JEZUS CHRISTUS. DOOR ONS WERK WILLEN WE DE LIEFDE VAN ALLE NEDERLANDSE EN VLAAMSE CHRISTENEN VOOR 

HUN VERVOLGDE BROEDERS EN ZUSTERS ZÓ AANWAKKEREN, DAT DIT LEIDT TOT WEDERZIJDSE BEMOEDIGING, GEBED, 

GELOOFSGROEI EN EEN ACTIEVE ONDERLINGE VERBONDENHEID. HET IS ONS HARTSVERLANGEN OM TROUWE, MOEDIGE 

MEDEARBEIDERS IN GODS KONINKRIJK TE ZIJN.

Open Doors Nederland &  
Open Doors International
Open Doors Nederland is onderdeel 
van Open Doors International, dat 
wereldwijd het scharnierpunt vormt 
in de hulpverlening aan vervolgde 
christenen. In 25 landen zijn 
Open Doors-kantoren gevestigd, die 
zich net als het kantoor in Nederland 
(inclusief Vlaanderen) inzetten voor 
gebed, fondsenwerving en het 
genereren van betrokkenheid bij 
de vervolgde kerk. Daarnaast zijn er 
zogeheten ‘veldkantoren’, in en nabij 
gebieden waar christenvervolging 
plaatsvindt. De hulp aan vervolgde 
christenen vindt zoveel mogelijk 
lokaal plaats en wordt vanuit deze 
veldkantoren gecoördineerd.
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1.3  
Hoe werkt Open Doors?
IN NEDERLAND EN VLAANDEREN:  
GEBED, BEWUSTWORDING EN FONDSENWERVING  

OPEN DOORS WIL MENSEN STIMULEREN OM VERVOLGDE EN BEDREIGDE CHRISTENEN TE LEREN KENNEN EN HEN TE 

STEUNEN. WE ROEPEN OP OM VOOR DE VERVOLGDE KERK TE BIDDEN, FINANCIEEL TE STEUNEN EN IN BEWEGING TE 

KOMEN: BID, GEEF, GA. 

Om dit concreet te maken organiseert en ontwikkelt 
Open Doors in Nederland en Vlaanderen verschillende activi-
teiten en materialen op het gebied van gebed, bewustwor-
ding en fondsenwerving: 
• Gebedsoproepen en -bijeenkomsten 
• Berichtgeving (o.a. via social media, via onze website en 

ons magazine) 

• Pers- en publieksvoorlichting 
• Fondsenwervende uitingen 
• Integrale campagnes en evenementen (waaronder onze 

jaarlijkse Open Doors-dag) 
• Reizen voor specifieke doelgroepen naar gebieden waar 

christenen onder druk staan

Hoe werkt Open Doors?
VOOR DE VERVOLGDE KERK:  
GEBED, HULP EN AANWEZIGHEID   

OPEN DOORS STEUNT VERVOLGDE CHRISTENEN OP VERSCHILLENDE MANIEREN. WIJ LATEN ONS DAARBIJ LEIDEN DOOR WAT ZIJ 

ZÉLF AANGEVEN NODIG TE HEBBEN. 

Gebed 
Vervolgde christenen vragen ons vooral om voor hen te bid-
den. In het gebed vertrouwen we elkaar toe aan de Here God. 
We ervaren daarbij Zijn nabijheid en kracht. Daarom stimuleert 
en faciliteert Open Doors het gebed voor de vervolgde kerk. 

Bijbels en christelijke boeken 
De Bijbel is onmisbaar voor christenen, omdat we daarin de 
Here God beter leren kennen. Christelijke boeken helpen 
de Bijbel te begrijpen en toe te passen. Daarom brengt 
Open Doors Bijbels en christelijke lectuur naar landen waar 
deze verboden of moeilijk verkrijgbaar zijn. 

Training 
Vervolgde christenen hebben meestal niet of nauwelijks 
toegang tot onderwijs of training in het geloof. Open Doors wil 
in deze behoefte voorzien. Ook bereiden we door middel van 
trainingen christenen in onstabiele gebieden voor op mogelij-
ke vervolging. 

Praktische hulp 
Vervolgde christenen hebben vaak te maken met discriminatie. 
Velen verliezen hun baan of sociale netwerk. Met hulp op het 
gebied van inkomen (werk, scholing, krediet) geeft Open Doors 
mensen die dit overkomt de mogelijkheid om in hun levenson-
derhoud te blijven voorzien.  
Vervolging gaat soms gepaard met (zwaar) geweld. We helpen 
slachtoffers met opvang en traumazorg. In noodsituaties bie-
den we noodhulp. 

Aanwezigheid 
Een belangrijk aspect in al ons werk is het persoonlijke contact 
met vervolgde en bedreigde christenen. Daardoor weten ze dat 
ze niet vergeten worden. We zoeken hen op en laten ze weten 
dat christenen over de hele wereld zich voor hen inzetten.
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IN ONS WERK VOOR DE VERVOLGDE 

CHRISTENEN WILLEN WE REKENING 

HOUDEN MET DE KWETSBAARHEID 

VAN ONZE LEEFOMGEVING. DAT KOMT 

NAAR VOREN IN VERSCHILLENDE 

MAATREGELEN:

1.4  
Duurzaam ondernemen

We beperken ons vliegverkeer door voor vergaderingen met 
buitenlandse collega’s het gebruik van videoverbindingen te 
stimuleren. 

We werken voor onze groepsreizen zoveel mogelijk met organi-
saties die deelnemer zijn van GreenSeat. Een kleine toeslag op 
de ticketprijs wordt geïnvesteerd in bijvoorbeeld windparken, 
om de CO2-uitstoot te compenseren. 

Onze post wordt CO2-neutraal bezorgd, we kiezen bij voorkeur 
voor afbreekbaar plastic en ons Open Doors Magazine wordt 
gedrukt op milieuvriendelijk papier. 

Op ons kantoor in Ermelo doen we aan afvalscheiding. 

Bij de keuze van onze leveranciers letten we op bijvoorbeeld 
ISO-keurmerken op het gebied van duurzaamheid. 

Ons nieuwe kantoor in Ermelo is met veel aandacht voor 
duurzaamheid ontworpen. Dankzij een warmtepompsysteem 
en meer dan 250 zonnepanelen hebben we nu een klimaat-
neutraal kantoor. Bij de inrichting van het gebouw hebben we 
gekozen voor meubilair dat vooral uit gerecyclede materialen 
bestaat.

CO2

1.5  
Beleidscyclus
DE VISIE VAN OPEN DOORS GEEFT RICHTING AAN ONZE 
PLANNEN OP KORTE EN LANGERE TERMIJN.

Meerjarenraming
Om toe te werken naar de stip aan de 
horizon in 2025 maken we gebruik 
van een meerjarenplan dat we ieder 
jaar actualiseren en bijstellen voor het 
volgende jaar. Uit het lopende meer-
jarenplan wordt als eerste de prognose 
voor het volgende jaar afgeleid. Die 
prognose wordt begin juni opgesteld. 
Daarmee kan Open Doors International 
inschatten wat de budgetruimte zal zijn 
voor de veldactiviteiten in het komen-
de jaar en kunnen plannen worden 
voorbereid. Vervolgens wordt uit dat 

meerjarenplan het jaarplan en -budget 
voor het nieuwe jaar afgeleid.

Jaarplan
In het jaarplan werken we toe naar de 
strategische langetermijndoelen. Alle 
medewerkers denken en werken mee 
om dat jaarplan, inclusief budget, op 
te stellen. Het concept jaarplan wordt 
vervolgens vastgesteld door de directie 
en daarna, begin september, ter goed-
keuring voorgelegd aan de Raad van 
Toezicht. Vervolgens wordt het budget 
voor het volgende jaar ingediend bij 

Open Doors International. Vanuit dat 
jaarplan stellen we ook begrotingen per 
team op. 

Maandelijkse toetsing
Maandelijks toetst de directie met het 
managementteam de voortgang van 
het beleid. Daarvoor maken we gebruik 
van een dashboard met belangrijke 
indicatoren, gebaseerd op de doelen 
in ons jaarplan. Deze indicatoren zijn 
zowel financieel als inhoudelijk van 
aard.

Het nieuwe Open Doors Bezoekerscentrum.
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De strategische speerpunten bleven daarbij hetzelfde:  
• Verbreden en verdiepen van onze achterban  
• Versterken van onze online aanwezigheid  
• Verbeteren van processen en prestaties  
• Bouwen aan een geestelijk-ondernemende cultuur  
  
De financiële doelstellingen voor 2020 waren als volgt:  
• € 12.756.130 inkomsten uit fondsenwerving  
• € 10.609.893 bestedingen aan de doelstelling van 

Open Doors, waarvan:  
• € 7.062.881 afdrachten aan Open Doors International  

In het jaarplan voor 2020 hebben we deze doelstellingen 
uitgewerkt in een overzicht met doelen per team, individu 
en activiteit. Dat overzicht vormde de basis voor rapportages 
over de voortgang van onze doelstellingen.

1.6 
Jaarplan 2020

HET JAARPLAN 2020 WERD AFGELEID UIT HET STRATEGISCH MEERJARENPLAN DAT IN 2018 WERD VASTGESTELD. DAT 

MEERJARENPLAN WERD BEGIN 2019 GEACTUALISEERD VOOR DE PERIODE 2020-2022. 

1.7 
Meerjarenplan 2021-2023 

IN HET VOORJAAR VAN 2020 HEBBEN DE DIRECTIE EN HET MANAGEMENTTEAM VAN OPEN DOORS 

HET LOPENDE MEERJARENPLAN VOOR 2020-2022 GEËVALUEERD. DRIE VAN DE VIER STRATEGISCHE SPEERPUNTEN UIT HET 

JAARPLAN VOOR 2020 WERDEN OVERGENOMEN IN HET MEERJARENPLAN VOOR DE PERIODE 2021-2023. DE VERSTERKING 

VAN ONZE ONLINE AANWEZIGHEID WAS INTUSSEN ZO VER GEREALISEERD, DAT IN PLAATS HIERVAN EEN NIEUW PUNT 

GEKOZEN WERD: ‘RADICALE INNOVATIE VAN ONZE PORTFOLIO’.  

Dat vernieuwing van onze portfolio nodig is, bleek onder 
andere uit een onderzoek uit 2019 naar een jongeren-
strategie. De komst van de coronacrisis, die het onmogelijk 
maakte om op de oude manier de verbinding met de achter-
ban te onderhouden, versterkte dit besef nog meer.  

Het bijgestelde meerjarenplan 2021-2023, inclusief de finan-
ciële projecties, werd in de vergadering van juni 2020 door de 
Raad van Toezicht vastgesteld. 
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2. Wat u 
mogelijk 
maakt

Het virus dwong veldteams hun 
plannen te wijzigen en hun budgetten 
te heroriënteren. Veel van ons werk 
verschoof naar directe hulpverlening. 

We zien dan ook dat de praktische 
hulp in 2020 sterk groeide. Daarnaast 
werd veel werk van Open Doors 
via het internet voortgezet. Het 

aantal online trainingen, zoals 
discipelschapstrainingen, groeide 
eveneens snel in een groot deel van 
ons werkgebied.

2.1 
Hulp voor de vervolgde kerk  
in 2020

HET CORONAVIRUS HAD GROTE CONSEQUENTIES VOOR ONS WERK IN HET VELD. WE KREGEN TE MAKEN MET REISBEPERKINGEN 

EN PERSOONLIJK CONTACT WAS MINIMAAL MOGELIJK. DIT BEPERKTE OPEN DOORS IN HAAR MOGELIJKHEDEN OM GEPLANDE 

PROGRAMMA’S UIT TE VOEREN. WE ZIEN DAN OOK EEN ALGEMENE DALING VAN 15 PROCENT TEN OPZICHTE VAN 2019 IN DE 

WERELDWIJDE CIJFERS. ZO KON ER BIJVOORBEELD MINDER LITERATUUR VERSPREID WORDEN, WAREN ER MINDER DISCIPEL-

SCHAPSTRAININGEN EN LIEP OOK HET AANTAL PROGRAMMA’S VOOR SOCIALE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING TERUG.
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2.2  
Hulpverlening 
in kaart
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BIJBELS EN CHRISTELIJKE BOEKEN 
VERSPREID
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MET PLEITBEZORGING (ADVOCACY)
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TOTAALCIJFERS
MIDDEN-OOSTEN & NOORD-AFRIKA

131.907 2.402.535 332.142

TOTAALCIJFERS AZIË

TOTAALCIJFERS SUB-SAHARA AFRIKA

782.601

126.106

350.393

567.560

383.582

257.618

De cijfers die op deze pagina’s worden genoemd, 
zijn totaalcijfers voor het werk van Open Doors 
wereldwijd. De inkomsten van activiteiten in 
Nederland en Vlaanderen dragen bij aan dit 
wereldwijde werk.

TOTAALCIJFERS LATIJNS-AMERIKA

7.221 16.888 6.117



3. Bouwen aan 
betrokkenheid
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3.1 
We doen het samen

OPEN DOORS WIL ALLE CHRISTENEN IN NEDERLAND EN VLAANDEREN BEREIKEN MET HET NIEUWS OVER EN DE LESSEN 

UIT DE VERVOLGDE KERK. DAAROM ZOEKT OPEN DOORS STEEDS MEER ZOGENAAMDE ‘STRATEGISCHE PARTNERSCHAPPEN’. 

WE WILLEN GRAAG OP ZO’N MANIER SAMENWERKEN MET ANDERE ORGANISATIES DAT HET WERK ZO OPTIMAAL MOGELIJK 

GROEIT IN KWALITEIT, OMVANG EN IMPACT. 

We keken bijvoorbeeld naar de leveranciers die zorgdragen 
voor een goed beheer van onze website en databases: hoe 
kunnen we zodanig samenwerken dat de versnelling van 
ontwikkelingen, de kwaliteit van onze technologie en de 
efficiëntie van onze processen maximaal is? 

Zo legden we het fundament voor een structurele samen-
werking met mediabedrijven zoals Groot Nieuws Radio 
en Family 7 en met een missionaire organisatie als New 
Wine. Ook werken we al sinds 2012 samen met stichting 

De 4e Musketier voor de organisatie en uitvoering van het 
sportieve evenement Muskathlon.  

Als laatste werd een basis gelegd voor een 
samenwerkingsverband met reisorganisatie Livingstone, met 
het oog op onze reizen naar de vervolgde kerk. De behoefte 
aan een competente partner op dit gebied groeide, met 
name door de veranderingen in de Europese regelgeving 
voor reisorganisaties. 

3.2  
Gebed is het fundament

ALLE MEDEWERKERS VAN OPEN DOORS NEDERLAND BEGINNEN HUN WERKDAG MET EEN GEZAMENLIJKE DAGOPENING.  

DE MEDEWERKERS LEZEN UIT DE BIJBEL EN BIDDEN MET ELKAAR: VOOR WERKZAAMHEDEN DICHT BIJ HUIS, VOOR ELKAAR, 

MAAR OOK VOOR HET WERK WERELDWIJD. TWEEWEKELIJKS IS ER AAN HET EINDE VAN DE MAANDAGMIDDAG EEN 

GEBEDSBIJEENKOMST. TIJDENS DEZE BIJEENKOMSTEN WORDEN VERHALEN VERTELD VAN MEDEWERKERS UIT LANDEN WAAR 

CHRISTENVERVOLGING PLAATSVINDT.

De belangrijkste opvatting binnen Open Doors is dat er altijd 
tijd is voor gebed. Voor elke situatie, op elk moment.  
We geloven in de kracht ervan. Bidden is een beleidsthema. 
Maar de reikwijdte die gebed heeft, is met geen mogelijkheid 

in cijfers of targets te vatten. Wat we wel weten, is dat gebed 
ons verbindt en samenbindt als kerk wereldwijd. Als het 
Lichaam van Christus.
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3.3  
Dit hebben we bereikt in 2020

ALS WE OM BETROKKENHEID VRAGEN, VRAGEN WE IN DE EERSTE PLAATS OM GEBED. VAN DAARUIT ONTPLOOIEN WE 

ALLERLEI ANDERE ACTIVITEITEN, WAAR U OP DE VOLGENDE PAGINA’S EEN OVERZICHT VAN ZIET.

Ook het afgelopen jaar werkten CDA, ChristenUnie en SGP 
altijd samen als het om vervolgde christenen ging. Het CDA 
nam het voortouw om kamervragen aan de minister van 
Buitenlandse Zaken te stellen over bijvoorbeeld trends die wij 
zagen op basis van de Ranglijst Christenvervolging. 

In 2020 hebben we ook – met anderen – met succes 
gelobbyd voor de voortzetting van een Speciaal Gezant voor 
Vrijheid van Religie en Levensovertuiging in de EU.  
Dat gebeurde door het stellen van Kamervragen maar ook 
door een opinieverhaal. Zo konden we op verschillende 
manieren onze stem laten horen. 

Soms is die stem alleen op de achtergrond te horen. Als het 
bijvoorbeeld gaat om specifieke situaties van vervolgde 
christenen die gevangen zijn genomen. In zo’n geval slaan 
wij vrijwel nooit publiekelijk op de trom, maar worden er 
gesprekken gevoerd met de Nederlandse Speciaal Gezant 
voor Vrijheid van Religie en Levensovertuiging. 

Deze laatste neemt ook zo nu en dan contact met ons op om 
specifieke informatie over een land of een trend te krijgen. 
Wij hebben onder meer achtergrondinformatie geleverd 
over de impact van COVID-19 op de al kwetsbare positie van 
christelijke en andere religieuze minderheden. 

Bijzonder in 2020 was dat we meelazen en input gaven op de 
notitie over christenvervolging van CDA-Kamerlid Martijn van 
Helvert, getiteld Schapen onder de wolven. Hij zette daarmee 
christenvervolging beter op de kaart binnen zijn partij, en dien-
de het stuk ook in als initiatiefnota voor de Tweede Kamer. 

Buitenlandse Zaken nam daarnaast contact met ons op over 
een herziening van het ambtsbericht over Iran. Zo’n ambts-
bericht wordt onder anderen door de medewerkers van de 
IND gebruikt om asielzaken te beoordelen. Het is mooi te 
zien hoe wij onze kennis en deskundigheid over specifieke 
landen ook zo in kunnen zetten. 

Uitgesproken en stille pleitbezorging

DOOR HET JAAR HEEN VORMDEN DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING EN HET RAPPORT GENDERSPECIFIEKE RELIGIEU-

ZE VERVOLGING GOEDE AANLEIDINGEN OM AANDACHT TE VRAGEN VOOR DE POSITIE VAN VERVOLGDE CHRISTENEN. 

Reizen
De Covid-19-pandemie greep diep 
in op onze reizen. In februari 2020 
hielden we nog een goedbezochte 
reizigersdag, maar uiteindelijk 
gingen vrijwel alle reizen naar 
het buitenland niet door. Dankzij 
een goede planning hebben 
de annuleringen ons weinig 
geld gekost. Tickets konden 
gemakkelijk worden omgezet. Tot 
en met maart 2020 vonden wel 
reizen plaats naar de Malediven, 
Indonesië en Kirgizië.  

In 2020 brachten we ons 
reisproces volledig in kaart en 
pasten dat waar nodig aan. Ook 
zijn we druk bezig geweest met 
de planning voor 2021. In het 
tweede en derde kwartaal van 
2020 organiseerden we ‘virtuele 
reizen’. Via een livestream maakten 
deelnemers kennis met het land, 
deelden gelovigen uit het land 
hun verhalen en baden we samen 
voor onze vervolgde broeders en 
zusters.

Elke virtuele reis besloeg drie 
avonden. De virtuele reizen 
bleken een groot succes en de 
evaluaties waren lovend. Op deze 
manier onderhielden we contact 
met onze reizigers, kwam er 

weer meer gebed en ontstond 
betrokkenheid.

Ook via de tweemaandelijkse 
Nieuwsbrief Reizen onderhouden 
we contact met onze reizigers.

Het oude en het nieuwe kantoor.

Nieuwbouw

Omdat ons pand in Ermelo verbouwd 
werd, verhuisde Open Doors eind 
februari 2020 tijdelijk naar een kan-
torenpand in Harderwijk. De ruimte 
en mogelijkheden van deze tijdelijke 
huisvesting waren beperkt. Doordat 
we door de coronacrisis gedwon-
gen thuis moesten werken, heeft dit 
gelukkig niet tot problemen geleid. De 
verbouwing is voorspoedig verlopen 
en inmiddels werken we in ons nieuwe 
kantoor in Ermelo. Een deel van het 
kantoor werd bestemd als bezoekers-
centrum.
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Op 29 augustus organiseerden we 
daarom, samen met De 4e Musketier, 
de Muskathlon@home. Het was een 
Muskathlon binnen de restricties van 
de overheid in de eigen omgeving. 
In de aanloop naar deze dag werd 
er hard getraind, fondsen geworven 
en betrokken we de mensen om ons 
heen bij onze vervolgde broers en 
zussen. Meer dan honderd deelnemers 

kwamen deze dag in beweging voor 
de vervolgde kerk en haalden samen 
ruim 70.000 euro op voor het werk van 
Open Doors. 

Daarnaast gingen de voorbereidingen 
voor de traditionele Muskathlons 
wel door. Zo’n 100 deelnemers 
bereidden zich afgelopen jaar voor op 
de Muskathlon naar Irak, Zuid-Korea, 

Ethiopië of Sri Lanka. Ondanks de extra 
uitdaging door Covid-19 gingen zij 
door met sporten in eigen land en met 
het fondsenwerven voor de vervolgde 
kerk. Ze hopen op een later tijdstip 
alsnog af te reizen naar hun vervolgde 
broers en zussen in de betreffende 
landen.

Muskathlon 

OPEN DOORS GEEFT HAAR ACHTERBAN DIVERSE MOGELIJKHEDEN OM DE VERVOLGDE KERK TE BEZOEKEN. EEN 

SPORTIEVE VARIANT ONDER DEZE REIZEN IS DE MUSKATHLON. NET ALS ALLE REIZEN VAN OPEN DOORS WERDEN OOK DE 

MUSKATHLONS VERPLAATST NAAR EEN LATER TIJDSTIP. DAT BETEKENT NIET DAT WE STIL ZIJN BLIJVEN ZITTEN. WANT JUIST 

IN TIJDEN VAN CRISIS WIL OPEN DOORS OP DE BRES STAAN VOOR DE VERVOLGDE KERK. NATUURLIJK BLIJVEN WE BIDDEN 

VOOR ONZE VERVOLGDE BROERS EN ZUSSEN, MAAR DAARNAAST WILLEN WE FYSIEK IN BEWEGING KOMEN VOOR HEN. 

Muskathlon@home

Marketing-communicatie
Online verbinding maken

Open Doors online 
in 2020

 WEBSITE: 

794.199 PAGEVIEWS 

235.345 UNIEKE BEZOEKERS

  FACEBOOK: 

20.398 VOLGERS

 TWITTER: 

9.027 VOLGERS 

 INSTAGRAM: 

5.740 VOLGERS 

  LINKEDIN: 

506 VOLGERS

Open Doors online 
in 2019

   WEBSITE: 

823.139 PAGEVIEWS 

186.517 UNIEKE BEZOEKERS

  FACEBOOK: 

18.534 VOLGERS

 TWITTER: 

8.806 VOLGERS 

 INSTAGRAM: 

2.580 VOLGERS 

  LINKEDIN: 

157 VOLGERS

In 2020 hebben we online hard gewerkt 
om een stap dichter bij de droom 
van 2025 te komen: de liefde van alle 
Nederlandse en Vlaamse christenen 
voor hun vervolgde broeders en 
zusters zó aanwakkeren, dat dit leidt 
tot wederzijdse bemoediging, gebed, 
geloofsgroei en een actieve onderlinge 
verbondenheid. De online aanwezigheid 
van Open Doors is een van de manieren 
om dit te bereiken en is een van de vier 
strategische prioriteiten. 
We zijn steeds beter in staat om de ach-
terban ook online te bereiken. Synergie 
vinden tussen offline en online marketing 
helpt ons de boodschap van de vervolg-
de kerk nog krachtiger neer te zetten! 

Website 
Het aantal unieke bezoekers op de web-
site is gestegen met 26% ten opzichte 
van 2019.   
 
Eind 2020 kreeg onze website nieuwe 
functionaliteiten waardoor we onze cam-
pagnes beter konden laten aansluiten bij 
de achterban. We zien een significante 
stijging van het aantal online donaties. 
De mogelijkheid om gepersonaliseerde 
QR-codes aan te bieden, stelt ons in 
staat om de geefvraag te optimaliseren. 
Met deze nieuwe website is er een start 
gemaakt om campagnes data-gedreven 
te optimaliseren. 
 
Social media 
Binnen de social media-kanalen zien we 
een mooie groei. De facebook-commu-
nity is met 10% gegroeid en we zijn de 
20.000 volgers gepasseerd. Facebook is 
daarmee een krachtig medium om onze 
acute berichten snel te verspreiden. 
Instagram is door de contentstrategie 
gegroeid met 122% meer volgers.  
Dat betekent dat we ruim 3.000 nieuwe 
volgers mochten verwelkomen. Twitter 
kende een bescheiden groei van 2,5%.  
Er is ook meer focus gekomen op onze 
zakelijke volgers. Op LinkedIn zien we een 
groei van 222%. Alles bij elkaar bereikte 
Open Doors per maand gemiddeld 
586.958 mensen via de online kanalen.
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Met hulp van een Vlaamse juridisch adviseur bereidden we 
de oprichting per 1 januari 2021 voor van een zogenaamde 
Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW) naar Belgisch recht. 
De statuten en een bestuurlijk reglement werden beschreven 
en vastgesteld en er werden kandidaat-bestuurders geselec-
teerd. Ook vonden we nieuwe vrijwilligers voor ons werk in 
Vlaanderen.  

Dit alles leidde ertoe dat de achterban en inkomsten relatief 
goed groeiden in 2020. We kijken, met de hulp van de Here 
God, uit naar verdere ontwikkelingen in de komende jaren.  
Onze droom is vooralsnog dat Open Doors Vlaanderen per 
31 december 2025 een zelfstandig opererend kantoor zal zijn. 
Tot die tijd blijft het werk van ‘VZW Open Deuren Vlaanderen’ 
integraal onderdeel van stichting Open Doors Nederland. 

Vlaanderen

ONDER LEIDING VAN PARTTIME DIRECTEUR DS. RON VAN DER SPOEL HEBBEN WE BELANGRIJKE STAPPEN GEZET IN DE 

ONTWIKKELING EN GROEI VAN ONS WERK IN VLAANDEREN. 

‘ Het kost veel tijd een 
goede relatie met  
kerken op te bouwen’

ds. Ron van der Spoel

Met onze online Geheime 
Kerk-bijeenkomsten deelden 
we ervaringen van de vervolg-
de kerk. We lieten zien dat een 
lockdown niet betekent dat we 
alleen zijn. Dat we, zelfs als we 
van elkaar gescheiden zijn, nog 
steeds kerk kunnen zijn. Met 
een Bijbel, een paar vellen 
toiletpapier, een pen en een 
kaars namen onze sprekers 
een groep mee in een unieke 
beleving. Deelnemers ervaar-
den iets van hoe het is om 
elkaar als een geheime, onder-
grondse kerk te ontmoeten en 
zo dichter bij de Here God 
te komen. Zo ging ons mooie 
werk online toch door en kon-
den we veel mensen bereiken 
met onze boodschap.

Theoloog des Vaderlands Samuel Lee en ChristenUnie-
Kamerlid Joël Voordewind leverden een boeiende bijdrage. 
Zo kreeg de Nacht van Gebed – mede dankzij uitzending via 
Groot Nieuws Radio - een groot online bereik met duizenden 
bidders, vooral in Nederland maar ook daarbuiten. 
Ook de Zondag voor de  Vervolgde Kerk, voorafgaand aan de 
Nacht van Gebed, verliep anders dan gebruikelijk. Er deden 
minder kerken mee en er kwamen minder aanvragen voor 
het speciale kerkenpakket van Open Doors.

Nacht van Gebed

DE JAARLIJKSE NACHT VAN GEBED HAD DOOR DE CORONACRISIS EEN BIJZONDER KARAKTER: GEEN TRADITIONELE GEBEDS-

NACHT OP LOCATIE EN GEEN RONDTREKKENDE SPREKERS, MAAR EEN LIVESTREAM VIA EIGEN WEBSITE EN YOUTUBE.

Geheime Kerk

WAAR ONZE SPREKERS IN VOORGAANDE JAREN ER DAGELIJKS OP UIT TROKKEN OM TE VERTELLEN OVER DE VERVOLGDE KERK 

- TIJDENS EEN KERKDIENST, EEN TIENERCATECHISATIE, VOOR EEN KLAS - MOEST BIJNA ALLES INEENS ONLINE PLAATSVINDEN. 

NAAST ENKELE FYSIEKE SPREEKBEURTEN OP SCHOLEN VERZORGDEN WE VOORAL LIVESTREAMS EN INTERACTIEVE ONLINE 

BIJEENKOMSTEN. DAARMEE KWAM DE DAGELIJKSE REALITEIT VAN DE VERVOLGDE KERK INEENS EEN STUK DICHTERBIJ.  
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Open Doors-dag

DE OPEN DOORS-DAG KON IN 2020 DOOR DE CORONACRISIS NIET DOORGAAN. IN 

PLAATS DAARVAN ORGANISEERDEN WE OP ZATERDAG 7 NOVEMBER EEN 2,5 UUR 

DURENDE LIVESTREAM VANUIT EEN LOCATIE IN HARDERWIJK. THEMA VAN DE 

DAG WAS ‘DOOR ALLES HEEN’.

De livestream kon zowel ’s middags als 
’s avonds gevolgd worden. Van tevoren 
kon een ‘ODD@homepakket’ aange-
vraagd worden om de dag thuis mee 
te beleven. Hier maakten veel mensen 
dankbaar gebruik van.  

Het evenement werd professioneel 
gepresenteerd door Open Doors- 
medewerkers Renée, Simon en 
Marjon. De livestream kreeg pu-
blicitair ondersteuning van Groot 
Nieuws Radio, dat een deel van het 
programma live meenam in de eigen 
uitzendingen.  

Voor deze online Open Doors-dag 
konden we helaas geen buitenlandse 
gasten uit de vervolgde kerk uitnodi-
gen, zoals we dat gewend zijn uit voor-
gaande jaren. De Syrische voorganger 

Walid en zijn gezin uit Amersfoort bleek 
een goed alternatief.  

Zangeres Delise zorgde voor een mooie 
muzikale omlijsting van het program-
ma. We lieten de video zien van  
The Blessing, met dansers uit de hele 
wereld. Daarnaast was er aandacht voor 
het 65-jarig bestaan van Open Doors. 

 Geschatte aantal kijkers 
naar een van beide livestreams:
ruim 25.000 mensen 
Veel mensen reageerden via Whatsapp 
en gaven zo blijk van hun betrokken-
heid bij het werk van Open Doors.  

Opbrengst collecte en 
donaties: € 145.000

ZATERDAG 7 NOVEMBERZATERDAG 7 NOVEMBER
BLIJF OP DE HOOGTE VIA OPENDOORS.NL/DAG
ZATERDAG 7 NOVEMBER
BLIJF OP DE HOOGTE VIA OPENDOORS.NL/DAG

Door alles heen

SAVE THE DATE

ai159706141927_OPE-200703_01 (Open Doors - Open Doors Dag 2020) - Advertentie 3.0_HR_versieC.pdf   3   10-08-20   14:10

Het tweemaandelijkse 
Open Doors Magazine viel in 
2020 bij 72.500 lezers op de 
mat. In dit magazine staan verhalen 
van mensen uit de vervolgde kerk 
die hun ervaringen en levenslessen 
delen met de lezer in Nederland. 
 
Behalve via het magazine verspreidt 
Open Doors de boodschap van de 

vervolgde kerk ook via de wekelijkse 
gebedsmail. Deze werd in 2020 
door 8.433 mensen gelezen. 
Dat zijn ruim duizend lezers meer 
dan het jaar daarvoor. Daarnaast 
verspreidde Open Doors de 
maandelijkse digitale nieuwsbrief 
met een oplage van 17.527. Ook 
dat aantal steeg fors, want in 2019 
waren dat er zo’n 11.000.

Magazine en nieuwsbrieven

Open Doors in de media

OPEN DOORS HOUDT IN MEER DAN ZESTIG LANDEN DE SITUATIE VAN DE 

VERVOLGDE KERK NAUWGEZET IN DE GATEN.  

Door ons zorgvuldig opgebouwde wereldwijde partnernetwerk met lokale kerken 
en christelijke organisaties, kunnen we zodoende snel rapporteren in de media 
over actuele gebeurtenissen. En met trends en verdiepende verhalen over de 
vervolgde kerk in Afrika, Azië en Latijns-Amerika vragen we in de Nederlandse 
media aandacht voor christenvervolging. Het afgelopen jaar konden 64 interviews 
worden gegeven in de Nederlandse media.

We hebben verder geworven ten 
behoeve van traumazorg en nood-
hulp in Nigeria en voor de kerk in 
Noord-Afrika. Tot de fondsenwervende 
mailings hoorden ook twee zogeheten 
‘Hartenkreten’: één voor Nigeria en één 
voor het Midden-Oosten, met meer 
uitgebreide informatie over de nood 
van christenen in deze landen. In juli 
verstuurden we een noodmailing naar 

aanleiding van de directe mondiale 
dreiging van armoede en uitsluiting als 
gevolg van Covid-19. 
 
Aan het einde van het jaar gaven 
we extra aandacht aan kinderen van 
ouders die vervolgd worden. Dit deden 
we met advertenties in dagbladen en 
bij onze eigen achterban. We brachten 
de adventskalender uit; deze is 2.814 

keer aangevraagd na promotionele 
activiteiten. 
 
Aan al deze fondsenwervende oproe-
pen werd ruimhartig gehoor gegeven.

 Totale opbrengst 2020: 
€ 1.781.037

Brieven met verzoek om steun

IN 2020 VOERDEN WE MEERDERE FONDSENWERVENDE ACTIES. ZOALS GEBRUIKELIJK MAKEN WE AAN HET BEGIN VAN 

HET KALENDERJAAR DE NIEUWE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING BEKEND, MET DAARBIJ DE OPROEP OM VERVOLGDE 

CHRISTENEN WERELDWIJD TE STEUNEN.

 Aantal nieuwsberich-
ten waarin Open Doors in 
2020 werd genoemd: 558

 Aantal social media- 
berichten waarin 
Open Doors in 2020 werd 
genoemd: 754 (bron: Monalyse)
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4. Zij vormen 
de schakel: 
medewerkers

3332



4.1 
Overzicht

DE MEDEWERKERS VAN OPEN DOORS MAKEN HET MOGELIJK DAT HET VERHAAL VAN DE VERVOLGDE KERK WORDT VERTELD IN 

NEDERLAND EN VLAANDEREN. IEDER HEEFT DAARIN EEN EIGEN TAAK: VAN HET ORGANISEREN VAN DE OPEN DOORS-DAG TOT 

HET AFHANDELEN VAN E-MAILCONTACT EN VAN HET SCHRIJVEN VAN EEN SOCIAL MEDIA-BERICHT TOT HET VERWERKEN VAN 

GIFTEN. IN 2020 WERKTEN 51 MEDEWERKERS IN LOONDIENST SAMEN, ALLEMAAL MET HETZELFDE DOEL VOOR OGEN.

HR Adviseur
HR Ass. 

Man. Ass.

Directeur

Manager 
support

Business 
Consultant

Fin. controller 
Fin. mw’s Fac. mw Team Reizen

Teamleider 
Reizen

Teamleider
Relatie- 

management

Teamleider
Relatie- 

management

Team 
Kennis Contact 

Centrum

Teamleider 
Kennis Contact 

Centrum

IT 
Appl. Beheer Team MarCom

Teamleider 
MarCom

Staf mw
Strat. projecten

4.2 
Cijfers 2019

AANTAL MEDEWERKERS

50 MEDEWERKERS

GEMIDDELDE LEEFTIJD

VERZUIMPERCENTAGE 
incl. zwangerschap

VERZUIMPERCENTAGE 
excl. zwangerschap

2020

AANTAL MEDEWERKERS

51 MEDEWERKERS

GEMIDDELDE LEEFTIJD

VERZUIMPERCENTAGE 
incl. zwangerschap

VERZUIMPERCENTAGE 
excl. zwangerschap

23
(46%)

24
(47%)

27
(54%)

27
(53%)

48,7
JAAR

45,3
JAAR

6,4 %4,9 %

7,8 %5,8 %

Infographic toont de gemiddelde personeelscijfers over 2019 en 2020.
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4.3 
Cultuurtraject 

4.4 
Invloed corona: 
werken op afstand 

Er is een analyse gedaan als startpunt 
van een meerjarig traject waarin we 
toewerken naar een cultuur van gees-
telijk ondernemerschap. Een 360-gra-
denanalyse die voor alle medewerkers 

werd uitgevoerd, gaf zicht op de aan-
wezige competenties en persoonlijke 
ontwikkelmogelijkheden in dat kader. 
Ook is er een begin gemaakt met een 
cultuuragenda, waaruit de praktische 

stappen af te leiden zijn die de komen-
de jaren gezet worden op weg naar de 
gewenste cultuur.  

We zijn dankbaar met de mogelijkhe-
den om online verbonden te blijven 
met elkaar. Per medewerker is een be-
drag beschikbaar gesteld als tegemoet-
koming voor het inrichten van een 
goede thuiswerkplek. Daarnaast zijn er 
grote stappen gezet in het opstellen 
van een thuiswerkbeleid, waarmee we 
ook na versoepeling van de corona-
maatregelen het thuiswerken goed 
kunnen faciliteren. 

HET AFGELOPEN JAAR IS RUIM DE TIJD GENOMEN OM DE BESTAANDE ORGANISATIECULTUUR IN KAART TE BRENGEN EN DE 

GEWENSTE SITUATIE TE BESCHRIJVEN.

DE INVLOED VAN COVID-19 OP ONZE 

MANIER VAN SAMENWERKEN IS 

ENORM. HET INEENS OP AFSTAND 

MOETEN WERKEN, HEEFT FLINK 

WAT AANPASSINGEN GEVRAAGD VAN 

MEDEWERKERS EN (TECHNISCHE) 

VOORZIENINGEN.

4.6 
Vrijwilligers

4.5 
Afgenomen verzuimpercentage 

In tegenstelling tot 2019 was het voor de kantoorvrijwilligers erg rustig. Mede 
door de tijdelijke verhuizing en de bouw van het nieuwe pand waren er minder 
werkzaamheden. Desalniettemin hebben verschillende vrijwilligers geholpen bij 
de verhuizing, bij verzendingen en zijn er duizenden pakketten voor de (online) 
Open Doors-dag klaargemaakt. We zijn ontzettend dankbaar voor al onze vrijwilli-
gers en voor hun tomeloze inzet.

Bijzonder was het om tijdens de 
pandemie het verzuimcijfer binnen 
onze organisatie te zien dalen. De 
meeste medewerkers werkten gedu-
rende langere tijd thuis, waardoor ze 
wellicht meer dan anders in een relatief 
beschermde omgeving zijn gebleven. 
Daarnaast waren medewerkers dankzij 
het goed op afstand kunnen werken 
goed in staat om op eigen initiatief met 
lichte klachten (deels) door te werken, 
terwijl in dezelfde omstandigheden 
aanwezigheid op kantoor te veel ge-
vraagd zou zijn.
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Deze scheiding van taken is een van de aanbevelingen uit de Code Goed Bestuur van de Samenwerkende Brancheorganisa-
ties Filantropie (SBF). Het is bovendien een van de voorwaarden voor de erkenning als goed doel door het Centraal Bureau 
Fondsenwerving (CBF).

4.7 
Goed bestuur

OPEN DOORS NEDERLAND WERKT MET EEN RAAD VAN TOEZICHT-MODEL. HET BESTUUR VAN DE ORGANISATIE EN HET 

TOEZICHT VALLEN IN DIT MODEL ONDER DE HOEDE VAN VERSCHILLENDE PERSONEN. DAT IS BELANGRIJK, OMDAT HET 

TOEZICHT OP DIE MANIER ONAFHANKELIJK WORDT UITGEVOERD.

Erkend Goed Doel
Het CBF is de externe toezicht-
houder van goede doelen in 
Nederland. Om een ‘Erkend Goed 
Doel’ te zijn, moet een organisatie 
voldoen aan een groot aantal 
door het CBF geformuleerde nor-
men voor werkwijze, beleid en 
beheer. Goede verantwoording 
hoort daar ook bij. Mede daarom 
is de scheiding van besturen en 
toezicht houden in de normen 
opgenomen.

Kijk voor meer informatie op 
www.cbf.nl.

Stichting Open Doors Nederland had in 2020 één  
directeur-bestuurder, de heer Maarten Dees. Tot zijn 
verantwoordelijkheden behoren onder meer visie, strategie, 
leidinggeven aan de interne organisatie, contacten met 
externe partijen, media en Raad van Toezicht. Tevens heeft 
de directeur-bestuurder de taak om de Raad van Toezicht 
in staat te stellen zijn toezichthoudende taak te kunnen 
vervullen. Zodoende was hij in 2020 in vergaderingen van de 
Raad van Toezicht aanwezig om rapport uit te brengen over 
de uitvoering van het werk en de financiële stand van zaken. 
 
Tot de belangrijkste werkzaamheden van de  
directeur-bestuurder in 2020 behoorden:

• Vaststelling jaarrekening en bestuursverslag 2019 
• Vaststelling meerjarenplan 2021-2023 
• Vaststelling jaarplan en begroting 2021

4.9 
Bestuur in 2020

HET BESTUUR VAN STICHTING OPEN DOORS NEDERLAND BERUST BIJ DE ALGEMEEN DIRECTEUR. HIJ STELT ALS  

DIRECTEUR-BESTUURDER HET BELEID VAST. VOOR BELANGRIJKE ONDERDELEN, ZOALS GOEDKEURING VAN DE 

MEERJARENSTRATEGIE, IS INSTEMMING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VEREIST. DE RAAD VAN TOEZICHT ZIET VERVOLGENS 

TOE OP DE UITVOERING VAN HET BELEID. 

4.8 
Ondernemingsraad

In 2020 bracht de ondernemingsraad over 
de volgende onderwerpen advies uit: 
• De verbouwing van het kantoor in 

Ermelo: de verbouwplannen, de ge-
volgen daarvan voor het personeel, 
de financiering van de plannen en 
de verhuizing naar een tijdelijk pand 
in Harderwijk

• Een gewijzigd fietsplan

Daarnaast behandelde de onderne-
mingsraad de volgende instemmings-
aanvragen: 
• Medewerkershandboek
• Thuiswerkregeling 
• Arbobeleid 
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4.10 
Toezicht in 2020

DE RAAD VAN TOEZICHT VAN OPEN DOORS NEDERLAND HEEFT NAAST EEN TOEZICHTHOUDENDE FUNCTIE OP HET BELEID VAN 

DE ORGANISATIE EEN ADVISERENDE ROL. DAARNAAST FUNGEERT DE RAAD ALS WERKGEVER VAN DE DIRECTEUR-BESTUURDER.
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5. Financieel 
verslag

5.1 
Efficiënte besteding van middelen

BIJ GOED BEHEER HOORT DAT WE EFFICIËNT OMGAAN MET DE FINANCIËLE MIDDELEN DIE WE BINNENKRIJGEN. OM TE 

BEOORDELEN OF WE DAT GOED DOEN, KIJKEN WE ONDER ANDERE NAAR HET PERCENTAGE VAN DE INKOMSTEN DAT WE 

DAADWERKELIJK AAN ONZE DOELSTELLINGEN BESTEDEN.

2020 IS EEN UITZONDERLIJK JAAR GEWORDEN. WE HEBBEN EEN VERBOUWING ACHTER DE RUG. WE KREGEN TE MAKEN MET 

DE CORONACRISIS. ER IS HARD GEWERKT EN WE HEBBEN MET VERWONDERING NAAR DE PRACHTIGE RESULTATEN GEKEKEN.   

QUA INKOMSTEN WAS 2020 HET BESTE JAAR OOIT IN DE GESCHIEDENIS VAN OPEN DOORS NEDERLAND. DIT BETEKENT DAT ER 

VEEL MEER GELD BINNENKWAM DAN WIJ HADDEN VERWACHT. IN OVERLEG MET OPEN DOORS INTERNATIONAL IS BESLOTEN 

OM IN 2020 NIET MEER AF TE DRAGEN DAN WERD BEGROOT. IN 2021 ZAL DE TOENAME VAN DE OVERIGE RESERVES ECHTER 

WEL INGEZET WORDEN, DEELS VOOR HET VELDWERK EN DEELS VOOR DE ACTUELE INVESTERINGEN IN ONS GEBOUW.   

AAN GOD ALLE EER!

2020 was een uitzonderlijk jaar, 
zowel wat de inkomsten als wat 
de afdrachten betreft. Ten opzichte 
van de inkomsten waren onze 
doelbestedingen laag (70,2% in 2020, 
tegenover 83,5% in 2019). Dit kwam 
onder andere doordat een deel van 
de financiering van het nieuwe pand 
uit eigen middelen kwam. Hierdoor 
hoefden we minder dan de geplande  
€ 2,3 miljoen te lenen, wat een positief 
effect zal hebben op onze afdrachten 
in de nabije toekomst. Voorop blijft 
staan dat Open Doors het liefst een zo 
hoog mogelijke doelbesteding heeft, 
omdat dat het ‘echte werk’ ten goede 
komt. 

 Wat onze lasten betreft: doordat de in-
komsten fors hoger waren in 2020, wa-
ren de uitgaven procentueel gezien 
relatief laag. En in absolute getallen was 
het reizen naar de vervolgde kerk vrij-
wel nihil, wat ook forse invloed had op 
de hoogte van onze lasten.  
  
De bedragen die we besteden aan 
fondsenwerving, beheer en adminis-
tratie zijn andere graadmeters om te 
kijken of we goed omgaan met onze 
financiële middelen.  
 
Voor het werven van fondsen hebben 
we 9,4% uitgegeven van wat we daar-
mee aan inkomsten binnenhaalden 

(in 2019 was dit 10,7%). Dat ligt ruim 
onder de door ons zelf gehanteerde 
norm van maximaal 15%.  
 
Van onze totale uitgaven hebben 
we 5,3% besteed aan beheer en 
administratie. Hiermee bleven we net 
niet onder de norm van 5% die we 
intern hanteren. Dit kwam doordat 
we te maken hadden met een aantal 
eenmalige kosten, zoals: de huur van 
onze tijdelijke huisvesting, het inhuren 
van tijdelijke capaciteit voor de online 
Open Doors-dag en consultancy 
ten behoeve van de ontwikkeling 
van de Raad van Toezicht.
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5.2
Balans

ACTIVA
Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen

Liquide middelen

PASSIVA
Reserves en fondsen
Bestemmingsreserve
Overige reserves

Bestemmingsfonds

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(NA VERWERKING VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING)

31-12-2020 31-12-2019

31-12-2020 31-12-2019

    €

       56.126   

       4.015.429   

      60.442  
  
       731.307   

      1.120.632   
   5.983.936    

    €

      104.328  

      686.790  

     14.949 
  
      412.969  

     1.204.182  
   2.423.218   

    €

       1.200.000   
       2.381.045    
     3.581.045 
    
      506.632  
     4.087.677 

     1.303.386  
     
      592.873  
      5.983.936    
    

    €

      900.000  
       900.466   
    1.800.466
    
     45.345 
    1.845.811

    20.000 
     
     557.407 
     2.423.218   
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BATEN
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van andere organisaties zonder    
winststreven
Som van de geworven baten
Baten als tegenprestatie voor de levering 
van producten en/of diensten
Som van de baten

LASTEN
Besteed aan doelstellingen 
Voorlichting, educatie en motivatie van de
kerk in Nederland en Vlaanderen
Dienen van de vervolgde kerk

Wervingskosten 
Beheer en administratie
Som van de lasten

Saldo voor financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan: 
Reserve financiering activa
Overige reserves
Fonds financiering activa

    €

    10.364.164   
      518.859   
    
      1.499.170  
    12.382.193  

      22.427 
    12.359.766   

     2.385.886  
     7.938.651  
    10.324.537  

      1.322.746  
      543.954  
    12.191.237  

      168.529  
      322
     168.207  

      300.000  
      177.138 
      45.345  
     168.207  

Werkelijk 2019

–

–

–

–
–
–

–

–

–

–

    €

    11.166.130   
      430.000   
    
      1.140.000  
    12.736.130  

      20.000  
    12.756.130   

      2.772.003  
      7.837.891  
     10.609.894  

    1.618.756  
      572.077  
    12.800.727  

      44.597
      1.450
      46.047

    –
     46.047
    –
      46.047

    €

    11.911.617   
       803.280   
    
       1.414.407   
    14.129.304   

    2.815
   14.126.489    

       2.431.347   
       7.482.470   
     9.913.817   

      1.329.004    
       628.256   
    11.871.077   

       2.255.412 
       13.546
    2.241.866 

     300.000 
      1.480.579 
     461.287 
    2.241.866

Begroot 2020Werkelijk 2020

5.3
Baten en lasten 2020

BATEN
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van andere organisaties zonder    
winststreven
Som van de geworven baten
Baten als tegenprestatie voor de levering 
van producten en/of diensten
Som van de baten

LASTEN
Besteed aan doelstellingen 
Voorlichting, educatie en motivatie van de
kerk in Nederland en Vlaanderen
Dienen van de vervolgde kerk

Wervingskosten 
Beheer en administratie
Som van de lasten

Saldo voor financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan: 
Reserve financiering activa
Overige reserves
Fonds financiering activa

    €

    11.166.130   
      430.000   
    
      1.140.000  
    12.736.130  

      20.000  
    12.756.130   

      2.772.003  
      7.837.891  
     10.609.894  

    1.618.756  
      572.077  
    12.800.727  

      44.597
      1.450
      46.047

    –
     46.047
    –
      46.047

Begroot 2020

–
–
–

–

–

5.4
Begroting 2021

    €

    11.911.617   
       803.280   
    
       1.414.407   
    14.129.304   

    2.815
   14.126.489    

       2.431.347   
       7.482.470   
     9.913.817   

      1.329.004    
       628.256   
    11.871.077   

       2.255.412 
       13.546
    2.241.866 

     300.000 
      1.480.579 
     461.287 
    2.241.866

Werkelijk 2020

–

–

    €

     11.795.000    
        500.000    
    
       1.455.000    
     13.750.000    

    –
    13.750.000     

        3.011.567    
        8.431.564    
     11.443.131    

       1.704.137     
        660.812    
    13.808.080    

        58.080 
        46.687
     104.767 

    –
       104.767 
    –
      104.767

Begroot 2021

–
–
–

–

–
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Financieel 
Bij het opstellen van de begroting wordt per maand vastge-
steld wat de verwachte inkomsten en uitgaven zijn. Op basis 
daarvan wordt ook begroot hoeveel elke maand kan worden 
afgedragen aan Open Doors International voor de uitvoering 
van de projecten op het veld. We hebben een procedure 
vastgesteld voor het signaleren en autoriseren van afwij-
kingen op deze begroting, waardoor we indien nodig tijdig 
kunnen bijsturen.  

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan transparantie in 
het verantwoorden van waar we de door ons ontvangen 
giften precies aan besteden. Dat staat voor een deel op ge-
spannen voet met de aard van ons werk en de veiligheid van 
de mensen die we ondersteunen. We proberen zo transpa-
rant mogelijk te zijn en waar dat niet kan een goede uitleg te 
geven van de redenen daarvoor.  

 

Wet- en regelgeving 
De aftrekbaarheid van giften staat in de politiek regelmatig 
ter discussie. Via overkoepelende organisaties ondersteunen 
we de lobby voor positieve wetgeving op dit gebied.  
We willen zorgvuldig omgaan met de privacy van onze 
relaties. Wij hebben maatregelen genomen om te voldoen 
aan de vernieuwde regelgeving vanuit de AVG. Zo willen we 
het risico op verlies van inkomsten en op negatieve publici-
teit zoveel mogelijk verkleinen. Ook zorgen we ervoor dat we 
blijven voldoen aan de normen voor onze CBF-erkenning en 
ANBI-status.

Strategie  
Wanneer we ons meerjarenbeleidsplan vaststellen, met 
daarin onze strategische prioriteiten en financiële kengetal-
len, kijken we ook naar onze sterke en zwakke punten, naar 
kansen en bedreigingen.  

Onze missie brengt met zich mee dat we in een internatio-
nale omgeving werken. We hebben weinig invloed op de 
onzekerheden die dat met zich meebrengt. Intern nemen we 
zoveel mogelijk maatregelen om te zorgen dat wij ons werk 
strategisch kunnen uitvoeren. 

Operationeel 
We vinden het belangrijk om te voorkomen dat we onnodi-
ge kosten maken doordat interne procedures ontbreken of 
niet nageleefd worden. Door procedures vast te leggen en 
regelmatig te controleren, houden we dit risico klein. Alle 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd. 
Taken van zieke medewerkers worden zo veel mogelijk 
overgenomen en verzuimbegeleiding en -preventie staan 
hoog op de agenda. We zorgen voor een goede beveiliging 
en back-ups van onze gegevens en systemen. Operationele 
risico’s zijn waar nodig afgedekt door verzekeringen.  

 

Reputatie 
Negatieve berichtgeving leidt al gauw tot minder betrokken-
heid en vertrouwen bij onze achterban. Dat willen we zoveel 
mogelijk voorkomen. Daarom heeft Open Doors wereldwijd 
richtlijnen opgesteld over hoe we ons gedragen met betrek-
king tot kwetsbare personen, medewerkers, communicatie, 
ICT en financiën. Verder zijn er regelingen voor wie zaken wil 
melden die (potentieel) in strijd zijn met die richtlijnen. We 
communiceren zo transparant mogelijk, ook over dingen die 
anders zijn gelopen dan we hadden gewild. We geven extra 
aandacht aan het vastleggen en continu verbeteren van onze 
interne procedures. 

IN 2020 IS DE RISICOANALYSE VOOR OPEN DOORS IN GROTE LIJNEN VERNIEUWD. IN 2021 WERKEN WE DEZE ANALYSE 

VERDER UIT. WE ONDERSCHEIDEN RISICO’S OP DE VOLGENDE GEBIEDEN. 

5.5
Risicomanagement

Sterke punten   
• Toonaangevend inzicht in wereldwijde christenvervolging 
• Grote en trouwe achterban 
• Intensieve persoonlijke communicatie door middel van 

gebedspunten, verhalen en persoonlijk contact 
• Inspirerende en geloofsversterkende activiteiten 

Doordat we elk jaar de Ranglijst Christenvervolging uitgeven, 
laten we steeds weer zien waar we als Open Doors staan als 
het gaat om geloofsvervolging. Er wordt vaak gerefereerd aan 
de ranglijst, zowel in (seculiere) media als in diverse bestuurs-
organen.  
 
Onze achterban is trouw en betrokken. Veel mensen geven 
aan dat ze groeien in geloof, doordat ze betrokken worden 
bij alles wat er gebeurt in de vervolgde kerk. 
 

Zwakke punten 
• De procesbeheersing kan beter 
• Meer focus nodig op meetbare en beïnvloedbare doelen 
• Er is meer groei mogelijk voor innovatie en ondernemen  
 
Nu we zijn gaan werken met integrale teams en  
Lean-instrumenten, kunnen we meer aandacht besteden aan 
de ontwikkeling van onze procesbeheersing.  

Ook kunnen we nog veel verbeteren aan de manier waarop 
wij onze potentiële achterban benaderen. We willen steeds 
meer en beter aansluiten bij wat de doelgroepen bezighoudt.  
 
Daarnaast willen we onze medewerkers aanmoedigen om te 
blijven werken aan innovatie en ondernemerschap.  
 

Kansen in onze omgeving 
• Vrijheid om te geloven geldt voor alle mensen, niet alleen 

voor christenen. Onze boodschap is relevanter dan we 
soms denken

• Werken met een uitgekiende Supporters Life Cycle, in com-
binatie met scherp gedefinieerde persona’s, biedt veel 
kansen om de achterban te laten groeien en te verdiepen

• Samenwerken met andere organisaties
 
Wanneer we meer leren over onze achterban, kunnen we sneller 
en beter reageren op signalen die zij afgeven. Door content te 
maken die actueel, relevant en kwalitatief goed is laten we steeds 
zien waar we voor staan en dat we recht van spreken hebben.  
 
Er is goed en groeiend contact met bestuurders van andere 
christelijke goede doelen in Nederland, met name binnen de 
vereniging Prisma. Daar kan en wil Open Doors haar voordeel 
mee doen. 
 

Bedreigingen in onze omgeving 
• Dreigende isolatie voor christenen of framing in onge-

wenste kaders 
• Tanend sentiment om te doneren aan goede doelen 
• Steeds hogere eisen waar het gaat om de bescherming 

van privacygevoelige data  
 
Ook Open Doors ervaart de toenemende druk in de maat-
schappij op christenen. We moeten zeer zorgvuldig zijn in 
onze communicatie. Dit is belangrijk voor de veiligheid van de 
mensen die we ondersteunen, maar ook voor onze reputatie.  
 
We blijven onze processen verbeteren om onze achterban op-
timaal te informeren en te betrekken en tegelijk publiek stem te 
zijn voor vervolgde christenen richting politiek en samenleving. 
Bekijk de complete jaarrekening op onze website  
opendoors.nl/jaarverslag

WAT ZIJN DE STERKE EN ZWAKKE PUNTEN VAN ONZE ORGANISATIE? WELKE KANSEN EN RISICO’S ZIEN WE? HIER KIJKEN 

WE ALS OPEN DOORS REGELMATIG NAAR. IN 2020 ZIJN WE EEN PROJECT GESTART OM HET ONDERSTAANDE OVERZICHT 

VAN STERKTES EN ZWAKTES, KANSEN EN BEDREIGINGEN TE ANALYSEREN EN VERNIEUWEN. ZO KUNNEN WE ONZE 

STRATEGISCHE PLANVORMING HERIJKEN EN WAAR NODIG VERBETEREN.  

5.6
Kansen en bedreigingen
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6. Vooruitblik

OPEN DOORS VOERT JAARLIJKS ONDERZOEK UIT VOOR DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING. DIT ONDERZOEK LEGT ENKELE 

DUIDELIJK HERKENBARE PATRONEN VAN VERVOLGING BLOOT. EEN VAN DIE PATRONEN IS SECULIERE INTOLERANTIE: DE 

TENDENS DAT HET CHRISTELIJK GELOOF UIT HET PUBLIEKE DOMEIN EN WAAR MOGELIJK ZELFS UIT HARTEN VAN MENSEN 

WORDT VERDRONGEN. ER WORDT DRUK UITGEOEFEND OM JE TE CONFORMEREN AAN EEN RADICALE SECULIERE ETHIEK DIE 

HAAKS STAAT OP WAT DE BIJBEL LEERT.  

Helaas zien we de tekenen daarvan 
ook in Nederland en Vlaanderen. In 
die dreigende context zetten we 
als organisatie alles op alles om de 
christenen hier te bereiken. We kunnen 
daarbij veel leren van de vervolgde 
kerk: hoe herken je tendensen als 
het gaat om vervolging en hoe 
houd je als christen stand in situaties 
van vervolging? Maar we willen de 
Nederlanders en Vlamingen ook 
in algemene zin bereiken met de 

informatie die wij hebben over vrijheid 
van geloof en meningsuiting. Dit gaat 
immers niet alleen christenen aan, maar 
alle burgers. 

Ons bezoekerscentrum zal daarbij 
een belangrijk middel zijn. Op deze 
plaats vertellen we de grote daden 
van de Here God uit het recente 
verleden en tonen we de actualiteit 
van geloofsvervolging in beelden en 
verhalen. 

Vervolging is onlosmakelijk verbonden 
met het navolgen van Christus. Dat 
hoeft niemand te verbazen of te 
beangstigen. Christus heeft immers de 
dood overwonnen. Hem is gegeven alle 
macht, in de hemel en op de aarde! En 
zo gaat ons werk door, tot Hij komt en 
zegt dat het genoeg is.

Het nieuwe Open Doors Bezoekerscentrum 
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Onze kernwaarden
1.  WE ZIJN EEN DEEL VAN HET LICHAAM VAN CHRISTUS;  

WE ZIJN MENSEN-VOOR-MENSEN MENSEN

2. WE WORDEN GEMOTIVEERD DOOR DE VERVOLGDE KERK

3. WE ZIJN MENSEN VAN DE BIJBEL

4. WE ZIJN MENSEN VAN GEBED

5. WE LEVEN EN WERKEN DOOR GELOOF

6. WE ZIJN TOEGEWIJD AAN JEZUS CHRISTUS EN ZIJN BEDIENING

7. WE ZIJN UITSLUITEND GERICHT OP DE EER VAN GOD

Postbus 47, 3850 AA Ermelo, 0341 465 000, info@opendoors.nl, www.opendoors.nl


