In 125 jaar van militaire eenvoud naar een complexe organisatiestructuur
Het Leger des Heils drijft grotendeels op overheidsgelden (oa AWBZ, en WMO). Omdat kerk en staat in ons land gescheiden
zijn (voor welzijnswerk is subsidie, voor evangelisatie uiteraard niet), is de organisatie noodgedwongen complex
geworden. Het leger bestaat tegenwoordig uit een kerkgenootschap, vier stichtingen en een bv. Jaarlijks komt er bijna
300 miljoen euro binnen en eenzelfde bedrag wordt ook weer uitgegeven. Wie doet wat binnen het Leger des Heils?

Stichting Leger des Heils

Stichting Welzijns- en Gezondheidszorg

Onder de Stichting Welzijns- en Gezondheidszorg vallen
onder andere palliatieve zorg, maatschappelijke opvang,
ouderenzorg, jeugdzorg, reclassering en verslavingszorg. De
verschillende eenheden zijn werkzaam in 250 vestigingen
in heel Nederland.

De Stichting Leger des Heils beheert de kas. Aan het
hoofd staat Commandant Hans van Vliet. Hij is
voorzitter van alle vier de stichtingen én leider van
het kerkgenootschap. Daarnaast is hij Territoriaal
Commandant. Van Vliet legt verantwoording af aan
het internationale hoofdkwartier van de Salvation
Army in Londen. In de hiërarchie vindt hij alleen de
Canadese generaal Linda Bond boven zich.

In 2010 had het Leger des Heils 295 miljoen euro aan inkomsten:
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Het kerkgenootschap is het hart van de
organisatie. Evangeliserende activiteiten
vallen onder het kerkgenootschap.
Overigens zijn er nog maar 50
kerkgemeenschappen (korpsen)
over in ons land. In 2007 waren
dat er nog 73.

ReShare BV verzamelde in 2010:

In zes jaar tijd verminderde het aantal kerkleden:

preventie en sociaal
herstel

Reclassering

verslavingszorg
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De kleding werd opgehaald in een van de
36 vrachtwagens uit het eigen wagenpark.
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Stichting Fondsenwerving
De stichting Fondsenwerving organiseert de jaarlijkse
kerstcollecte en de landelijke huis-aan-huiscollecte. Deze wordt
onder andere uitgevoerd door geüniformeerde leden van het
korps, waardoor dit misschien wel de meest gezichtsbepalende
stichting van het Leger is. Meer dan 20.000 donateurs steunen
de stichting met giften en ook komen hier de nalatenschappen
binnen. De stichting was in 2010 goed 25,3 miljoen euro. Dat is
overigens:
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De militaire structuur bestaat al sinds 1878, in Engeland. Kerkleden zijn
heilssoldaten en wie binnen de kerk een actieve rol wil spelen, wordt
oﬃcier. Het Leger des Heils in Nederland bestaat uit:

jeugdbescherming
= 1000 bedden

Het kerkgenootschap

In 2004 werd de commerciële kledinginzamelaar Koro
BV overgenomen. Het Leger des Heils is sindsdien de
grootste inzamelaar van kleding in Nederland. De naam
veranderde in ReShare BV en deze valt onder de
Stichting Dienstverlening. Deze stichting heeft verder
tot taak de andere stichtingen en de kerk te
ondersteunen met diensten tegen kostprijs.

26 miljoen kilogram kleren

binnen de GGZ

● Maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg
● Ouderen-, jeugd-, en gezondheidszorg
● Maatschappelijk herstel, preventie en reclassering
● Evangelisatie, pastoraat en kerkelijke hulpverlening
● Internationale ontwikkeling en samenwerking
● Verslavingszorg
● Overige kosten
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In 2010 had het Leger des Heils 297,5 miljoen euro aan uitgaven:
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