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1.

Terugblik 2021
Het werken aan de missie van de Stichting Encour (verder genoemd Encour) is in 2021
doorgegaan waarbij de voortgaande coronapandemie grote invloed had op de wijze waarop
dit gebeurde. Dit jaar was het eerste volle jaar dat mevrouw Mr. Indra Ramdin als
projectleider aan de slag was voor Encour. Door de coronapandemie zijn er in 2021 geen
fysieke cursussen gehouden, maar hebben wij alleen online cursussen kunnen geven.
Gelukkig hebben we wel met de deelnemers van de vier Moneylife cursussen een fysieke
terugkommiddag georganiseerd. Online-trainingen hebben de beperking dat persoonlijke
contact wordt gemist waardoor het moeilijker is je in elkaars situatie in te leven. Aan de
andere kant ziet Encour dat het geven van onlinecursussen een groter bereik tot gevolg heeft
dan fysieke cursussen.
In 2021 is gewerkt aan het nieuwe Encour. Bij eerdere transformaties zijn uit Encour
SchuldHulpMaatje (www.schuldhulpmaatje.nl) en JobHulpMaatje (www.jobhulpmaatje.nl)
ontstaan. Vanaf 1 januari 2020 is Stichting Compass Europe (www.compass1.eu) geheel
zelfstandig en niet meer juridisch verbonden aan Encour. De heer Bert den Hertog is vanaf 1
januari 2020 directeur van Stichting Compass Europe en sinds 1 december 2020 niet meer
verbonden aan Encour. Mevrouw mr. Indra Ramdin is sinds 1 december 2020 projectleider
Financieel Discipelschap bij Encour.
Het was een moeilijk jaar waarbij het voor de nieuwe projectleider om fysieke afspraken te
maken om op die manier ons netwerk van kerken en kerkleiders en de fondsenwerving uit te
breiden. Het bestuur heeft zowel online als fysiek vergaderd in 2021. Het bestuur kende
nieuwe bestuursleden en door de coronasituatie werd het inwerken beperkt. Op de heidag
begin juli 2021 (bestuur en projectleider) in Woerden hebben wij volgende stappen kunnen
zetten.
Als we terugkijken zijn wij vooral dankbaar dat we veel online cursussen gegeven hebben, en
dat de nieuw geïntroduceerde terugkommiddagen en de één op één coaching een groot
succes waren. Ook zijn er stappen gezet tot nieuwe samenwerking, waaronder met Stichting
Micha Nederland.

2.

Over Encour

2.1

Wat wil Encour
Visie: Ons verlangen is dat mensen in vertrouwen op God, hun talenten, werk en geld ten
dienste van anderen gaan inzetten.
Missie: Mensen toerusten om Bijbelse principes op het gebied van werk, geld verdienen en
geld besteden, te onderwijzen en toe te passen
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Projectstrategie Encour

2.2

Impact Encour

4

3.

Activiteiten in 2021

A) Thema Geld
3.1

Moneylife 1 ‘Leren leven in financiële vrijheid’ cursus
Wij brengen een groot deel van de dag door met geld verdienen, geld uitgeven, zorgen maken
over geld, of te trachten ons geld te beschermen en te vermenigvuldigen. Toch vinden wij het
moeilijk om over geld te praten. In de Moneylife 1 ‘Leren leven in financiële vrijheid’ cursus gaan
deelnemers met elkaar zoeken naar antwoorden op deze vraag. Met de Moneylife 1 cursus wil
Encour christenen toerusten om Bijbelse principes op het gebied van geld en bezittingen te
ontdekken en toe te toepassen. In de Moneylife 1 cursus gaan we in op de rol van geld in ons
leven en hoe je hier als christen mee om mag gaan. Jezus volgen doe je met je hart, verstand en
financiële middelen.
Hieronder een quote van een cursist van de Moneylife cursus:
“Geld en geldzucht moeten we serieuzer nemen dan we gewoonlijk doen, net als alcohol en suiker
in ons drinken en eten – er kan iets heel ongezonds met je gebeuren.”
In totaal heeft Encour in 2021 aan zes groepen de Moneylife 1 ‘Leren leven in financiële vrijheid’
cursus gegeven. In totaal hebben 42 deelnemers deze cursus doorlopen.

3.2

Moneylife 2 ‘Seizoenen van vrijgevigheid’ cursus
Vrijgevigheid gaat niet over verplichtingen maar over een liefdevolle relatie met God en onze
naaste. Geven is liefde en liefde is geven. Bij deze cursus wordt de deelnemer aan de hand van
de vier seizoenen van het jaar meegenomen op een ontdekkingsreis.
- Winter: stilstaan en reflecteren
- Lente: tijd om te groeien en te bloeien
- Zomer: genieten van relaties
- Herfst: een tijd van dankbaarheid voor de oogst
Helaas hebben zich niet voldoende deelnemers aangemeld voor deze cursus waardoor in 2021
deze Moneylife 2 cursus niet van start is gegaan. In 2022 zal de projectleider deze cursus herzien
en wederom onder de aandacht brengen, zodat het thema ‘vrijgevigheid’ meer christenen zal
bereiken.

3.3

Financieel Discipelschap Cursus
Door de cursus financieel discipelschap wil Encour christenen toerusten om de Bijbelse principes
te onderwijzen en deze toe te passen in hun dagelijks leven. We willen hen ook helpen om
zorgvuldig en betrouwbaar hun geld en bezit in te zetten in Gods Koninkrijk. Tenslotte geloven
we dat de deelnemers het geleerde ook op anderen zullen gaan overbrengen. Dit is een cursus
van tien avonden gedurende een avond per week. We zien dat een cursus van tien weken een
grote tijdsbelasting op de cursisten legt. Een groep van vijf deelnemers heeft de Financieel
Discipelschap cursus in 2021 gevolgd. Voor 2022 denken we na over het geven van deze cursus in
de vorm zoals het nu wordt aangeboden, waarbij wij zien dat de Moneylife 1 cursus beter
aansluit bij de behoefte van de cursisten wat betreft inhoud en duur van de cursus.

3.4

Train de Trainer cursus
In 2021 heeft de projectleider een ‘train de trainer’ cursus ontwikkeld. Bij deze tweedaagse
cursus wordt de cursist die de Moneylife 1 en/of Financieel Discipelschap cursus heeft gevolgd,
opgeleid tot een trainer van de Moneylife 1 cursus. Na, met goed gevolg, deze training doorlopen
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te hebben kan de cursist zelfstandig de Moneylife 1 cursus gaan geven en leiden. Door mensen
op te leiden om de Moneylife 1 cursus te geven, zal de boodschap van Encour sneller verspreid
worden. In 2021 heeft een cursist de tweedaagse ‘Train de trainer’ cursus met goed gevolg
afgelegd. Daarbij zien wij dat de aansluiting van een Moneylife cursist op het volgen van de
“Train de Trainer” cursus en het daarna het zelf geven van een cursus een grote stap is. Met dit
gegeven gaan we in 2022 verder aan de slag door de ‘Train de trainer’ cursus door te
ontwikkelen.

3.5

Veertig-dagen Vastenmedidatie
Dit is het vierde jaar op rij dat de Encour en Gabriël Financiële Bescherming (www.gabrielfb.nl)
tijdens de vastentijd (van Aswoensdag tot Pasen) 40 overdenkingen per mail heeft verstuurd om
mensen te inspireren over Bijbels omgaan met geld en bezit. Deze overdenkingen verschenen
ook op onze website en Facebookpagina en werden door ons getwitterd.
Het thema dit jaar was: ‘Jouw geld telt’, geïnspireerd door het gelijknamige boek van Howard
Dayton. Ongeveer 900 mensen hebben 40 dagen een overdenking ontvangen en naar aanleiding
hiervan zijn 15 boeken ‘Jouw geld telt’ besteld.

3.6

Overige activiteiten en producten
-

-

-

-

-

-

YouVersion Bijbel app
Via het platform YouVersion bereikt Encour mensen online middels een zestal leesplannen
die in 2020 zijn gelanceerd. In 2021 is er geen nieuw leesplan ontwikkeld. Op de laatste dag
van het leesplan wordt de lezer uitgenodigd om hierna gedurende 40 dagen dagelijks een email over het onderwerp te krijgen. De huidige leesplannen zijn: Bijbel & Geld, Bijbel &
Schulden, Bijbel en Bezit, Bijbel en Gods voorziening, Bijbel en overvloed en Financiële
fitness. In het jaar 2021 hebben in totaal 5.611 lezers een leesplan van Encour bekeken.
Daarvan hebben er 3.453 lezers een leesplan volledig doorgelopen. Lezers geven onze
leesplannen een waardering van 4.65 op de schaal van 5
40-dagen Challenges
Na het volgen van een leesplan via YouVersion, krijgt de deelnemer aan het einde van een
leesplan de mogelijkheid om zich daarna in te schrijven voor 40 dagen lang inspirerende emails over het onderwerp geld en bezit vanuit Bijbels perspectief. In 2021 hebben 85 mensen
zich ingeschreven voor deze 40-dagen mails.
Codex-trainingen
Via het platform Codex biedt Encour mensen een gratis e-learning cursus ‘Genieten van je
geld’ aan. Inmiddels hebben meer dan 1.100 mensen deze cursus gedaan. Deze e-learning
cursus wordt ook op de site van een aantal van onze partners aangeboden.
Aangeboden materiaal:
Het boekje 'Jouw Geld Telt', beperkt verkocht.
Het boekje 'Royaal Leven', geen verkoop geweest.
Het pakket 'Cirkel van genoeg' - bestaande uit een kort filmpje, een artikel en een Excel
bestand op een begroting/budget op te stellen, beperkt verkocht
Ondernemers
In oktober 2021 heeft Encour in samenwerking met CMBC (www.cbmc.nl) en Lansigt
(www.lansigt.nl) op Kaageiland een masterclass ‘Verwerven van vermogen’ verzorgd voor
een tiental ondernemers. Peter Briscoe was de spreker van die dag.
Studenten
In juni 2021 hebben Indra Ramdin en Myrthe Jongsma op een avond de studenten van de
Navigators Studentenvereniging Rotterdam (www.nsr.nu) uitgedaagd met vragen over het
thema ‘God, geld en ik’.
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Andere ontwikkelingen
- Gebedsteam Esther (drie vrouwen) komt sinds maart 2021, een keer per maand in Houten
bijeen om te bidden met Indra Ramdin voor het werk van Encour. Ook via een WhatsApp
groep, worden gebedspunten tussendoor gedeeld. Indra Ramdin bidt elke maandag morgen
(via Zoom) mee met de leiders van Compass Europe.
- Indra Ramdin heeft op zondag 9 mei 2021 in PKN Het Baken in Woerden een bijdrage aan
de dienst gegeven
- Indra Ramdin heeft op 11 oktober 2021 op een kwartaal personeelsbijeenkomst van
Grootnieuwsradio (www.grootnieuwsradio.nl) een workshop gegeven over het thema
‘Spiritualiteit van fondsenwerving’.
- Op 19 oktober 2021 heeft Indra Ramdin in het tv-programma Uitgelicht van Family7
(www.family7.nl) gesproken over ‘de stijgende kosten en schulden’ vanuit Bijbelse principes.
- Bert den Hertog en Indra Ramdin hebben op 27 oktober 2021 bij PKN in Ede een
gemeenteavond verzorgd vanuit de Taakgroep Gemeenteopbouw & Toerusting over 'Geloof
en Geld'.

B) Thema Werk
3.7

Digitale stand op Opwekkingsconferentie (Pinksteren)
Omdat de Pinksterconferentie vanwege corona niet fysiek gehouden kon worden, was er de
mogelijkheid om een digitale stand te huren Dat is gedaan, deze stand was tot september online.

3.8

Onderzoek Hoe beleven christenen hun geloof op het werk
Er blijken geen onderzoeken te bestaan hoe christenen hun geloof op hun werk beleven. Daarom
is een eigen enquête gestart. Daaraan namen uiteindelijk bijna 3000 christenen deel, uit alle
denominaties en beroepsgroepen. Aan de uitwerking wordt nog gewerkt.

3.9

Themazondag ‘Christen-zijn op je werk’
Voor de 12e keer op rij was er een landelijke themazondag ‘Christen-zijn op je werk’. Deze is elk
jaar op de eerste zondag na Dankdag voor Gewas en Arbeid in november. Doel is om in de kerk
het thema Werk aandacht te geven. Vanwege corona was het aantal deelnemende kerken dit
jaar gering.

3.10 Columns op Geloof en Werk
Op de site Geloof en Werk werd een aantal columns van onze hand gezet. Zie
https://www.geloofenwerk.nl/column-maarten-pijnacker-hordijk/. Deze columns zijn ook
verschenen op LinkedIn, Facebook en Twitter.

C Diversen
3.11 Sociale Media
We waren in 2021 actief op Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn, maar niet frequent. Dit
komt mede omdat Encour momenteel slechts beperkte inzet heeft om deze media actief in te
zetten.

3.12 Nieuwsbrief
Meerdere keren per jaar geeft Encour een update over haar activiteiten aan ongeveer 800
personen die onze nieuwsbrief ontvangen. Indra Ramdin draagt zorg voor deze nieuwsbrief.
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4.

Organisatie

4.1

Samenwerking met andere organisaties
Encour wil haar visie zoveel mogelijk gestalte geven door samen te werken met andere
organisaties. Samen met hen wil Encour mensen helpen de Bijbelse principes van vrijheid te
ontdekken, toe te passen en door te geven. We geloven dat Gods Koninkrijk daarmee zichtbaar
wordt en zich uitbreidt.
Daarom werkt Encour onder andere samen met:
- CMBC - www.cbmc.nl
- Centrum Geloof en Werk – www.geloofenwerk.nl
- Compass Europe - finances God’s way – www.compass1.org
- Gabriel Financiele Bescherming - www.gabrielfb.nl
- IZB – www.izb.nl
- Jobhulpmaatje – www.jobhulpmaatje.nl
- Lansigt - www.lansigt.nl
- Micha Nederland – www.michanederland.nl
- Schuldhulpmaatje – www.schuldhulpmaatje.nl
- Samenhartvoormensen – www.samenhartvoormensen.nl

4.2

Medewerkers
Projectleider financieel discipelshap:
Mevrouw mr. Indra Ramdin is sinds 1 december 2020 voor bepaalde tijd in loondienst werkzaam
voor 0,6 fte bij Encour. Vanaf 1 december 2021 is de arbeidsovereenkomst van Indra Ramdin
verlengd tot 30 november 2022. Inschaling van het loon geschied volgens de schalen van de PKNarbeidsvoorwaardenregeling. In 2021 heeft Indra Ramdin deelgenomen aan de Ministry Partner
Development (MPD) training (www.MPDtraining.org).
Vrijwilligers:
Martin van der Kooij draagt als enthousiaste en deskundige vrijwilliger zorg voor administratieve
ondersteuning (met name de boekhouding), waarvoor wij hem heel dankbaar zijn.
Bertram Flier was vrijwilliger office-assistent tot 1 juli 2021. Zijn taak betrof vooral
ondersteunende kantoor-, ICT- en procesactiviteiten. Een van zijn grote erfenissen is een
handboek waarin alle processen beschreven zijn. Wij danken Bertram voor zijn werk voor Encour.

4.3

Bestuur
Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd en zijn onbezoldigd. Het bestuur vergadert
zes keer per jaar. Daar komen onder meer aan de orde de financiële ontwikkelingen,
jaarverslagen, rapportage van de projectleider, nieuwe ontwikkelingen e.d. Daarnaast
organiseert het bestuur naar behoefte een heidag. De heidag in juli 2021 was onder andere
gericht op de gewenste “tone of voice” van Encour. Met als bedoeling meer focus aan te brengen
in het beleid.
Het bestuur bestond eind 2021 uit:
- Dr. A.G. (Alwin) Oerlemans CFA, FRM, voorzitter
- Ir. M.C. (Kees) Lugten, penningmeester
- Drs.ir. M.H. (Maarten) Pijnacker Hordijk, secretaris
- Drs. (Addie) van Dalen, bestuurslid
- J.M. (Joëlla) Opraus, bestuurslid
- J. (Cora) Treuren-van Utrecht, bestuurslid.
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-

M.M.E. (Myrthe) Jongsma MSc, bestuurslid

Kees Lugten is per 22 maart 2022 uit het bestuur teruggetreden en drs. B.D. (Bart) van de Vrie is
per 22 maart 2022 als nieuwe penningmeester toegetreden als opvolger van Kees Lugten. De
verslagen van de bestuursvergadering worden per toerbeurt opgemaakt door de bestuursleden.

5.

Financiën
Doelstelling
Stichting Encour is opgericht in 2017, is statutair gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudend
aan de Zielhorsterweg 71 te Amersfoort. De stichting heeft ten doel individuen, kerken en
organisaties te ondersteunen om mensen te helpen Bijbelse principes rondom omgaan met geld,
bezit en werk in hun dagelijks leven toe te passen. De stichting heeft geen winstdoelstelling. De
stichting ontvangt zijn giften van individuen en organisaties. De stichting heeft vanaf 1 januari
2017 een ANBI-status.
In de volgende paragraaf staat een uitgebreide toelichting op de cijfers van 2021 van Encour aan
de hand van de opgestelde jaarrekening. Een aantal zaken lichten we hieruit:

-

De ontvlechting van Compass Europe en Encour eind 2020 heeft aanzienlijke gevolgen gehad
voor de kasstroom van Encour in 2021.
Dankbaar zijn wij voor de forse groei in het aantal giften van particulieren en ondernemers
die via de eigen support van de projectleider in een korte tijd is behaald.
Door het ingediende projectplan ‘God of geld’ hebben drie vermogensfondsen het mogelijk
gemaakt dat in maart 2021 gestart kon worden aan de cursus ‘Financieel discipelschap’.

De kascommissie bestaande uit de heren Eimert van der Beek en Henk de Graaf hebben op 27
april 2022 gecontroleerd en geen onjuistheden of onrechtmatigheden geconstateerd. De
kascommissie heeft daarom de vergadering geadviseerd om de financiële stukken 2021 goed te
keuren en décharge te verlenen aan het bestuur.

5.1

Uitgangspunten en waarderingsgrondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de “Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
voor micro- en kleine rechtspersonen”. De administratie wordt op kasbasis gevoerd, rekening
houdend met de overlopende posten per balansdatum.
Vanaf het boekjaar 2022 zal de jaarrekening van Encour ingericht worden in overeenstemming
met de Richtlijn voor de jaarrekening nummer 640 (de richtlijn voor organisaties zonder
winststreven).
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5.2 Jaarrekening Encour 2021
5.2.1 Balans
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5.2.2 Winst -en verliesrekening
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5.2.3 Toelichting op de winst -en verliesrekening
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Dit jaarbericht is door het bestuur vastgesteld in haar vergadering van 17 mei 2022 te Amersfoort.
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COLOFON
Stichting Encour
Adres: Zielhorsterweg 71
Postcode: 3813 ZX Amersfoort
RSIN-nummer: 857254881
KVK-nummer: 67987435
Rekeningnummer: NL66 TRIO 0338 5382 59
Telefoonnummer: +31 6 40906046
Mail kantoor: info@encour.nl
Financieel projectleider Indra Ramdin: indra@encour.nl
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