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Financieel verslag

Stichting His Healing Voice
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Voorwoord

Hierbij brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van Stichting His
Healing Voice welke tezamen de jaarrekening 2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport
opgenomen

Bijgaand ontvangt u uw jaarverslag. Dit jaarverslag bestaat uit twee delen.

Deel 1: Bestuursverslag
In het bestuursverslag worden de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en een vooruitblik naar het jaar 2021
vermeld.

Deel 2: De Jaarrekening
Deze bestaat uit de balans, de winst-en-verliesrekening en een toelichting hierop.

De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2019 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde
vergelijkbaarheid met het verslagjaar mogelijk te maken.
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Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Stichting His Healing Voice

De jaarrekening van Stichting His Healing Voice te gemeente Aalten is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten
en lasten over 2020.

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 de in
Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan
dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting His Healing Voice.

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.

Bij het opmaken van de jaarstukken is de financiële impact van de uitbraak van het coronavirus voor de
toekomstige periode nog niet duidelijk. Dit zal namelijk mede afhangen van de wijze waarop de uitbraak van het
coronavirus kan worden beheerst en de besluiten die door de overheid worden genomen. De financiële impact
op uw onderneming voor de langere termijn is hierdoor nog niet te bepalen. In de grondslagen is uiteengezet
welke maatregelen u al heeft genomen en van welke door de regering beschikbaar gestelde faciliteiten u
gebruik maakt of gebruik van gaat maken. Wij zijn het met u eens dat de jaarrekening 2020 in deze situatie - op
basis van de regels volgens het verslaggevingsstelsel - opgemaakt kan worden op grond van de
continuïteitsveronderstelling. Dit neemt niet weg dat er onzekerheden blijven bestaan.

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

Groningen, 6 oktober 2021



Pagina 6 van 30 Stichting His Healing Voice

Rikst Accountants B.V.
S.H. Lourens-Boonstra AA
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Resultaatanalyse

De resultaatanalyse is gebaseerd op de winst-en-verliesrekening over 2020 zoals opgenomen in de
jaarrekening. De resultaatanalyse geeft inzicht in de verhouding van kostensoorten in relatie tot de omzet.
Daarnaast geeft de resultaatanalyse een beeld van de verschillen ten opzichte van vorig jaar.

Aan het resultaat wordt de volgende bestemming gegeven: € 17.942 wordt toegevoegd aan de overige vrije
reserves.

Staat van baten en lasten t.o.v. vorig jaar

Verslag jaar Vorig jaar Verschil

2020 % Omzet 2019 % Omzet Verschil %

Baten 91.978 100,0% 95.171 100,0% -3.194 -3,4%

Besteed aan doelstellingen 5.306 5,8% 16.338 17,2% -11.032 -67,5%

Brutomarge 86.672 94,2% 78.834 82,8% 7.838 9,9%

Personeelskosten 32.161 35,0% 48.285 50,7% -16.124 -33,4%

Afschrijvingen 973 1,1% 569 0,6% 403 71,0%

Overige personeelskosten 11.471 12,5% 11.138 11,7% 333 3,0%

Huisvestingskosten 12.401 13,5% 11.430 12,0% 971 8,5%

Verkoopkosten 3.069 3,3% 9.498 10,0% -6.428 -67,7%

Kantoorkosten 5.720 6,2% 3.260 3,4% 2.460 75,5%

Algemene kosten 2.936 3,2% 4.985 5,2% -2.049 -41,1%

Totaal kosten 68.731 74,7% 89.164 93,7% -20.434 -22,9%

Bedrijfsresultaat 17.941 19,5% -10.331 -10,9% 28.272 273,7%

Financiële baten en lasten 1 0,0% 0 0,0% 1 100,0%

Resultaat na belasting 17.942 19,5% -10.331 -10,9% 28.273 273,7%
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Staat van baten en lasten t.o.v. begroting

Verslag jaar Begroting Verschil

2020 % Omzet 2020 % Omzet Verschil %

Baten 91.978 100,0% 90.000 100,0% 1.978 2,2%

Besteed aan doelstellingen 5.306 5,8% 10.000 11,1% -4.694 -46,9%

Brutomarge 86.672 94,2% 80.000 88,9% 6.671 8,3%

Personeelskosten 32.161 35,0% 36.000 40,0% -3.839 -10,7%

Afschrijvingen 973 1,1% 1.000 1,1% -27 -2,7%

Overige personeelskosten 11.471 12,5% 13.500 15,0% -2.029 -15,0%

Huisvestingskosten 12.401 13,5% 10.000 11,1% 2.401 24,0%

Verkoopkosten 3.069 3,3% 8.000 8,9% -4.930 -61,6%

Kantoorkosten 5.720 6,2% 4.000 4,4% 1.720 43,0%

Algemene kosten 2.936 3,2% 4.000 4,4% -1.064 -26,6%

Totaal kosten 68.731 74,7% 76.500 85,0% -7.769 -10,2%

Bedrijfsresultaat 17.941 19,5% 3.501 3,9% 14.440 412,5%

Financiële baten en lasten 1 0,0% -50 -0,1% 51 102,0%

Resultaat na belasting 17.942 19,5% 3.451 3,8% 14.491 419,9%
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Staat van baten en lasten meerjarenoverzicht

2020 2019 2018

Baten 91.978 95.171 76.525

Besteed aan doelstellingen 5.306 16.338 9.029

Brutomarge 86.672 78.834 67.496

Personeelskosten 32.161 48.285 33.796

Afschrijvingen 973 569 11

Overige personeelskosten 11.471 11.138 13.582

Huisvestingskosten 12.401 11.430 9.543

Verkoopkosten 3.069 9.498 2.398

Kantoorkosten 5.720 3.260 2.536

Algemene kosten 2.936 4.985 4.100

Totaal kosten 68.731 89.164 65.967

Bedrijfsresultaat 17.941 -10.331 1.530

Financiële baten en lasten 1 0 12

Resultaat na belasting 17.942 -10.331 1.541
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Financiële positie

De financiële positie is gebaseerd op de balans per 31 december 2020 zoals opgenomen in de jaarrekening. De
financiële positie geeft inzicht in de bezittingen (activa) en de financiering ervan (passiva). De omvang van de
verschillende posten is tevens in procenten van het balans totaal uitgedrukt.

Balansoverzicht

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 % balans 31-12-2019 % balans

Materiële vaste activa 9.269 31,4% 3.474 25,5%

Vaste activa 9.269 31,4% 3.474 25,5%

Vorderingen 2.316 7,9% 780 5,7%

Liquide middelen 17.907 60,7% 9.383 68,8%

Vlottende activa 20.223 68,6% 10.164 74,5%

Activa 29.492 100,0% 13.638 100,0%

Overige (vrije) reserve 27.217 92,3% 9.274 68,0%

Eigen vermogen 27.217 92,3% 9.275 68,0%

Kortlopende schulden 2.276 7,7% 4.363 32,0%

Passiva 29.492 100,0% 13.638 100,0%
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Balans meerjarenoverzicht

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018

Materiële vaste activa 9.269 3.474 588

Vaste activa 9.269 3.474 588

Vorderingen 2.316 780 966

Liquide middelen 17.907 9.383 21.313

Vlottende activa 20.223 10.164 22.279

Activa 29.492 13.638 22.867

Overige (vrije) reserve 27.217 9.274 19.605

Eigen vermogen 27.217 9.275 19.605

Kortlopende schulden 2.276 4.363 3.262

Passiva 29.492 13.638 22.867
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Kengetallen

De kengetallen geven een inzicht in de financiële prestaties en zijn berekend op basis van de balans per 31
december 2020 en winst-en-verliesrekening over 2020 zoals opgenomen in de jaarrekening.
De kengetallen zijn als volgt berekend:
- Nettowerkkapitaal: Vlottende activa - Kortlopende schulden
- Quick Ratio: (Vlottende activa - Voorraden en onderhanden werk) / Kortlopende schulden
- Current Ratio: Vlottende activa / Kortlopende schulden
- Solvabiliteit: Eigen vermogen / Totaal vermogen * 100%

Kengetallen meerjarenoverzicht

2020 2019 2018

Werkkapitaal 17.947 5.800 19.018

Quick ratio 8,89 2,33 6,83

Current ratio 8,89 2,33 6,83

Solvabiliteit (EV/TV) 92,3% 68,0% 85,7%
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Bestuursverslag

Stichting His Healing Voice
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Bestuursverslag

STICHTING HIS HEALING VOICE

Jaarverslag 2020 bestuur
His Healing Voice is een bediening, die mensen wil helpen om in en vanuit de tegenwoordigheid van God te
leven.

Gebeurtenissen afgelopen jaar
In het begin van kalenderjaar 2020 werden we als bestuur bemoedigd door een grote gift vanuit de achterban
waardoor de liquiditeitspositie zo aan het begin van het jaar van voldoende niveau was. Wat een vertrouwen
geeft het om te weten dat onze Hemelse Vader zorgt en weet wat nodig is.

Vanaf maart 2020 werd door Covid-19 alles anders en toch, als bestuur zijn we dankbaar dat we een God
mogen dienen die onveranderlijk dezelfde is.

Het was zoeken naar nieuwe manieren om de activiteiten in te richten en invulling te geven aan de
doelstellingen van de stichting. Deze nieuwe mogelijkheden werden, naast diverse bijeenkomsten die wel door
konden gaan, gevonden in uitzendingen via de livestream en de persoonlijke contacten. Geconcludeerd kan
worden dat meer dan ooit duidelijk is dat het nodig is dat het bevrijdende evangelie van Jezus Christus klinkt!

In september 2020 vierden we het lustrumfeest op de Betteld te Zelhem met een deel van de achterban. Een
prachtige samenkomst waar ondanks het verplicht afstand houden we dicht tot elkaar mochten komen en
dankbaar mochten terugkijken op vijf jaar His Healing Voice.

In het 4e kwartaal 2020 ging een deur open. Een nieuwe locatie te Nijkerk waar we prachtige mogelijkheden
zien om komende jaren bijeenkomsten, seminars, trainingen enz. te organiseren. Inmiddels is de
huurovereenkomst getekend en is door een groep enthousiaste vrijwilligers de locatie prachtig opgeknapt. Naar
verwachting zal vanaf het 2e kwartaal 2021 op deze locatie te Nijkerk de activiteiten verder vormgegeven
kunnen worden.

Financieel was het jaar 2020 een rijk gezegend jaar. De opbrengsten vanuit de activiteiten, periodieke giften
vanuit de achterban alsmede de overige opbrengsten zijn licht afgenomen van € 95.171 naar € 91.978, een
afname van 3%. Dit is voornamelijk het gevolg van incidentele giften (€ 8.000) in boekjaar 2019 inzake de reis
naar Suriname.

Doordat ook de kosten aanzienlijk zijn afgenomen sluiten we het jaar 2020 af met een resultaat van € 17.942.
Dit uiteindelijk zeer positieve resultaat is het gevolg van enkele giften in december 2020 rondom de
toekomstplannen te Nijkerk. Dankbaar!

Veel belangrijker dan financiële resultaten en euro’s waren de activiteiten en contacten waarin hulp, troost en
hoop mocht doorklinken in Jezus naam! Op de website van de stichting en de social media kanalen vindt u
getuigenissen en verhalen over de machtige dingen die gebeuren.

Toestand op balansdatum
Er hebben zich in de balansposities van de stichting geen bijzondere mutaties voorgedaan in het afgelopen jaar.
Vanuit het positieve resultaat over 2020 zijn zowel de liquiditeitspositie als de vermogenspositie aanzienlijk
verbeterd ten opzichte van het voorgaande jaar.
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Toekomstverwachting
We begonnen het jaar 2021 met wonderlijke verbazing toen begin januari 2021 een prachtige gift werd
bijgeschreven. Dankbaar en vooral ook vol verwondering dat er wordt gezorgd en wij ons geen zorgen hoeven
te maken.

Het bestuur ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Er worden vooralsnog geen bijzonderheden verwacht
ten aanzien van de ontwikkeling in aantal personeelsleden en de (grote) investeringen zijn met name gericht op
het verder in gereedheid brengen van de nieuwe locatie te Nijkerk.

Maar vooral is onze toekomstverwachting vol van dat wat Jezus zal gaan doen.
Aalten, 27 maart 2021

Bestuur:

J.W. Kater M. van Oeveren A.J.C. Gijsbertsen J.J. Driessen

Verslag raad van toezicht
De raad van toezicht heeft over boekjaar 2020 toezicht gehouden op het bestuur van de stichting. Hierbij zijn
geen bijzonderheden geconstateerd. Middels gesprekken en een gezamenlijke vergadering is het beleid en de
realisatie daarvan geëvalueerd.
Ook de raad van toezicht ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Raad van Toezicht

L.F. van der Heide A. Grievink E.D.T. Vorsterman van Oijen - Kamphuis
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Jaarrekening

Stichting His Healing Voice
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Balans

Na resultaatbestemming.

Balans activa

31-12-2020 31-12-2019

Vaste activa

Materiële vaste activa 9.269 3.474

9.269 3.474

Vlottende activa

Vorderingen 2.316 780

Liquide middelen 17.907 9.383

20.223 10.164

Activa 29.492 13.638

Balans passiva

31-12-2020 31-12-2019

Eigen vermogen

Overige (vrije) reserve 27.217 9.274

27.217 9.275

Kortlopende schulden 2.276 4.363

Passiva 29.492 13.638
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Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten incl. begroting

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2020 2020 2019

Baten 91.978 90.000 95.171

Besteed aan doelstellingen 5.306 10.000 16.338

Brutomarge 86.672 80.000 78.834

Personeelskosten 32.161 36.000 48.285

Afschrijvingen 973 1.000 569

Overige personeelskosten 11.471 13.500 11.138

Huisvestingskosten 12.401 10.000 11.430

Verkoopkosten 3.069 8.000 9.498

Kantoorkosten 5.720 4.000 3.260

Algemene kosten 2.936 4.000 4.985

Totaal kosten 68.731 76.500 89.164

Bedrijfsresultaat 17.941 3.501 -10.331

Financiële baten en lasten 1 -50 0

Resultaat na belasting 17.942 3.451 -10.331
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Toelichting op de jaarrekening

Algemeen

Stichting His Healing Voice is statutair en feitelijk gevestigd te Nijkerk en is ingeschreven bij het handelsregister
onder nummer 63732610.

Stichting His Healing Voice is opgericht op 2 juli 2015. De stichting heeft de ANBI-status en heeft geen
winstoogmerk. De stichting heeft ten doel een bediening te zijn van verzoening, die mensen wil helpen om in
en vanuit de tegenwoordigheid van God te leven. Dit doen zij onder het motto: 'Enter into God's Presence'. Zij
wil mensen helpen om:
- Gods stem te verstaan;
- Gods stem te volgen;
- Gods stem in deze wereld te zijn.

Door middel van conferenties, workshops, spreekbeurten en onderwijssessies, worden deze bovenstaande
doelen zo goed mogelijk bereikt.
De stichting kan haar doel financieel verwezenlijken door:
- Sponsoring vanuit partnership;
- Giften vanuit conferenties;
- Workshops;
- Giften vanuit spreekbeurten en onderwijssessies;
- Alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Continuïteit

Nederland is in 2020 getroffen door het Coronavirus. De overheid heeft hierdoor diverse maatregelen genomen
en biedt faciliteiten aan om ondernemers te helpen. Op dit moment ondervindt de stichting nog geen financiële
gevolgen door het coronavirus. De stichting heeft een trouwe achterban, waardoor giften nog binnenkomen. De
kosten worden goed in de gaten gehouden. Er is geen gebruik gemaakt van overheidsmaatregelen.
Voorgaande is voor de bestuurders reden om te vertrouwen op duurzame voortzetting van de
ondernemingsactiviteiten. Derhalve is de jaarrekening opgesteld op basis van continuiteitsveronderstelling.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting His Healing Voice zich verschillende oordelen en schattingen 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 desbetreffende jaarrekeningposten.
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Valuta

De posten in de jaarrekening van de organisatie worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de
economische omgeving waarin de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele
valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van de
organisatie.

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de
Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar.

Grondslagen van 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.

Grondslagen van vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief
de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde
van de vordering.

Grondslagen van 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.
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Grondslagen van eigen vermogen

Per jaar wordt er door het bestuur bepaald of het resultaat een bestemmingsreserve krijgt of wordt verantwoord
als overige (vrije) reserve. Een bestemmingsreserve wordt aangewezen om een bepaald doel te realiseren.

Grondslagen van kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij
zijn gerealiseerd.

Grondslagen van omzet

Algemeen
De baten omvat de opbrengsten uit verlenen van diensten en giften/donaties.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen worden afzonderlijke in de staat van baten en
lasten verwerkt. Indien deze baten niet volledig zijn besteed worden nog niet bestede gelden opgenomen onder
de kortlopende schulden als verplichting.

Verlenen van diensten
Verantwoording van baten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties,
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Grondslagen van bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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Grondslagen van lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
staat van baten en lasten.

Grondslagen van afschrijvingen

Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik
afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Grondslagen van financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Materiële vaste activa

Inventaris 9.269 3.474

9.269 3.474

De organisatie hanteert de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages voor materiële vaste activa:
Inventaris 20%

Vorderingen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Vorderingen

Overige vorderingen 2.316 780

2.316 780

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar, tenzij anders is aangegeven.

Liquide middelen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Liquide middelen

Tegoeden op bankrekeningen 17.907 9.383

17.907 9.383
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Eigen vermogen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Eigen vermogen

Overige (vrije) reserve 27.217 9.274

27.217 9.275

Het eigen vermogen bestaat geheel uit overige rerserves. De winst over 2020 is toegevoegd aan de overige
reserves. De overige (vrije) reserve worden volledig beschikbaar gesteld om de doelstelling van de Stichting His
Healing Voice te ondersteunen of uit te voeren. Er is geen specifieke bestemming door het bestuur toegekend.

Kortlopende schulden

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Kortlopende schulden

Crediteuren 0 1.598

Belastingen en premies sociale
verzekeringen

657 707

Overige schulden 1.619 2.058

2.276 4.363

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Belastingen en premies sociale
verzekeringen

Loonheffing 657 707

657 707
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Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Er is een huurovereenkomst afgesloten voor de huur van een pand te Aalten. De huurverplichting over 2021
bedraagt € 2.341. De huurovereenkomst wordt verlengd met telkens 1 jaar. De opzegtermijn bedraagt 1 maand.
De huur voor het pand in Aalten is per 01-04-2021 opgezegd.

Per 01-01-2021 is er een huurovereenkomst afgesloten voor de huur van een pand aan de Voorthuizerweg 5 te
Nijkerk. De huurverplichting over 2021 bedraagt € 30.700. De huurovereenkomst is aangegaan voor een
periode van 1 jaar. Bij verlenging van de overeenkomst wordt de huurovereenkomst telkens verlengd met 1 jaar.
De opzegtermijn bedraagt 1 maand.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2020 2020 2019

Baten

Baten uit doelstellingen 91.978 90.000 95.171

91.978 90.000 95.171

Baten uit doelstellingen

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2020 2020 2019

Baten uit doelstellingen

Workshops & diners -910 1.175 1.175

Giften algemeen 84.268 77.250 73.603

Giften conferenties 1.258 3.200 3.195

Spreekbeurtvergoedingen 7.362 8.375 8.383

Giften reis Suriname 0 0 8.816

91.978 90.000 95.171

Besteed aan doelstellingen

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2020 2020 2019

Besteed aan doelstellingen

Besteed aan doelstellingen 5.306 10.000 16.338

5.306 10.000 16.338
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Totaal kosten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2020 2020 2019

Totaal kosten

Personeelskosten 32.161 36.000 48.285

Afschrijvingen 973 1.000 569

Overige personeelskosten 11.471 13.500 11.138

Huisvestingskosten 12.401 10.000 11.430

Verkoopkosten 3.069 8.000 9.498

Kantoorkosten 5.720 4.000 3.260

Algemene kosten 2.936 4.000 4.985

68.731 76.500 89.164

Personeelskosten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2020 2020 2019

Personeelskosten

Lonen en salarissen 27.311 30.000 40.658

Sociale lasten 4.850 6.000 7.627

32.161 36.000 48.285

In 2020 is er in totaal 1 werknemer geweest. Deze medewerker betreft 0,65 fte gedurende het hele jaar.
In 2019 zijn er in totaal 2 werknemers geweest. 1 medewerker betreft 0,65 fte gedurende het hele jaar. En 1
medewerker betreft 0,4 fte over de maanden januari t/m november.

Afschrijvingen

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2020 2020 2019

Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste
activa

973 1.000 569

973 1.000 569
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Huisvestingskosten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2020 2020 2019

Huisvestingskosten

Betaalde huur 9.365 8.000 8.856

Onderhoud gebouwen 747 0 107

Gas, water en elektra 2.288 2.000 2.467

12.401 10.000 11.430

Kantoorkosten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2020 2020 2019

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 3.448 3.050 2.315

Porti 513 50 61

Telefoon en internet 1.759 700 682

Contributies en abonnementen 0 200 202

5.720 4.000 3.260

Algemene kosten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2020 2020 2019

Algemene kosten

Accountantskosten 1.803 2.000 1.960

Bankkosten 271 500 502

Algemene kosten 862 1.500 2.523

2.936 4.000 4.985
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Ondertekening

25 juli 2021
J Driessen

Zwijndrecht, 22 juli 2021
Albert van der Heide

Zwolle 6-10-21, 6 oktober 2021
Esther Vorsterman van Oijen -Kamphuis

Ede, 28 september 2021
A. Grievink
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Bennekom, 24 augustus 2021
Wim Kater

Gouda, 11 augustus 2021
Maurice van Oeveren

Ermelo, 29-7-2021, 29 juli 2021
Ard-Jan Gijsbertsen


