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BESTUURSVERSLAG

STICHTING DE GENADEBANK
BUNSCHOTEN-SPAKENBURG

BESTUURSVERSLAG OVER 2019
Algemeen
Oprichting
Stichting De Genadebank is opgericht per 22 februari 2018.
Doelstelling stichting
De stichting heeft ten doel:
a. dagelijks putten uit de bron van Genade, uit de liefde van Jezus Christus, onze verlosser. Wij willen
Genade leven. Dat kunnen we niet zelf. Alleen door Genade mogen wij in beweging komen en stapje
voor stapje in de voetsporen van onze Rabbi wandelen. Hij is onze eerste liefde.
b. middels de voedsel- en kledingbank, diverse missionaire activiteiten uitvoeren alle minderbedeelden
in de gemeente Bunschoten.
Dat doen wij door:
1. mensen te zien en hen te aanvaarden zoals ze zijn (welkom zoals je bent);
2. in verbinding te staan met mensen en gemeenten (interkerkelijk karakter);
3. de genade boodschap en de boodschap van Gods Koninkrijk te delen;
4. de liefde van Jezus zichtbaar te maken door praktische hulp te bieden aan minderbedeelden;
5. het ondersteunen van lokale stichtingen die gelieerde activiteiten uitvoeren zoals hulp aan verslaafden
en het dienstencentrum de Bron.
Bestuursleden
De volgende bestuursleden zijn actief geweest in 2019:
Dennis de Graaf - voorzitter
Jakob Malestein - secretaris
Amelius Bos - penningmeester
Fred Nijenhuis - algemeen bestuurslid
Wouter Muys - 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 Genadebank is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 70982511.

ANBI status
Stichting De Genadebank heeft een ANBI status. Algemene gegevens van de stichting:
Stichting de Genadebank
Polstraat 30, 3752 CB te Spakenburg
Bezoekadres: Dieselweg 29
Kvk nr: 70982511
RSIN nr: 8585 34 216
NL50RABO0314156062
www.degenadebron.nl
ID: NL48ZZZ709825110000
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Missie, visie en beleid
In de zomer van 2018 zijn we als bestuur een dag 'op de hei' geweest, in een klooster om een duidelijke
focus aan te brengen bij de activiteiten van de Genadebron. Er komt zoveel op ons af en wij wilde met
God afstemmen waar onze prioriteiten mogen liggen en wat wij allemaal mogen gaan doen. Onder
begeleiding van christelijke professionals mochten wij een mooie bijeenkomst hebben en mochten wij als
team ook dichter bij elkaar groeien.
De uitkomst van deze sessie is dat er een duidelijk DNA beschreven is:
Wij willen dagelijks putten uit de bron van Genade, uit de liefde van Jezus Christus, onze verlosser. Wij
willen Genade leven. Dat kunnen we niet zelf. Alleen door Genade mogen wij in beweging komen en
stapje voor stapje in de voetsporen van onze Rabbi wandelen. Hij is onze eerste liefde.
Dat doen wij door:
1. mensen te zien en hen te aanvaarden zoals ze zijn (welkom zoals je bent);
2. in verbinding te staan met mensen en gemeenten (interkerkelijk karakter);
3. de genade boodschap en de boodschap van Gods Koninkrijk te delen;
4. de liefde van Jezus zichtbaar te maken door praktische hulp te bieden aan minderbedeelden.
De Genadebron doet geen concessies aan:
a. het centraal staan van het evangelie van Jezus;
b. liefde en genade;
c. geen leerstellingen: wij zijn kerkelijk kleurloos;
d. eenheid hoofdzaken, vrijheid in bijzaken en liefde in alle zaken;
e. veiligheid en geen oordeel: iedereen is welkom!
Bedrijfsvoering
Financieel
Wederom hebben wij kunnen afsluiten met een positief resultaat, waar wij zeer dankbaar voor zijn!
De baten zijn ongeveer gelijk gebleven, we zijn in staat geweest om de verlaagde inkoopkosten vast te
houden. Mede door de voedselestafette van de kerken zijn we in staat om financieel 'rond' te komen.
Dank daarvoor!
Het boekjaar 2019 is met een winst van € 508 afgesloten, terwijl een winst van € 250 begroot was. Daar
zijn we God zeer dankbaar voor!
Het bestuur heeft een begroting 2020 opgesteld. De verwachting is dat er circa een € 1.500 resultaat
wordt gerealiseerd.
Vanzelfsprekend is dit alles mede afhankelijk van de gevolg van het coronavirus.
Wij merken de laatste weken dat de toevoer vanuit de kerken stopt, het lastiger is om aan voedsel te
komen, waardoor we financiële acties moeten houden om uit te kunnen komen. Alle hulp is welkom!
Toekomstgerichte informatie
Ook financieel laten we ons in 2020 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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1
BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)
31-12-2019
€

31-12-2018
€

€

€

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

(1)

Gebouwen en -terreinen

1.001.055

981.710

1.001.055

981.710

48.504

1.295

11.009

80.872

59.513

82.167

1.060.568

1.063.877

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

(2)

Overige vorderingen en overlopende
activa
Liquide middelen

(3)
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31-12-2019
€

31-12-2018
€

€

€

PASSIVA
RESERVES EN FONDSEN

(4)

Overige reserves
LANGLOPENDE SCHULDEN

(5)

KORTLOPENDE SCHULDEN

(6)

Overige schulden en overlopende
passiva

10.568

10.060

1.050.000

1.050.000

-

3.817

1.060.568

1.063.877
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie
2019

Realisatie
2018

€

€

Baten

Baten van particulieren en instellingen
Sponsorbijdragen

(7)
(8)

50.342
-

51.297
10.000

50.342

61.297

(9)

36.268

37.690

(10)

13.352

22.046

722

1.561

-214

-360

508

1.201

508

1.201

Som der baten
Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Minder bedeelden
Kosten van beheer en administratie
Lasten beheer en administratie
Saldo voor financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten
Saldo

(11)

Resultaatbestemming
Overige reserves
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN
Activiteiten
De activiteiten van Stichting de Genadebank, statutair gevestigd te Bunschoten-Spakenburg, bestaan
voornamelijk uit het bieden van voedsel aan minder bedeelden in de maatschappij. Het
inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 70982511.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.
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.
Schattingen
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.

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.
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.
Op de gebouwen en terreinen worden niet afgeschreven.
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.
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Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Langlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio. 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-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

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.
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.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten
en
-kosten, alsmede valutakoersresultaten en andere gerelateerde kosten en opbrengsten.
Belastingen
De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekeninghoudend met fiscaal
vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare lasten.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA
1. Materiële vaste activa

Gebouwen en
-terreinen
€
Boekwaarde per 1 januari 2019
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

981.710
981.710

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

19.345
19.345

Boekwaarde per 31 december 2019
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

1.001.055
-

Boekwaarde per 31 december 2019

1.001.055

Afschrijvingspercentages
%
Gebouwen en -terreinen

0

VLOTTENDE ACTIVA
2. Vorderingen
31-12-2019

31-12-2018

€

€

Overige vorderingen en overlopende activa
Rekening-courant Stichting De Genadebron

37.663

-

Er wordt geen rente in rekening gebracht.
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31-12-2019

31-12-2018

€

€

Overige vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde verzekeringskosten
Vordering Stichting Waypoint Bunschoten

1.295
9.546

1.295
-

10.841

1.295

11.009

80.872

3. Liquide middelen
Rabobank
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PASSIVA
31-12-2019

31-12-2018

€

€

4. Reserves en fondsen
Overige reserves

10.568

10.060

10.568

10.060

2019

2018

€

€

Overige reserves
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

10.060
508

8.859
1.201

Stand per 31 december

10.568

10.060

In verband met de splitsing van Stichting de Genadebron en Stichting de Genadebank is 50% van het
beginvermogen per 1 januari 2018 overgedragen aan Stichting de Genadebank.
31-12-2019

31-12-2018

€

€

5. Langlopende schulden
Overige schulden

1.050.000

1.050.000

1.050.000

1.050.000

Overige schulden
Lening inzake pand Dieselweg

Lening inzake pand Dieselweg ziet toe op de financiering van het pand op de Dieselweg. Per saldo zijn er
geen renteverplichtingen ten aanzien van deze lening. De looptijd van de lening is 40 jaar.
Zekerheid betreft het pand aan de Dieselweg (hypothecaire inschrijving).
De continuïteit van de stichting is afhankelijk van de herfinancieringsmogelijkheden van deze lening op
het moment dat er afgelost dient te worden.
6. Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva
Rekening-courant Stichting De Genadebron

-

3.817

Er wordt geen rente berekend.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
Realisatie
2019

Realisatie
2018

€

€

7. Baten van particulieren en instellingen
Donaties en giften

50.342

51.297

-

10.000

36.268
-

36.413
1.277

36.268

37.690

8. Sponsorbijdragen
Bijdrage huur
Besteed aan de doelstellingen
9. Minder bedeelden
Inkoop voedsel
Kosten vrijwilligers

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 2019 geen werknemers werkzaam.
10. Lasten beheer en administratie
Huisvestingslasten
Kantoorlasten
Algemene lasten

10.539
1.846
967

17.457
2.977
1.612

13.352

22.046

6.939
2.420
731
449

10.000
6.369
460
628
-

10.539

17.457

226
1.318
302

2.327
650

1.846

2.977

Huisvestingslasten
Huur onroerende zaak
Energielasten
Onderhoud onroerende zaak
Vuilafvoerkosten
Overige huisvestingslasten

Kantoorlasten
Drukwerk
Kantinekosten
Internetkosten
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Realisatie
2019

Realisatie
2018

€

€

Algemene lasten
Verzekeringen
Overige algemene lasten

545
422

1.612
-

967

1.612

-214

-360

-214

-360

11. Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente en kosten rekening-courant
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Bunschoten-Spakenburg, 1 april 2020

Dennis de Graaf (voorzitter)

Fred Nijenhuis (secretaris)

Amelius Bos (penningmeester)

