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Financieel gezien is het jaar 2017 voor SKIN niet slecht verlopen. Het bestuur heeft zich ingespannen 

om de uitgaven zo veel als mogelijk was te beperken. In Nederland heet dat: de hand op de knip 

houden. Ondanks grote werkdruk is de formatie niet uitgebreid. Coördinator en bestuur hebben hun 

best gedaan toch alle activiteiten en verplichtingen te laten doorgaan. 

Door zo te handelen is er opnieuw vertraging ontstaan in de omzetting van Vereniging naar Stichting. 

Er was in het afgelopen jaar niet voldoende werkkracht beschikbaar om dat te regelen. 

Het bestuur beseft dat deze handelwijze niet door kan gaan. In 2018 is er nadrukkelijk ruimte 

gemaakt om een tweede stafmedewerker, naast de coördinator aan te stellen. Weliswaar niet voor 

een volledige werkweek, maar waarschijnlijk voor een halve fte. Op deze wijze wordt de coördinator 

enigszins ontlast. 

De vorming van de Stichting Samen Kerk in Nederland zal weer ter hand worden genomen. De 

noodzaak is er. Fondsen zijn meer bereid in een stichting te participeren dan in een vereniging, zeker 

omdat een stichting bestuurlijk flexibeler kan opereren dan een vereniging. 

De succesvolle SKIN cursus zal in 2018 ophouden. De toegekende subsidies zijn gebruikt. In 2017 

hebben enkele fondsen de laatste bijdragen geleverd. Voor een nieuw traject van een mogelijk 

andere opzet van de cursus zullen fondsen weer benaderd worden. 

De post doctorale cursus die de VU voor SKIN verzorgd, is ook een succes. De financiering er van is 

door de VU geregeld. Er zijn plannen om het cursusaanbod aan de VU voor migranten kerken uit te 

breiden. 

Met een dankbaar gevoel presenteert SKIN hierbij de financiële verantwoording over het boekjaar 

2017. Het bestuur stelt voor het overzicht over 2017 in de Algemene Vergadering te bespreken en 

goed te keuren.  

 

Amersfoort,  april 2018 

mevr. ds. Rhoīnde H. C. Mijnals – Doth (voorzitter) 

Jan H. Scholten (penningmeester) 
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Bestuursverslag 

 

Gegevens rechtspersoon 

De Vereniging Samen Kerk in Nederland (SKIN) is gevestigd in Amsterdam, houdt kantoor in 

Amersfoort en is opgericht op 6 augustus 1997. 

De Vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40539598 als 

religieuze organisatie (SBI – code: 94911). Het RSIN nummer is 806793910. 

SKIN is erkend als ANBI. De bijbehorende gegevens staan, evenals het huidige beleidsplan op 

de website van SKIN: www.skinkerken.nl 

De Vereniging SKIN stelt zich ten doel christelijke geloofsgemeenschappen van migranten 

mentaal, maatschappelijk en facilitair te ondersteunen bij het functioneren als kerk of 

kerkelijke gemeente en de belangen van die geloofsgemeenschappen in alle voorkomende 

gevallen te behartigen. Bovendien wil SKIN voor die geloofsgemeenschappen een 

brugfunctie vervullen naar de Nederlandse kerken en naar de Nederlandse samenleving. 

 

Bestuur 

Het bestuur van de Vereniging bestaat uit: 

mevrouw ds. Rhoīnde Mijnals – Doth, voorzitter 

de heer Jan Scholten, secretaris / penningmeester 

de heer Ola Smith Asubiaro 

de heer Tecleab Habte 

mevrouw Saar Lekatompessy – Pattinasarani 

de heer ds. Johannes Linandi 

 

Bestuursverslag 

Het jaarverslag van de Vereniging SKIN is gepubliceerd via de website van de Vereniging. 

Voor het financiële jaarverslag zijn daarbij de volgende punten van belang: 

- Het aantal lidkerken van SKIN is in het afgelopen boekjaar nauwelijks gegroeid. Het 

bestuur had de bedoeling, gelet op het besluit van de Algemene Vergadering van 

SKIN, in het najaar van 2017 in juridische zin van Vereniging over te gaan naar een 

Stichting. Een stichting kent geen leden, alleen deelnemers. Deze omzetting is 

inmiddels verschoven naar 2018. 

SKIN blijft zich waar maken als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van alle 
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migrantenkerken in Nederland. Met dat doel zullen in de nieuwe stichting dan ook 

alle migranten kerken in ons land als deelnemers kunnen zijn ingeschreven. Dat zal 

de inbreng van SKIN bij overheden, bij kerkelijke organisaties en bij sociaal – 

maatschappelijke instellingen alleen maar ten goede komen. 

- Door te geringe inkomsten uit contributies zijn in 2017 veel activiteiten uit de 

reserves / spaarrekeningen betaald. Op de reserves is dan ook flink ingeteerd.  

- Ook in 2017 kwam de grootste bijdrage van de Protestantse Kerk. Omdat de 

Protestantse Kerk als gevolg van teruglopend ledental en, als gevolg daarvan, 

reorganisaties binnen het Dienstencentrum en bij Kerk in Actie vermoedelijk minder 

subsidies zal kunnen, zal SKIN in samenwerking met de Stichting Vrienden van SKIN 

naar alternatieven zoeken.  

De bijdrage van deze Stichting stelt SKIN in staat als vertegenwoordiger van de 

aangesloten geloofsgemeenschappen activiteiten te ontwikkelen, zoals het 

organiseren van studiebijeenkomsten en deel te nemen aan internationale 

bijeenkomsten. 

De beide hierboven genoemde bijdragen van de Protestantse Kerk en van de 

Stichting Vrienden van SKIN maken samen met de toegekende subsidies / fondsen 

het mogelijk dat SKIN een coördinator in dienst heeft, die voor de uitvoering van het 

bestuursbeleid verantwoordelijk is. 

In 2018 zal de SKIN cursus nog eenmaal met de huidige cursusinhoud en de huidige  

bezetting van docenten worden aangeboden en uitgevoerd ten laste van de 

algemene reserve. Bij een eventueel vervolg zal meer marktconform gewerkt dienen 

te worden, tenzij fondsen de tekorten willen dekken.   

Het gaat hier met name om een deel van het salaris van de coördinator en om de 

onkostenvergoedingen die zijn uitbetaald aan de cursusleiders.  

Voor Regionalisatie is in 2017 weinig uitgegeven, omdat de menskracht bij SKIN 

ontbrak om aan dat deel van het beleid gestalte te geven. 

 

Inkomsten 

 

Contributies / bijdragen van (leden -) kerken 

De bijdragen in de vorm van contributies en bijdragen van leden – kerken is tot een 

onverantwoord minimum gedaald. Gelukkig hebben ook in 2017 kerken van Nederlandse 

oorsprong en van particulieren de teruggang gedeeltelijk kunnen opvangen. 
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Bijdragen van particulieren / Nederlandse kerken 

De Stichting Vrienden van SKIN is de organisatie die in goed overleg met de Vereniging SKIN 

zorg draagt voor het innen van bijdragen van particulieren en van Nederlandse kerken. Een 

aantal particulieren en kerken maken hun bijdrage rechtstreeks over naar de Vereniging. 

SKIN is daar dankbaar voor. 

 

Fondsen / Sponsoren 

Van de instellingen die jaarlijks aanzienlijke bijdragen aan SKIN overmaakt, is de Protestantse 

Kerk in Nederland een belangrijke. Al vanaf het begin van SKIN is het daardoor mogelijk de 

meest essentiële dienstverlening aan de vele migranten- en internationale kerken in ons land 

uit te voeren. 

De inkomsten bij de Protestantse Kerk lopen echter terug. Gelukkig heeft men besloten voor 

2018 de bijdrage aan SKIN op het zelfde niveau te houden. Het bestuur van SKIN gaat in 2018 

op zoek naar andere financieringsmogelijkheden. Met dat doel zijn inmiddels contacten 

gelegd met meerdere instanties. 

 

 

Stichting Vrienden van SKIN 

Al enkele jaren zijn de Vrienden in staat om per jaar aan SKIN € 25.000 te schenken, omdat 

het de Vrienden lukt om veel mensen te interesseren voor het werk van SKIN. Het gaat 

daarbij niet alleen om enthousiaste kerkleden die kleinere bijdragen sturen, maar ook om 

mensen die legaten nalaten of zich verplichten om enkele jaren grote bedragen als sponsor 

te betalen.  

In de komende tijd zullen de besturen van SKIN en van de Vrienden gezamenlijk plannen 

ontwikkelen die er voor moeten zorgen dat de geldstroom naar SKIN groter wordt om 

daarmee tekorten te kunnen opvangen. 

 

 

Uitgaven. 

Onder de post personeelskosten zijn de bruto salariskosten van de coördinator opgenomen, 

inclusief de loonheffingen, de premies van de diverse verzekeringen en pensioenen.  

Voor een verder overzicht van de kosten wordt verwezen naar de jaarrekening. 
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Begroting  2017 en 2018 

       

Inkomsten 

Fondsen (waaronder bijdrage PKN) € 40.000  € 80.000 

 Bijdrage Vrienden van SKIN  € 25.000  € 28.000 

Contributie van leden   €   3.000  €   3.000 

Giften particulieren en kerken  €   2.000  €   2.000 

      _______  _______ 

      € 70.000  €113.000 

 

Uitgaven 

 Personeelslasten (bruto)  € 46.000  € 86.000 

 Huur kantoorruimte   €   4.500  €   4.500 

 Kantoorkosten    €   2.000  €   3.000 

 Communicatie    €   3.500  €   3.000 

 Activiteiten van / door SKIN  €   3.000  €   4.000 

 Activiteiten van / door derden  €   2.000  €   2.500 

 Relatiebeheer (waaronder declara- 

 ties en vergaderkosten)   €   9.000  € 10.000 

      _______  _______ 

      € 70.000  €113.000 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


























