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BESTUURSVERSLAG

STICHTING DE GENADEBRON
BUNSCHOTEN-SPAKENBURG

BESTUURSVERSLAG OVER 2017
Algemeen
Oprichting
Stichting De Genadebron is opgericht per 17 april 2014.
Doelstelling stichting
De stichting heeft ten doel:
a. Het bieden van en overkoepelende organisatie voor de kerken in de gemeente Bunschoten;
b. Het verrichten van missionaire activiteiten;
c. Mensen binnen de gemeente Bunschoten (nader) bij Jezus te brengen;
d. Hulpbehoevenden te ondersteunen;
e. Verslaafden te ondersteunen;
f. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, zonder dat de stichting een en ander bedrijfsmatig gaat
verrichten.
Bestuursleden
De volgende bestuursleden zijn actief geweest in 2017:
Dennis de Graaf - voorzitter
Frans Kurvers - secretaris
Amelius Bos - penningmeester
Evelien de Graaf - algemeen bestuurslid
Fred Nijenhuis - algemeen bestuurslid
Jakob Malestein - algemeen bestuurslid
Laura Heuveling - algemeen bestuurslid
De bestuursleden verrichten onbezoldigd hun werkzaamheden voor de stichting. Daarnaast mag het
bestuur samenwerken met een grote groep vrijwilligers, die wij graag ook op deze plek willen bedanken
voor hun uitmuntende inzet.
Kamer van Koophandel
Stichting De Genadebron is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 60591080.

ANBI status
Stichting De Genadebron heeft een ANBI status. Algemene gegevens van de stichting:
Postadres: Oosterstraat 29, 3751 EG Spakenburg
Bezoekadres: Lorentzweg 10 te Spakenburg
IBAN nr.: NL08RABO0181914972
Fiscaal nr.: 8539.74.330
Kvk nr.: 60.59.1080
Internetsite: www.degenadebron.nl
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Missie, visie en beleid
Missie
De Genadebron is een interkerkelijke en missionaire organisatie. Wij willen op een liefdevolle manier
mensen helpen die op zoek zijn naar Jezus en/of richting willen geven aan hun leven.
Onze missie geven we kracht door de volgende kernwaarden:
- Liefde
- Bevrijden
- Leiden
- Zenden
Visie
Dat iedereen Jezus mag leren kennen en mag leven uit Zijn liefde en Genade.
Focus
Op advies van de raadgevers zijn er drie peilers als prioriteit aangewezen:
1. Evangelisatie door Groei in Genade avonden;
2. Helpen van minderbedeelden door de Genadebank;
3. Ondersteunen van verslaafden.
Activiteiten en gerealiseerde prestaties
Hiervoor wordt verwezen naar een separaat activiteitenverslag welke op onze internetsite is opgenomen.
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Bedrijfsvoering
Financieel
Het boekjaar 2017 is met een verlies van € 12k afgesloten. Voornamelijk zijn de kosten van de
genadebank activiteiten toegenomen waardoor dit verlies is gerealiseerd. Dit verlies geeft aanleiding om
een financiële actie te houden teneinde deze activiteit te continueren.
De baten stijgen van € 130k naar € 138k als gevolg van een stijging van giften. Daarbij dient
aangetekend te worden dat er een donatie van het stimuleringsfonds van de Rabobank is opgenomen
ten bedrage van € 6k. Aangezien we van 1 appartement naar 2 appartementen zijn gegaan qua huur en
doorverhuur nemen de huuropbrengsten toe van € 2k naar € 13k. De opbrengsten van het
opwekkingsweekend zijn minder dan vorig jaar als gevolg van minder bezoekers (minder plaatsen
beschikbaar) alsmede dat er minder sponsoren waren.
De uitgaven aan de minder bedeelden zijn fors toegenomen, van € 48k naar € 75k. Voornamelijk wordt
deze stijging veroorzaakt door een toename van inkoop voedsel met € 25k. Verder hebben we minder
bijdragen verstrekt aan de projecten (zie hiervoor het activiteitenverslag) en hebben we hogere
huurkosten in verband met de 2 appartementen die wij huren en doorverhuren. Het bestuur gaat in 2018
actie ondernemen om de inkoopkosten van het voedsel te verlagen. We merken reeds in 2018 dat deze
kosten minder worden als gevolg van de geïntroduceerde voedselestafettes.
De uitgaven voor evangelisatie zijn ongeveer gelijk gebleven. De kosten van opwekking zijn gedaald als
gevolg van het aantal bezoekers. De kosten voor evangelisatiemateriaal zijn toegenomen als gevolg van
aanschaf van boeken voor evangelisatiedoeleinden (b.v. boek van Klaas van Twillert), boeken Viva de
kerk voor reformatieavond, banners, DVD's warroom voor minderbedeelden en Opwekking en overig
evangelisatiemateriaal.
Voor wat betreft de overige kosten zijn er geen bijzonderheden te vermelden.
Het bestuur heeft een begroting 2018 opgesteld. Er zijn diverse sponsoractiviteiten nodig om een
begrotingsevenwicht te creëren. Daarnaast zullen wij onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de
inkoopkosten van voedsel te verlagen. Per saldo wordt een exploitatietekort verwacht van circa € 2k.
Qua aanwezige liquide middelen zitten we als stichting nog goed, mede door een lening die niet afgelost
hoeft te worden. Het is echter wel van belang dat er een actie komt om maandelijks een
begrotingsresultaat te kunnen realiseren.
Toekomstgerichte informatie
Ook financieel laten we ons in 2018 weer volledig door God leiden. We mogen onze handen open leggen
om te ontvangen, en dat vervolgens weer uit te gaan delen. Dat is onze missie!
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JAARREKENING
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1
BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)
31-12-2017

31-12-2016

€

€

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

(1)

Inventaris

640

800

640

800

1.624

1.725

43.185

40.413

44.809

42.138

45.449

42.938

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

(2)

Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

TOTAAL ACTIVA

(3)
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31-12-2017

31-12-2016

€

€

PASSIVA
RESERVES EN FONDSEN

(4)

Overige reserves
Bestemmingsfonds

LANGLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden en overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA

30.083
1.045

17.718

31.128

20.000

-

7.731

11.810

45.449

42.938

(5)

Overige schulden
KORTLOPENDE SCHULDEN

17.718
-

(6)
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2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Realisatie
2017

Realisatie
2016

€

€

(7)

137.953

130.917

(8)
(9)

78.185
32.777

48.294
34.462

110.962

82.756

160
38.647
549

41.081
316

39.356

41.397

Saldo voor financiële baten en lasten

150.318

124.153

Saldo

-12.365

6.764

-12.365

6.764

Baten

Netto-omzet
Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Minder bedeelden
Evangelisatie

Kosten van beheer en administratie
Afschrijvingen
Lasten beheer en administratie
Financiële baten en lasten

(10)
(11)
(12)

Resultaatbestemming
Overige reserves
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN
Activiteiten
De activiteiten van Stichting De Genadebron, statutair gevestigd te Bunschoten-Spakenburg, bestaan
voornamelijk uit het bieden van een overkoepelende organisatie voor de kerken in de gemeente
Bunschoten, het verrichten van missionaire activiteiten, mensen binnen de gemeente Bunschoten
(nader) bij Jezus brengen alsmede hulpbehoevenden en verslaafden ondersteunen. Het
inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 60591080.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder
winststreven.
De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale
waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten
wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. De stichting maakt geen gebruik van derivaten.
De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden
afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en onafhankelijk
van elkaar zijn. Indien niet direct een betrouwbare reële waarde is aan te wijzen, wordt de reële waarde
benaderd door deze af te leiden uit de reële waarde van bestanddelen of van een soortgelijk financieel
instrument, of met behulp van waarderingsmodellen en waarderingstechnieken. Hierbij wordt
gebruikgemaakt van recente gelijksoortige 'at arm's length'-transacties, van de DCF-methode (contante
waarde van kasstromen) en/of van optiewaarderingsmodellen, rekening houdend met specifieke
omstandigheden.
Derivaten worden bij eerste opname in de balans opgenomen tegen reële waarde, de vervolgwaardering
van afgeleide financiële instrumenten ('derivaten') is afhankelijk van het feit of het onderliggende van het
derivaat beursgenoteerd is of niet. Indien het onderliggende beursgenoteerd is, dan wordt het derivaat
tegen reële waarde opgenomen. Indien het onderliggende niet-beursgenoteerd is, wordt het derivaat
tegen kostprijs of lagere marktwaarde opgenomen. De wijze van verwerking van waardeveranderingen
van het afgeleide financieel instrument hangt af van de vraag of er hedge accounting wordt toegepast.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten
verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een
eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of
vervaardigingslasten.
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Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Langlopende en kortlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden
in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of
disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-enverliesrekening als interestlast verwerkt.
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en
lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong
vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
Netto-omzet
Donaties, schenkingen en giften worden verantwoord wanneer deze zijn ontvangen.
Lasten algemeen
De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de
doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.
Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd
of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar
waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.
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Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen
bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en
-kosten.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VASTE ACTIVA
1. Materiële vaste activa

Inventaris

€
Boekwaarde per 1 januari 2017
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

800
-

800
Mutaties
Afschrijvingen

-160

Boekwaarde per 31 december 2017
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

800
-160

Boekwaarde per 31 december 2017

640

Afschrijvingspercentages
%
Inventaris

20

VLOTTENDE ACTIVA
2. Vorderingen
31-12-2017

31-12-2016

€

€

Overige vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Vordering op activiteit 'vrouwendag Spakenburg'
Overige vorderingen

775
849
-

775
950

1.624

1.725
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31-12-2017

31-12-2016

€

€

3. Liquide middelen
Rabobank .172
Rabobank .062
Kas

31.284
11.788
113

38.951
1.462

43.185

40.413

Een bedrag van € 20.000 is in 2018 uitgeleend aan Stichting Rotshuis Invest ter financiering van het Huis
van Vrede in Utrecht.
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PASSIVA
31-12-2017

31-12-2016

€

€

4. Reserves en fondsen
Overige reserves

17.718

30.083

-

1.045

17.718

31.128

Bestemmingsfonds

2017

2016

€

€

Overige reserves
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar
Overige mutaties overige reserve
Stand per 31 december

30.083
-12.365
-

19.364
6.764
3.955

17.718

30.083

31-12-2017

31-12-2016

€

€

Bestemmingsfonds
Bestemmingsfonds Rabobank

-

1.045

1.045
-1.045

5.000
-3.955

-

1.045

20.000

-

Bestemmingsfonds Rabobank
Stand per 1 januari
Onttrekking
Stand per 31 december

5. Langlopende schulden
Overige schulden
Lening o/g

Deze lening behoeft niet terugbetaald te worden. Per jaar wordt € 5.000 aan aflossing kwijtgescholden
als zijnde een periodieke gift. Er is geen rente verschuldigd.
Een bedrag van € 20.000 is in 2018 doorgeleend aan Stichting Rotshuis Invest ter financiering van het
Huis van Vrede in Utrecht.
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6. Kortlopende schulden
31-12-2017

31-12-2016

€

€

Overige schulden en overlopende passiva
Vooruitontvangen bedragen
Huisvestingskosten
Bankkosten
Nog te betalen kosten Groei in Genade avonden
Schuld aan activiteit 'mannendag Spakenburg'
Nog te betalen overige kosten
Projecten
Schuld aan activiteit 'vrouwendag Spakenburg'

2.000
3.100
67
650
1.164
750
-

2.500
67
3.649
1.435
600
2.441
1.118

7.731

11.810

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur
Per eind april 2018 is de huurovereenkomst beeindigt en zullen de activiteiten van de genadebank
overgeplaatst worden naar een nieuw pand aan de Dieselweg. Er zijn nog geen details beschikbaar van
deze huurovereenkomst. Wel is bekend dat de huurlasten wederom gedekt worden middels
schenkingen. We zijn God hier dankbaar voor.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
Realisatie
2017

Realisatie
2016

€

€

7. Netto-omzet
Huuropbrengsten doorverhuur
Giften
Baten Groei in Genade avonden
Baten opwekking
Baten concerten en externe events
Giften voor de huurlasten
Giften genadebank

13.350
59.063
3.079
22.027
30.000
10.434

2.325
53.280
4.022
28.937
1.551
30.000
10.802

137.953

130.917

5.457
53.702
279
1.609
105
14.175
2.858

17.679
27.872
457
1.924
362
-

78.185

48.294

2.823
22.462
1.420
6.072

4.063
27.153
2.240
1.006

32.777

34.462

Besteed aan de doelstellingen
8. Minder bedeelden
Verstrekte bijdragen in projecten
Inkoop voedsel
Inkoop visbak activiteiten
Kosten vrijwilligers (avond en training)
Inkoop kleding en overige levensbehoeften
Huurkosten voor doorverhuur
Christelijke coaching

9. Evangelisatie
Groei in Genade avonden
Opwekking
Concerten en externe events
Verstrekte evangelisatie materiaal

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen
Op geen enkele wijze vindt een beloning plaats aan bestuurders. We werken met zeer veel vrijwilligers
en doen dit werk in opdracht van onze Koning Jezus.
Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2017 geen werknemers werkzaam.
10. Afschrijvingen
Materiële vaste activa

160

-

160

-

Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventaris
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Realisatie
2017

Realisatie
2016

€

€

11. Lasten beheer en administratie
Huisvestingslasten
Kantoorlasten
Algemene lasten

34.269
2.554
1.824

38.344
1.918
819

38.647

41.081

30.000
3.918
134
217
-

30.000
4.224
1.944
34
1.782
360

34.269

38.344

1.919
220
415

1.412
110
396

2.554

1.918

1.824

819

549

316

Huisvestingslasten
Huur onroerende zaak
Energielasten
Onderhoud onroerende zaak
Onroerendezaakbelasting
Inrichting
Overige huisvestingslasten

Kantoorlasten
Drukwerk
Kantinekosten
Internet

Algemene lasten
Overige algemene lasten

12. Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Bunschoten-Spakenburg, 6 april 2018

Dennis de Graaf (voorzitter)

Frans Kurvers (secretaris)

Amelius Bos (penningmeester)
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BIJLAGE(N)

Aan het bestuur van stichting de Genadebron
P/a Polstraat 30
3752 CB Spakenburg
Spakenburg, 3 april 2018

Betreft: controle van de financiéle admlnlstratie2OLT

Geachte leden van het bestuur,
Op dinsdagavond 3 april 2018 hebben ondergetekenden de jaarlijkse controle op de financièle
mutaties uitgevoerd. De jaarrekening over het boekjaar 2Ot7 is door ondergetekende bekeken en

beoordeeld.
I

De balans per 31 december 2017 is door ons doorgenomen. Er is gekeken naar de vorderingen en
geldmiddelen. Verder zijn de overlopende passiva en schulden besproken. Daarin zijn geen

bijzonderheden geconstateerd.
Het saldo van de staat van baten en lasten over 2017 is € 12.365 negatief. Dit is conform het saldo
van de baten en lasten in de financiéle administratie. Conform de statuten is het genoemd saldo in
mindering gebracht van de overige reserve.
De gepresenteerde baten en lasten geven geen aanleiding

tot twijfel over de rechtmatigheid hiervan.

Wij achten de administratie in orde. Het laat een goed beeld zien van het resultaat over 2017 en de
vermogenspositie per 31 decembe r 2Ol7 . Wij verzoeken u daarom de penningmeester decharge te
verlenen.
Wel baaft het ons zorgen dat er een negatief exploitatiesaldo is voor de genadebank activiteiten. Wij
advíseren u maatregelen te treffen om de uitgaven voor de genadebank te verlagen danwel de
bijdragen van donateurs te vergroten. Wij adviseren u ook om te onderzoeken wat de mogelijkheden
zijn om het aantal minderbedeelden te verlagen, in liefde en genade; wat ons betreft is genade meer
dan het verstrekken van voedsel en kleding. Mogelijk dat extra begeleiding gezinnen kan helpen naar
minder afhankelijkheid van de genadebank'
Wij wensen de Genadebron Gods zegen toe, Jullie zijn instrumenten in de handen van Koning Jezus'
Blijf vooral in Zijn autoriteit met Hem wandelen in alle goede dingen die jullie doen.
In Christus verenigd.

et vriendelijke grq

ap de Graaf

