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3784 KA Terschuur

Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot uw stichting.

Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 246.192 en de staat van baten en lasten sluitende met een negatief resultaat van € 55.841,
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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Resultaat
Vergelijkend overzicht
Het resultaat over 2018 bedraagt negatief € 55.841 tegenover € 273 over 2017. De resultaten over beide
jaren kunnen als volgt worden samengevat:
Realisatie
2018

Begroting
2018

Realisatie
2017

€

€

€

Baten
-

344.241
39.240

398.814

-

383.481

-30.562
26.753

-

-28.311
40.331

395.005

-

395.501

143.794
105.804
157.560

-

125.084
98.533
131.447

407.158

-

355.064

Lasten fondsverwerving

27.802

_

25.559

Kosten van beheer en administratie

15.886

-

14.605

-55.841

-

273

Baten van particulieren
Baten van andere organisaties zonder winststreven

347.938
50.876

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

-

Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Visie en voorlichting
Toerusting
Missionaire Gemeente opbouw
Werving baten

Saldo

Resultaatanalyse
De ontwikkeling van het resultaat 2018 ten opzichte van 2017 kan als volgt worden geanalyseerd:
2018
€

€

Factoren waardoor het resultaat afneemt:
Afname bruto-omzetresultaat
Toename besteed aan visie en voorlichting
Toename besteed aan doelstelling toerusting
Toename besteed aan doelstelling missionaire gemeente opbouw
Toename overige bedrijfskosten

2.739
18.710
7.271
26.113
1.281
56.114

Afname resultaat

-56.114
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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 2018 in verkorte vorm.
Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:
31-12-2018
€

31-12-2017
€

€

€

Beschikbaar op lange termijn:
Kapitaal

193.199

249.040

754

2.161

192.445

246.879

Waarvan vastgelegd op lange termijn:
Materiële vaste activa
Werkkapitaal
Dit bedrag is als volgt aangewend:
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

21.782
7.408
253.470

46.271
14.659
184.508
245.438

Af: kortlopende schulden
Werkkapitaal

52.993
192.445

282.660
35.781
_____ 246.879

Blijkens voorstaande opstelling is het werkkapitaal per einde boekjaar ten opzichte van einde vorig boekjaar
met€ 54.434 gedaald, te weten van € 246.879 in 2017 naar € 192.445 in 2018.
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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 2018 en de staat van baten lasten over 2018 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.
Ede, 27 juni 2019
Hoogachtend,
Schuiteman Accountants & Adviseurs B.V.

Was getekend
Y.M. Wisselo-van der Neut
Accoun tant-Ad ministrati econsu lent
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Bestuursverslag over 2018
Algemeen
Hieronder treft u het bestuursverslag aan over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 van
de Stichting Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland, statutair gevestigd te
Terschuur.
Per 31-12-2018 wordt het bestuur van de stichting gevormd door:
Mw. J.Z. Plantinga, voorzitter
Ds. C. Hendriks, penningmeester
Dhr. J.M. Plomp, secretaris
Ds. J. Schaap, lid
Missie, visie en beleid
Visie
Het Evangelisch Werkverband wil in de gezindheid van Christus de Protestantse Kerk op plaatselijk en
landelijk niveau dienen. We geloven dat geestelijke vernieuwing alleen gestalte kan krijgen in de gezindheid
van Christus en dat de Heilige Geest deze gezindheid in ons allen wil bewerken.
Concreet betekent dit dat we binnen de PKN, toerusting verzorgen met het oog op een diepe relatie met
Christus en een wandel in de kracht van de Heilige Geest. Ook organiseren wij evenementen waarin
gelovigen concreet God ervaren. Daarnaast zijn we missionair en zetten we in op Protestants Pionieren en
kerkplanting.
Missie
Het Evangelisch Werkverband is een vernieuwingsbeweging binnen de Protestantse Kerk die gelooft in
voortdurende geestelijke vernieuwing van de kerk. Zij wil de kerk geestelijk leiden naar een diepere relatie
met Christus en leren wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Wij inspireren en rusten elkaar toe om van
de komst van het Koninkrijk te getuigen.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 juni 2019
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Activiteiten en gerealiseerde prestaties
Op wie richt het Evangelisch Werkverband zich?
Het Evangelisch Werkverband richt zich op de leden van de Protestantse Kerken in Nederland (PKN),
kerkenraden, voorgangers, leiders en beperkt theologiestudenten.
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.
Hoofdlijn EW in 2018
In 2018 hebben we nagedacht over de ontwikkeling van het EW. We kregen het inzicht dat we een vier tal
uitdagingen hadden. Na een aantal jaar van vernieuwing met de 'There is More! conferenties', wilden we de
verbinding en relatie versterken met de lokale toerusting. De eerste uitdaging was het samen brengen van
de There is More lijn en de lokale Toerusting. We merkten ook dat we in de loop der jaren de focus uit het
oog verloren door een teveel aan activiteiten. We noemen deze tweede uitdaging "de wolk". In de wolk willen
we in 2019 meer focus aanbrengen.
De derde uitdaging gaat over menskracht. Menskracht hangt samen met de activiteiten, de wijze waarop je
dingen wilt doen en met de beschikbare financiën. Tot en met 2018, het jaar dat we afsluiten met een tekort
van € 55.841, is niet gezond. Namen we in het verleden de keuze om het aantal medewerkers te verlagen en
daardoor geld te besparen, voor 2019 hebben we de keuze gemaakt om in vertrouwen te gaan werken met
een stabiele groep van medewerkers. Eind 2018 waren we qua bezetting op orde. We hebben ingezet op de
nieuwe site vormgeven, het onderwijs versterken en het opzetten van twee onderwijslijnen. Het op niveau
brengen van de bezetting geeft een vierde uitdaging, namelijk een financiële.
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. De mogelijkheden voor
fondswerving zijn overigens lang niet uitgeput, maar dit onderdeel vraagt wel om inzet en versterking van de
directie.
Toerusting
In 2018 heeft ons staflid en toeruster ds. Jelle de Kok de volgende activiteiten ontplooid:
- Gemiddeld 3 a 4 avonden per week toerusting in de plaatselijke gemeentes d.m.v. cursussen, en het leiden
van gemeenteavonden.
- Ongeveer 16 zaterdagen per maand training van kerkenraden of spreken op bijeenkomsten.
- Aansturen van de werkgroepen:
" Gemeentegroeigroepen: ontwikkelt materialen en organiseert de landelijke dag
" Toerustingswerkgroep: heeft visiestuk ontwikkelt over plaatselijke toerusting
" Werkgroep liturgie: heeft visie ontwikkelt voor vernieuwing plaatselijke liturgie
" Regiowerkgroep Twente/Salland: hulp bij ontplooien regionale activiteiten
- Tevens een nieuw boek geschreven: Ruimte voor de Geest met daarbij behorende cursus
- Vergaderd met stafteam

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 juni 2019
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Materiaal
Verkoop van materialen zijn als volgt verdeeld: Hemelhoog € 12.000; GGG-materialen € 32.500; 50dagenmateriaal (restant 2017) € 7.400 en overige boeken € 4.700. We zien dat de titels, die we hebben laten
ontwikkelen rond There is Morel, sterk achterblijven in de verkoop. Tegelijkertijd zijn dit wel de thema's die
eigen zijn aan het EW dat aandacht vraagt voor de charismata en discipelschap.
Het GGG-materiaal en het boekje 'Ruimte voor de Geest' zijn materialen die goed lopen. Tegelijk zien we
ook een tegenvallende afzet van het GGG-boekje 'Sterk en moedig als Jozua' t.o.v. de twee voorgaande
uitgaven.
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 Chair van het Baptistenseminarie.
Daarnaast bezoeken we minimaal één keer per jaar het moderamen en is er veel contact met de werkers van
de dienstenorganisatie m.b.t. missionair werk.
Overleg
In 2018 waren er ook contacten met de vele christelijke organisaties en de verscheidene denominaties in
kerkelijk Nederland. Formeel werkten we samen met 'Leven uit de Bron', de IBB, Nederland zoekt en De
Wittenberg. Er is veel enthousiasme over de inzet van het EW t.a.v. de thema's zoals discipelschap,
geestelijk leiderschap en het werk van de Geest. Verschillende evangelische en charismatische organisaties
zien ons als als strategische samenwerkingspartners. Wij hebben ook een partnerrelatie met Missie
Nederland en voor PR met Groot Nieuwsradio en het medium CIP. Verder zijn we betrokken bij het
Nationaal Christelijk Forum, een eenheidsinitiatief voor kerkleiders.
Partners
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 een deel van de partners op de been, al zouden we
graag zien dat er meer zijn die hiermee kennismaken. Ongeveer 15% van onze partners zijn intensiever
betrokken bij het EW in bestuur, werkgroepen, theologische reflectie, bij conferenties, de leergemeenschap of
andere projecten.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 juni 2019
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Op dit moment bedraagt het aantal partners ruim 250 predikanten, theologiestudenten en andere
leidinggevenden en dit aantal is aan het groeien. De cursus Passie voor Preken o.l.v. ds. R. van der Spoel is
ook dit jaar gehouden, evenals een coachingstraject van dhr. Auke Lemstra.
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.
Vorming
Het vormingswerk van het EW kent:
- De Gemeente Groei Groepen, waarvoor nieuw materiaal beschikbaar kwam rond het jaarthema 'Jozua'.
- Cursussen op maat, zoals Ruimte voor de Geest, Levend in Christus en Luisteren naar Gods stem.
- De werkgroep 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 2018 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 'Sterk en moedig als Jozua'.
De werkgroepen
De werkgroep Toerusting heeft veel cursussen gegeven en de vraag vanuit gemeente blijft groeien.
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.
There is more
There is more is in 2018 met 800 unieke bezoekers iets minder bezocht dan voorgaande jaren. We hebben
wel een hele slag gemaakt om de kosten te beperken. Met dr. Sam Storms, David Wagner en Robby
Dawkins stond er een uitdagend programma voor de deelnemers. Ook zijn er enkele 'There is more next
dagen' gehouden, o.a. in Hilversum. Veel aandacht ging ook naar het verwerken van de PR en de
getuigenissen. We zagen vele genezingen, bevrijdingen en 40 mensen die hun leven aan Jezus gaven.
Kerkdiensten in gemeenten
In gemeenten is Hans Maat voorgegaan in reguliere kerkdiensten rond thema's die gelieerd zijn aan
geestelijke vernieuwing van de kerk, onze kernmissie. In 2018 hebben we onder de werknaam
'gebedsdiensten' drie diensten gedaan met nazorg en gebed. Daarnaast verzorgde de directeur ongeveer 20
andere spreekbeurten in het land. Tijdens de preek en spreekbeurten is er veel ruimte voor gebed en
gebeuren er veel wonderen en tekenen.

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

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 juni 2019
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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
2018 is afgesloten met een tekort van € 55.841. Het tekort is ontstaan vanuit achterblijvende inkomsten. De
veelheid aan activiteiten is een van de redenen dat er geen tijd en ruimte is geweest voor fondswerfacties,
die nadere jaren wel gehouden werden. De ingezette lijn voor 2019 moet een tekort voorkomen.

Toekomstgerichte informatie
Vooruitblik 2019
In 2019 wordt een verdere groei in de uitgezette lijn van 2018 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 2018 hebben gedaan. We zijn ook dankbaar dat we een
periode in zijn gegaan waarin we de nieuwe uitdagingen kunnen gaan realiseren en ons beleid op één lijn
brengen in 2018/2019. De inzet op het werk van de Geest en het koninkrijk is in onze ogen een goede richting
die wij verder ontwikkelen. We zijn onze God dankbaar voor de krachtige werking van Zijn macht, zoals
Paulus het noemt, die we in zoveel levens zagen werken.

Terschuur, 20 juni 2019
H.J. Maat
directeur

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 juni 2019
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Balans per 31 december 2018
31 december 2018
€

31 december 2017

€

€

€

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

(1)

Inventaris

754

2.161

754

2.161

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

(2)
(3)
(4)

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 juni 2019

21.782
7.408
253.470

46.271
14.659
184.508
245.438

282.660

246.192

284.821
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31 december 2018
€

€

31 december 2017
€

€

PASSIVA
RESERVES EN FONDSEN

(5)

KORTLOPENDE SCHULDEN

249.040

193.199

Continuïteitsreserve
( 6)

Crediteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 juni 2019

30.639

11.231

7.921

5.855

14.433

18.695
52.993

35.781

246.192

284.821
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Staat van baten en lasten over 2018

Realisatie
2018

Realisatie
2017

€

€

(7)
(8)

347.938
50.876

344.241
39.240

(9)
(10)

398.814
-30.562
26.753

383.481
-28.311
40.331

395.005

395.501

143.794
105.804
157.560

125.084
98.533
131.447

407.158

355.064

(14)

27.802

25.559

(16)

15.886

14.605

-55.841

273

-55.841

273

Baten
Baten van particulieren
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Som van de geworven baten
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten
Overige baten
Som der baten
Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Visie en voorlichting
Toerusting
Missionaire Gemeente opbouw

(11)
(12)
(13)

Wervingskosten
Lasten fondsverwerving
Kosten van beheer en administratie
Overige bedrijfslasten
Saldo
Resultaatbestemming
Conti nuïteitsreserve

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 juni 2019
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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 voorzover 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.
Vestigingsadres
Stichting Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland (geregistreerd onder KvKnummer 41187610) is feitelijk gevestigd op Eendrachtstraat 29a te Terschuur.
Vergelijking met voorgaand jaar
De cijfers van 2017 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2018 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.
Begroting
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.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
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.
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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.
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 ais het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte 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,
voorzover 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 stichting neemt verplicht deel aan de bedrijfstakpensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds
Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De Nederlandse regeling wordt gefinancierd door afdrachten aan een
pensioenuitvoerder, te weten een pensioenfonds. De pensioenverplichtingen uit de Nederlandse regeling
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.
Bedrijfslasten
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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Toelichting op de balans per 31 december 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA
1. Materiële vaste activa

Inventaris
€

Boekwaarde per 1januari 2018
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

13.348
-11-187
2.161

Mutaties
Afschrijvingen

-1-407

Boekwaarde per 31 december 2018
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

13.348
-12.594

Boekwaarde per 31 december 2018

754

Afschrijvingspercentages
%

Inventaris

33

VLOTTENDE ACTIVA
2. Voorraden
31-12-2018

31-12-2017

€

€

Gereed product en handelsgoederen
Gereed product

______ 46.271 ______ 21.782

Een voorziening voor incourantheid wordt niet noodzakelijk geacht.
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3. Vorderingen
31-12-2018
—€

31-12-2017
€

Debiteuren
Debiteuren

_______ 2.743

2.811

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Pensioenen

5.827

1.193
425

5.827

1.618

46
6.000
43

863
2.116

6.089

2.979

60.957
51.000
72.292
234
25

40.971
140.000
72.139
360

184.508

253.470

193.199

249.040

Overige vorderingen en overlopende activa
Rente
Giften
Diversen

-

4. Liquide middelen
ING Bank N.V. (rekening-courant), NL02 INGB 006 8814 55
ING Bank N.V. (spaarrekening), NL02 INGB 0006 8814 55
SNS Bank (spaarrekening), NL56 SNSB 0928 0878 75
Kas
Gelden onderweg

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking.
PASSIVA
5. EIGEN VERMOGEN
Continuïteitsreserve
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2018

2017

€

€

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

249.040
-55.841

248.767
273

Stand per 31 december

193.199

249.040

Continuïteitsreserve

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.
6. KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2018

31 -12-2017

€

€

Crediteuren
Crediteuren

30.639

11.231

7.497
424

5.855
-

7.921

5.855

14.433

18.695

8.154
2.064
3.000
935
34
246

9.597
3.700
3.000
967
1.431

14.433

18.695

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
Pensioenen

Overige schulden en overlopende passiva
Overige schulden en overlopende passiva
Overige schulden en overlopende passiva
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Accountantskosten
Rente- en bankkosten
Nettoloon
Diversen
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen
Huurverplichtingen onroerende zaken
De huurverplichting voor de kantoorruimte bedraagt € 12.379 excl. BTW per jaar.
De huurovereenkomst 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 kantoorruimte bijgehuurd in 2013. Deze huurovereenkomst is aangegaan per
1 april 2013 voor een periode van vijfjaar. 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 2018
Realisatie
2018

Realisatie
2017

€

€

347.938

344.241

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

6.876
20.000
24.000

7.240
20.000
12.000

50.876

39.240

De baten ten behoeve van pionieren zijn ultimo boekjaar geheel besteed aan de respectievelijke doelstelling.
9. Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten
Baten (studie-)boeken
Baten projecten

22.064
21.251
_____ -52,626 _____ -49.562
-30.562

-28.311

Bovenstaand is conform RJ650 de brutomarge opgenomen van de baten uit (studie-)boeken en baten uit
projecten. De baten uit (studie-)boeken bedragen € 76.815, de lasten € 54.751. Brutowinst € 22.064. Baten uit
projecten bedragen € 107.910, de lasten € 160.536. Brutoverlies€ 52.626.
10. Overige baten
Royalties
Toerusting en spreekbeurten
Rentebaten
Baten van vennootschappen ten behoeve van pionieren
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Besteed aan de doelstellingen
Realisatie
2018

Realisatie
2017

€

€

143.794

125.084

105.804

98.533

157.560

131.447

11. Visie en voorlichting
Lasten visie en voorlichting
12. Toerusting
Lasten toerusting
13. Missionaire Gemeente opbouw
Lasten missionaire Gemeente opbouw

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale baten is:
2018: 103,1 %
2017: 89,8 %
Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten is:
2018: 90,3 %
2017: 89,8 %
14. Lasten fondsverwerving
Donaties en giften

27.802

25.559

179.979

153.589

179.979
-1.286
-178.693

153.589
-10.609
-142.980

-

-

15.719
12.350

13.261
11.841

28.069
-28.069

25.102
-25.102

-

-

17.129

13.983

17.129
-17.129

13.983
-13.983

-

-

15. Personeelslasten
Lonen en salarissen
Brutolonen
Ontvangen ziekengelduitkeringen
Doorbelast aan doelstellingen

Sociale lasten
Premies sociale verzekeringswetten
Premies ziektekostenverzekeringen
Doorbelast aan doelstellingen

Pensioenlasten
Pensioenlasten
Doorbelast aan doelstellingen
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Realisatie
2018

Realisatie
2017

€

€

Overige personeelslasten
Werk door derden
Reis- en verblijflasten
Onkostenvergoedingen en personeelsverzekeringen
Vrijwilligers vergoeding
Overige personeelskosten
Doorbelast aan doelstellingen

96.044
26.366
7.853
8.445
1.968

74.313
30.432
7.122
9.748
3.192

140.676
-140.676

124.807
-124.807

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen
Het bestuur ontvangt géén vergoeding voor haar werkzaamheden.
Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2018 gemiddeld 3,9 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2017: 4,
2).

16. Overige bedrijfslasten
Algemene lasten
Kosten beheer en administratie

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 juni 2019

15.886

14.605

-

24-

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 leerstoel McClendon
Partnerbijdrage Nederland Zoekt
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Toerusting

Missionaire
Gemeente
opbouw

Eigen
fondsen
werving

Beheer en
administratie

Realisatie
2018

Realisatie
2017

306.872
1.966
4.676
11.433
35.336
4.848
24.991
1.773
3.333
-

Visie en
voorlichting

395.228

-

-

-

-

331.522
1.407
2.280
18.543
38.781
4.626
28.547
557
10.000
14.583

13.261
56
91
742
1.551
185

-

450.846

-

-

23.207
98
160
1.298
2.715
324

-

15.886

-

-

119.348
507
821
6.675
13.961
1.665

-

27.802

-

14.583

87.853
373
604
4.914
10.277
1.226

-

157.560

557
-

-

105.804

87.853
373
604
4.914
10.277
1.226
28.547
10.000
-
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143.794

-

Ondertekening bestuur voor akkoord

Terschuur, 27 juni 2019

Hans Maat, directeur
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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.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 juni 2019

-

27-

