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Aan het bestuur van
Stichting Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse 
Kerk in Nederland 
Eendrachtstraat 29a 
3784 KA Terschuur

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot uw stichting.

Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van uw stichting, waarin begrepen de balans met 
tellingen van € 284.821 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 273, 
samengesteld. De samenstellingsverklaring is opgenomen in het accountantsrapport na de fiscale positie.

Algemeen

Oprichting en zetel

De stichting is opgericht bij akte de datum 22 mei 1995 en is statutair gevestigd te Terschuur. 

Directie

De directie wordt gevoerd door Hans Maat.

Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel 
Regio Oost onder nummer 41187610.
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Stichting Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland, Terschuur

Resultaat
Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2017 bedraagt € 273 tegenover € 31.209 over 2016. De resultaten over beide jaren 
kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie Begroting Realisatie
2017 2017 2016

Baten

€ € €

Baten van particulieren 344.241 - 337.531
Baten van andere organisaties zonder winststreven 39.240 - 28.176

Som van de geworven baten
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of

383.481 - 365.707

diensten -28.311 - -907
Overige baten 40.331 - 28.373

Som van de baten 

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

395.501 393.173

Visie en voorlichting 125.084 - 112.626
Toerusting 98.533 - 90.334
Missionaire Gemeente opbouw 131.447 - 120.995

Werving baten

355.064 “ 323.955

Lasten fondsverwerving 25.559 - 24.566

Kosten van beheer en administratie 14.605 - 13.443

Saldo 273 - 31.209
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Stichting Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland, Terschuur

Resultaatanalyse

De ontwikkeling van het resultaat 2017 ten opzichte van 2016 kan als volgt worden geanalyseerd:

2017

€

Factoren waardoor het resultaat toeneemt:

Toename baten

Factoren waardoor het resultaat afneemt:

Toename besteed aan visie en voorlichting 12.458
Toename besteed aan doelstelling toerusting 8.199
Toename besteed aan doelstelling missionaire gemeente opbouw 10.452
Toename overige bedrijfskosten 1-162

€

1.335

32.271

Afname resultaat -30.936



Stichting Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland, Terschuur

Financiële positie
Ter verkrijging van inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u het navolgende overzicht. 
Dit is gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 
december 2017 in verkorte vorm.

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2017 31-12-2016
€ € € €

Beschikbaar op lange termijn:

Kapitaal 249.040 248.767

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 2.161 3.213

Werkkapitaal 246.879  245.554

Dit bedrag is als volgt aangewend:

20.017 
15.010 

256.759

282.660 291.786

Af: kortlopende schulden 35.781 . 46.232

Werkkapitaal 246.879 _____ 245.554

Voorraden 21.782
Vorderingen 7.408
Liquide middelen 253.470

Blijkens voorstaande opstelling is het werkkapitaal per einde boekjaar ten opzichte van einde vorig boekjaar 
met € 1.325 gestegen, te weten van € 245.554 in 2016 naar € 246.879 in 2017.

- 5 -
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Stichting Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland, Terschuur

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland

De jaarrekening van Stichting Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland te 
Terschuur is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat 
uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten lasten over 2017 met de daarbij horende 
toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard wordt van 
ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in 
overeenstemming met RJ 650 Fondsenwervende organisaties en RJ 640 Organisaties-zonder-winststreven. 
Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële 
verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle 
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor 
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid 
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal 
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Evangelisch 
Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Wij hebben geen controle- of 
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te 
trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische 
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers 
van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en 
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte 
gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij 
u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Veenendaal, 27 maart 2019

Hoogachtend,
Schuiteman Accountants & Adviseurs B.V.

Was getekend
Y.M. Wisselo-van der Neut
Accountant-Administratieconsulent
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Stichting Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland, Terschuur

Bestuursverslag over 2017

Algemeen

Hieronder treft u het bestuursverslag aan over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 van 
de Stichting Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland, statutair gevestigd te 
Terschuur.

Per 31-12-2017 wordt het bestuur van de stichting gevormd door:

Mw. J.Z. Plantinga, voorzitter
Ds. J. Zondag, secretaris
Drs. C. Hendriks, Ede, penningmeester
Dhr. J.M. Plomp, lid
Ds. J. Schaap, lid

Missie, visie en beleid

De missie van de Stichting Evangelisch Werkverband luidt:
Het Evangelisch Werkverband is een vernieuwingsbeweging binnen de Protestantse kerk in Nederland, die 
biddend werkt aan de geestelijke vernieuwing van de kerk, opdat deze, gericht op Gods heerlijkheid, in 
gehoorzaamheid aan haar Heer Jezus Christus en in de kracht van de Heilige Geest, haar roeping in de 
wereld kan vervullen. Ze gelooft daarbij in het priesterschap van alle gelovigen en wil daarom het geestelijk 
potentieel dat God aan de gemeente geeft aanboren, ruimte geven en tot ontplooiing brengen. Het 
Evangelisch Werkverband bouwt aan missionaire kerken en gemeenschappen die leven uit de kracht van de 
heilige Geest, als discipel van Jezus en samen met alle generaties.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 maart 2019 - 7 -



Stichting Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland, Terschuur

Activiteiten en gerealiseerde prestaties

Bestuur
Het bestuur is in 2017 zes keer in vergadering bijeen geweest. Onze voorzitter ds. P. Smilde belichaamde 
samen met drs. C. Hendriks en ds. J. Zondag het dagelijks bestuur. In december 2017 is het voorzitterschap 
overgedragen aan mevrouw J. Z. Plantinga. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar 
werkzaamheden.

Bestuursbesluiten met organisatorische en of financiële impact.
In 2017 zijn geen bijzondere besluiten genomen die organisatorische en of financiële impact hadden, anders 
dan genoemd in dit document bij Toersuting.

Toezicht EW
Het bestuur is verantwoordelijk voor het toezicht op de organisatie, zowel het organisatorische deel als het 
geestelijke deel. Zij doet dit in haar bestuursvergaderingen, waar de directeur verantwoording aflegt en inzicht 
geeft, ondere andere d.m.v. fianciële rapportages.

Organisatie EW
In 2017 continueerden we ons beleid van 2016, waarin we enerzijds proberen te besparen en anderzijds 
inkomsten probeerden te vergroten. Personeelsleden werden in deeltijdfuncties benoemd op het terrein van 
communicatie, administratie en bedrijfsvoering. De projecten zijn succesvol uitgevoerd en het EW heeft ook 
communicatief een scherper profiel.

Het verloop van donateurs is al jaren stabiel. We verliezen er door ouderdom en sterfte of economische 
motieven of afgenomen betrokkenheid en ook in die volgorde. We winnen er weer wat bij onder jonge 
generaties. Het donateursmodel staat echter vandaag onder grote spanning. Daarom sorteren we voor op een 
grootschalig partnerprogramma, waar echt betrokken vrienden aan deelnemen én een focus op enkele goede 
producten en diensten die mensen graag willen afnemen. De mogelijkheden voor fondswerving zijn overigens 
lang niet uitgeput, maar dit onderdeel vraagt wel om inzet en versterking van de directie.

Toerusting
In vele kerkelijke gemeenten waren wij te gast om te spreken, toe te rusten en te begeleiden op allerlei 
thema's. Wij hebben dit mogen doen in een 50-tal gemeenten met een bereik van 4500 deelnemers. Ook 
rusten wij toe via diverse conferenties en daar zagen wij op diverse conferenties samen 2.500 deelnemers en 
leiders. Per 1 september 2017 is ds. Jelle de Kok benoemd als predikant-toeruster voor 28 uur per week. Zijn 
taak is de regionale en plaatselijke toerusting en training van gemeentenleden, kerkenraden en predikanten.

Materiaal
De verkoop van materiaal verliep deels gunstig waar het gaat om 50 dagen en GGG materiaal, maar deels 
ook niet naar behoren, met name de nieuwe liedbundel Hemelhoog, die met grote kwaliteit is gemaakt, wordt 
onvoldoende afgenomen, ondanks onze extra PR inspanningen.
Via ons materiaal bereiken we grotere aantallen in de kerk. De GGG-groepen werkten met kwalitatief het eruit 
springende boekje 'De hoop die in ons leeft', waar er 8000 van werden gedrukt. Ook verkochten wij ruim 6000 
exemplaren van de 50 dagenkalender.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 maart 2019 - 8 -
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Stichting Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland, Terschuur

Opinie
Vanouds zijn wij behoorlijk aanwezig op de thema's die wij belangrijk vinden in de christelijke media. De 
media geven ons geregeld ruimte om de visie en inspiratie van het EW voor het voetlicht te brengen.

De Protestantse Kerk in Nederland.
Met het moderamen van de PKN is er contact en er is geregeld overleg met diverse werkers binnen de 
dienstenoragnisatie. We blijven aandacht vragen voor ons vele werk binnen de PKN en zoeken naar 
samenwerkingsvormen.

De directeur van het EW is lid van het Missionair beraad van de PKN en woont synodevergaderingen deels 
bij. Ook is er contact met de theologische faculteiten in Leuven, Groningen en Amsterdam. De directeur 
neemt deel aan de General Assembly van de ETF Leuven. Verder wordt er samengewerkt met de 
Permanente Educatie, de Generale Raad van Advies van de synode en de Generale Visitatie van de synode 
indien nodig. Ook zijn we één van de partners van de Mc Clendon Chain

Overleg
In 2017 waren er ook contacten met de vele christelijke organisaties en de verscheidene denominaties in 
kerkelijk Nederland. Formeel werken we samen met 'Leven uit de Bron', de IBB, Nederland zoekt en De 
Wittenberg. Er is veel enthousiasme over de inzet van het EW en de directeur die leiding geeft, aan de 
aandacht voor het discipelschap en geestelijk leiderschap en de gaven van de Geest. De VPE en RAN zien 
ons als strategische samenwerkingspartners. Wij waren ook aanwezig en samenwerkend in studiedagen en 
overleg van Missie Nederland. Ook zijn we betrokken bij het Nationaal Christelijk Forum, een 
eenheidsinitiatief voor kerkleiders. Natuurlijk vermelden we niet alle bijeenkomsten met partnerorganisaties, 
maar het waren er velen.

Partners
Opnieuw deden we veel met en voor partners. Dit betreft de predikanten en theologiestudenten die zijn 
aangesloten. Maar in dit jaar is het partnerporgramma ook opengesteld voor ander type leidinggevenden. 
Middels intervisie, studiedagen, bezoek, initiatieven in de regio en lokaal waren we actief. De There is More 
conferentie en There is More-Next conferenties brachten heel veel voort wat wij als vrucht op onze inzet zien. 
Daarnaast zette het velen aan het denken en dat is ook wat een vernieuwingsbeweging moet doen. Er zijn er 
geweest die denken dat deze conferenties van historische betekenis zullen zijn. De Theologenconferentie in 
2017 werd door ons benut om onze eigen kritische reflectie te organiseren en er werden dan ook allerlei 
bijdragen geleverd die kritisch reflecteerden op There is More.

Op dit moment bedraagt het aantal partners ruim 220 predikanten, theologiestudenten en andere 
leidinggevenden en dit aantal is aan het groeien. Veel van hen dragen actief bij in allerlei vormen van werk, 
we schatten ongeveer de helft. De cursus Passie voor Preken o.l.v. ds. R. van der Spoel is ook dit jaar 
gehouden, evenals Hoe gaat het met de dominee met dhr. Auke Lemstra.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 maart 2019 - 9 -
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Stichting Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland, Terschuur

Kerkenraden en gemeenten
In het verslagjaar zijn diverse gemeenten geadviseerd, hebben er coachingsgesprekken plaatsgevonden met 
predikanten, is er medewerking verleend aan bezinningsdagen van kerkenraden, gemeenteavonden, enz. 
Vanuit de werkgroep Gebed, Genezing en Bevrijding werden een groeiend aantal cursussen onder de naam 
'Levend in Christus' gehouden.

Regiogroepen
In het verslagjaar zijn er bezoeken gebracht aan de regiowerkgroepen, die diverse dagen en avonden op een 
nieuwe manier organiseerden met redelijke opkomsten tussen de 60 en 100 deelnemers. De werkgroep 
Spijkenisse verzorgde een regiodag met een mooi programma voor vrijwilligers in de kerk.

Vorming
Het vormingswerk van het EW kent:
- De Gemeente Groei Groepen, waarvoor nieuw materiaal beschikbaar kwam rond het jaarthema 
'Leven met de Psalmen'.
- Cursussen op maat, zoals Levend in Christus en Luisteren naar Gods stem.
- De Bouwstenen Bijbel School, die gericht is op discipelschap, Acts29 - eveneens discipelschap.
- De werkgroepen Gebed, Genezing & bevrijding en Gemeente Groei Groepen die veel losse 
toerusting verzorgen en weekenden voorbereiden.
- Het toerustingswerk in het Noorden door ds. Jelle de Kok.

Gemeente Groei Groepen
In september 2017 werden de landelijke startdag voor de Gemeente Groei Groepen gehouden in 
Harderwijk. Zo'n 200 deelnemers bezochten de dag. De landelijke werkgroep GGG 
begeleidt de materiaalontwikkeling en organiseert de toerusting en training van gespreksleiders en 
hun toerusters. Het jaarthema was 'De hoop die in ons leeft'.

Bouwstenen Bijbel School (BBS)
De Bouwstenen Bijbelschool wordt gefaseerd afgebouwd en in 2017 zijn er opnieuw minder afgenomen.
Mede door minder vraag. Wij pilotten ondertussen met nieuwe vormen, maar zijn nog op zoek naar een goed 
alternatief.

De werkgroepen
De werkgroep gebed heeft veel cursussen gegeven en de vraag vanuit gemeente blijft groeien. Ook zijn de 
bidders, die bidden op conferenties, een weekend getraind, als voorbereiding op de There is More 
conferenties. De gebedsbijeenkomsten voor de geestelijke vernieuwing van de kerk in Nederland worden in 
Terschuur gehouden, de laatste vrijdagen van elk kwartaal. Ook de gebedsbrief die aan 400 mensen wordt 
aangeleverd verscheen regelmatig.
De werkgroep Gemeente Groeigroepen heeft opnieuw materiaal voorbereid onder de naam 'Jozua'. Er wordt 
gaandeweg meer integraal gewerkt o.l.v. ds. Jelle de Kok.

Kerkdiensten in gemeenten
In 40 gemeenten is Hans Maat voorgegaan in reguliere kerkdiensten rond thema's die gelieerd zijn aan 
geestelijke vernieuwing van de kerk, onze kernmissie. Deze diensten worden gemiddeld genomen als zeer 
bijzonder ervaren. In 2016 hebben we een nieuwe vorm voorbereid onder de werknaam 'gebedsdiensten' die 
in 2017 en 2018 zullen gaan draaien.Daarnaast verzorgde de directeur ongeveer 30 spreek en preekbeurten 
in het land.

Publiciteit
De (papieren) EW-Nieuwsbrief kwam 5 maal uit. Ook werd begin van elke maand een digitale EW- 
Nieuwsbrief verzonden. Wij verzenden naar diverse doelgroepen specifieke mailing en hebben een 
groeiende afdeling communicatie

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 maart 2019 - 1 0  -



Stichting Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland, Terschuur

Bedrijfsvoering

Kantoor - personele ontwikkeling
Het beleid ten aanzien van vrijwilligers is ongewijzigd voortgezet. Dat wil zeggen dat er een vergoeding 
uitgekeerd wordt die ruim beneden het wettelijke genoemde uurvergoeding van € 4,50 valt. De werknemers 
hebben arbeidscontracten die gespiegeld zijn aan de Arbeidsvoorwaardenregeling voor de kerkelijke 
medewerkers van de Protestante Kerk in Nederland.

Financiële ontwikkelingen
Door de al in 2014 reeds ingezette, bezuinigingsronde is er opnieuw geprobeerd om de zeer beperkte 
continuïteitsreserve op te bouwen met het batig saldo van 2017. We streven naar een continuïteitsreserve 
van anderhalve keer de vaste jaarlasten. De reserves zijn al vele jaren in liquide middelen. Het bestuur is niet 
voornemens daar verandering in aan te brengen.
Er hebben in 2017 geen bijzondere fondswerfacties plaatsgevonden.
De verhouding tussen totaal inkomsten en besteding aan de doelstelling ligt op ongeveer 90%.

Toekomstgerichte informatie

Vooruitblik 2018
in 2018 wordt een verdere groei in de uitgezette lijn van 2017 verwacht. Daarbij is het wenselijk te komen tot 
meer structuur en aansturing van de werkzaamheden, die voortkomen uit de groei van de activiteiten.

Tenslotte
We zijn God dankbaar voor het vele werk wat wij in 2017 hebben gedaan en voor de groei die voorzichtig 
zichtbaar wordt in kwalitatieve en kwantitatieve zin. Dat is, met zoveel partnerorganisaties die zich op 
hetzelfde veld bewegen en een kleiner wordende kerk in Nederland niet eenvoudig. We zullen in de toekomst 
meer strategisch samenwerken met anderen. Voor ons betekent dit dat we zullen blijven zoeken naar 
verbinding en samenwerking, met de PKN en andere vernieuwingsbewegingen.

H.J. Maat 
directeur

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 maart 2019 - 1 1  -



Stichting Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland, Terschuur

Balans per 31 december 2017
(na winstbestemming)

31 december 2017 31 december 2016
€ € € €

ACTIVA 

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa (1)

Inventaris 2.161 3.213

2.161 3.213

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden (2) 21.782 20.017
Vorderingen (3) 7.408 15.010
Liquide middelen (4) 253.470 256.759

282.660 291.786

284.821 294.999

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 maart 2019 - 12 -
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31 december 2017 31 december 2016
€ € € €

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN (5)

Continuïteitsreserve 249.040

KORTLOPENDE SCHULDEN (6)

Crediteuren 11.231 18.941
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 5.855 8.175
Overige schulden en overlopende
passiva 18.695 19.116

35.781 46.232

284.821 294.999

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 maart 2019 -13 -



Stichting Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland, Terschuur

Staat van baten en lasten over 2017

Realisatie Realisatie
2017 2016

€ €
Baten

Baten van particulieren (7) 344.241 337.531
Baten van andere organisaties zonder winststreven (8) 39.240 28.176

Som van de geworven baten 383.481 365.707
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten (9) -28.311 -907
Overige baten (10) 40.331 28.373

Som der baten 395.501 393.173

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Visie en voorlichting (11) 125.084 112.626
Toerusting (12) 98.533 90.334
Missionaire Gemeente opbouw (13) 131.447 120.995

355.064 323.955

Wervingskosten

Lasten fondsverwerving (14) 25.559 24.566

Kosten van beheer en administratie

Overige bedrijfslasten (15) 14.605 13.443

Saldo 273 31.209

Resultaatbestemming

Continuïteitsreserve 273 31.209

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 maart 2019 -14-



Stichting Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland, Terschuur

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 
verslaggeving, RJ650 Fondsenwervende organisaties en RJ640 Organisaties-zonder-winststreven.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische 
kosten, tenzij anders vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken 
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland 
(geregistreerd onder KvK-nummer 41187610), statutair gevestigd te Terschuur bestaan voornamelijk uit het 
uitvoeren van religieuze organisatie activiteiten.

Vergelijking met voorgaand jaar

De cijfers van 2016 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2017 mogelijk te maken. 
In de jaarrekening is geen toelichting opgenomen van de staat van baten en lasten ten opzichte van de 
begroting aangezien de begroting geen stuurmiddel is.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat 
het bestuur van Stichting Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland zich over 
verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor 
de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW 
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage 
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het 
moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
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.

Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt 
verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn.
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Voorraden

Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere 
netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van 
de voorraden.

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.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de 
nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 
vèrrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen 
historische kostprijzen.

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 goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen 
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

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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Personeelslasten

De vennootschap heeft diverse pensioenregelingen. De Nederlandse regelingen worden gefinancierd door 
afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten verzekeringsmaatschappijen, bedrijfstakpensioenfondsen en 
ondernemingspensioenfondsen. De buitenlandse pensioenregelingen zijn vergelijkbaar met de wijze waarop 
het Nederlandse pensioenstelsel is ingericht en functioneert. De pensioenverplichtingen uit zowel de 
Nederlandse als de buitenlandse regelingen worden gewaardeerd volgens de 'verplichting aan de 
pensioenuitvoerder benadering'. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie 
als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord.
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Toelichting op de balans per 31 december 2017

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Stichting Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland, Terschuur

r

Inventaris

€

Boekwaarde per 1 januari 2017
Aanschaffingswaarde 12.435
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen  -9-222

3.213

Mutaties
Investeringen 914
Afschrijvingen  -1-966

-1.052

Boekwaarde per 31 december 2017
Aanschaffingswaarde 13.349
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen  -11-188

Boekwaarde per 31 december 2017  2.161

Afschrijvingspercentages
%

Inventaris 33

VLOTTENDE ACTIVA

2. Voorraden

31-12-2017 31-12-2016

€  €

Gereed product en handelsgoederen

Gereed product 21.782 22.641
Voorziening gereed product en handelsgoederen - ______-2.624

21.782 20.017
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3. Vorderingen

31-12-2017 31-12-2016

Debiteuren

€ €

Debiteuren 2.811 11.422

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 1.193 394
Pensioenen 425

1.618 394

Overige vorderingen

Overige vorderingen 2.979 3.194

4. Liquide middelen

ING Bank N.V. (rekening-courant), NL02 INGB 006 8814 55 40.971 24.579
ING Bank N.V. (spaarrekening), NL02 INGB 0006 8814 55 140.000 160.000
SNS Bank (spaarrekening), NL56 SNSB 0928 0878 75 72.139 71.685
Kas 360 495

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking. 

PASSIVA

253.470 256.759

5. EIGEN VERMOGEN

Continuïteitsreserve 249.040 248.767

2017 2016

Continuïteitsreserve

€ €

Stand per 1 januari 248.767 217.558
Resultaatbestem m i ng 273 31.209

Stand per 31 december 249.040 248.767

De continuïteitsreserve is bedoeld ter dekking van de risico's op korte termijn. Conform de richtlijn VFI
bedraagt de continuïteitsreserve maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 maart 2019 -19-



Stichting Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland, Terschuur

6. KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Crediteuren

Crediteuren 11.231 18.941

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 5.855 7.973
Pensioenen - 202

5.855 8.175

Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden en overlopende passiva 18.695 19.116

Overige schulden en overlopende passiva

Vakantiegeld 9.597 10.017
Vakantiedagen 3.700 3.700
Accountantskosten 3.000 3.003
Rente- en bankkosten 967 965
Nog te betalen kosten 1.431 1.431

18.695 19.116

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur

De huurverplichting voor de kantoorruimte bedraagt € 12.379 excl. BTW per jaar.
De huur is aangegaan per 1 augustus 2010 voor een periode van vijf jaar, daarna wordt de huur telkens voor 
een periode van één jaar verlengd.
Daarnaast is er een stuk kantoorruimte bij gehuurd in 2013. De huur is aangegaan per 1 april 2013 voor een 
periode van vijf jaar, daarna wordt de huur telkens voor een periode van één jaar verlengd.
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

7. Baten van particulieren

Donaties en giften

8. Baten van andere organisaties zonder winststreven

Collecten kerken
Bate PKN ten behoeve van pionieren 
Bate stichtingen ten behoeve van pionieren

9. Baten als tegenprestatie voor de Ievering van producten en/of diensten

Baten studiemateriaal 
Baten projecten

10. Overige baten

Royalties
Toerusting en spreekbeurten 
Rentebaten
Baten van vennootschappen ten behoeve van pionieren

Realisatie Realisatie 
2017 2016

€ €

344.241 337.531

7.240 13.176
20.000 15.000
12.000 -

39.240 28.176

e respectievelijke doelstelling.

I

21.251 4.348
-49.562 -5.255

-28.311 -907

jdiemateriaal en baten uit 
Brutowinst €21.251.
.562.

8.133 13.578
19.335 13.932

863 863
12.000 -

40.331 28.373
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Besteed aan de doelstellingen
Realisatie Realisatie

2017 2016

11. Visie en voorlichting
€ €

Lasten visie en voorlichting 125.084 112.626

12. Toerusting

Lasten toerusting 98.533 90.334

13. Missionaire Gemeente opbouw

Lasten missionaire Gemeente opbouw 131.447 120.995

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een 
2017: 89,8 %
2016: 82,4 %

percentage van de totale baten is:

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een 
2017: 89,8 %
2016: 89,5 %

percentage van de totale lasten is:

14. Lasten fondsverwerving

Donaties en giften 25.559 24.566

Lonen en salarissen

Brutolonen 153.589 145.549
Ontvangen ziekengelduitkeringen -10.609 -
Doorbelast aan doelstellingen -142.980 -145.549

Sociale lasten

Premies sociale verzekeringswetten 13.261 11.827
Premies ziektekosten verzekeringen 11.841 -
Doorbelast aan doelstellingen -25.102 -11.827

Pensioenlasten

Pensioenlasten 13.983 14.358
Doorbelast aan doelstellingen -13.983 -14.358

- -
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Realisatie Realisatie
2017 2016

Overige personeelslasten
€ €

Werk door derden 74.313 49.784
Reis- en verblijflasten 30.432 19.345
Onkostenvergoedingen 7.122 7.864
Vrijwilligers vergoeding 9.748 10.726
Overige personeelskosten 3.192 14.233
Doorbelast aan doelstellingen -124.807 -101.952

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

Het bestuur ontvangt géén vergoeding voor haar werkzaamheden.

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2017 gemiddeld 4,2 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2016: 3,
7). .

15. Overige bedrijfslasten

Algemene lasten

Kosten beheer en administratie 14.605 13.443

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 maart 2019 - 2 3 -



Stichting Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland, Terschuur

Verdeling van de lasten naar bestemming

Lasten

Personeelskosten
Afschrijvingen
Bestuurs-en directiekosten
Huisvestingskosten
Algemene kosten
Financiële baten en lasten
Kosten nieuwsbrief en gebedsbrief
Kosten toerusting
Kosten fondsen werving
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Visie en 
voorlichting Toerusting

Missionaire
Gemeente

opbouw

Eigen
fondsen
werving

Beheer en 
administratie

Realisatie
2017

Realisatie
2016

81.321 81.321 110.474 21.481 12.275 306.872 273.686
521 521 707 138 79 1.966 2.827

1.239 1.239 1.684 327 187 4.676 4.233
3.030 3.030 4.116 800 457 11.433 14.895
9.364 9.364 12.721 2.474 1.413 35.336 36.203
1.285 1.285 1.745 339 194 4.848 4.253

24.991 - - - - 24.991 23.560
3.333 1.773 - - - 5.106 1.268

- - - - - - 1.039
125.084 98.533 131.447 25.559 14.605 395.228 361.964
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Terschuur, 27 maart 2019

J.Z. Plantinga ds. J. Zondag

drs. C. Hendriks J.M. Plomp

ds. J. Schaap
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Overige gegevens

Deskundigenonderzoek

De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond 
van artikel 2:396 lid 7 BW.
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