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Jaarrekening 2019
Balans
Activa
Type Liquide middelen
Bankrekening: NL95 RABO 0300 6388 84
Totaal Activa

Beschrijving

31-12-2019
1.380,03
1.380,03

Passiva
Bankrekening: NL95 RABO 0300 6388 84
Verlies 2019
Totaal passiva

1.380,03
88,04
1.380,03

Staat van Baten en Lasten
Lasten
Kosten beheer en administratie:
Bankkosten:
Kosten website:
Totaal kosten beheer en administratie:

127,58
44,62
172,20

Vergoedingen:
Vergaderkosten
Reiskosten:
Totaal kosten vergaderingen en geven van cursussen:

1011,88
218,00
130,48
1360,36

Som van de lasten:

1532,56

Staat van Baten en Lasten Baten
Baten
Inkomsten uit donaties en giften:
Cursussen en kerkenraadsdagen:

0,00
1444,52

Som van de baten:

1444,52
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31-12-2018
1.468,07
1.468,07

Algemene toelichting
Activiteiten van de stichting
Wij willen een interkerkelijke gemeenteopbouwgroep vormen van predikanten, kerkelijk
werkers en gemeenteleden die de bovenstaande visie op gemeenteopbouw willen uitdragen
binnen de verschillende kerkgenootschappen in Nederland. Dit gebeurt op moment door
trainingen en het geven van cursussen.
De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging
voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte kosten. Deze bestaan
op dit moment uit reis- en vergaderkosten.
Voor trainings- en cursusavonden wordt door de gemeenten/cq. deelnemers een vergoeding
gevraagd. Deze gaat na aftrek van 10% (inkomst voor de stichting) naar de cursusleider.
Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende
instellingen zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650).
In dit boekjaar 2019 hebben geen aanpassingen plaatsgevonden.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
Er zijn in onze stichting tot nu toe weinig financiële transacties te verwerken. Dat geeft een
eenvoudige, overzichtelijke jaarrekening.
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan
ter vrije beschikking aan de stichting om de genoemde doelen te bereiken. Wel gebeurt dit
in overleg binnen het bestuur.
Saldo
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.
Wettelijke eisen jaarrekening
1 Er moet een balans worden opgesteld.
2 Er moet een staat van baten en lasten worden opgesteld.
3 Er moet een toelichting bij 1 en 2 worden opgesteld.
4 Elk bestuurslid van de vereniging of stichting moet de jaarrekening ondertekenen.
5 Dit moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gebeuren (dus vóór 1 juli).
6 Voor de controle van de jaarrekening van een stichting bestaan geen wettelijke
voorschriften.
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