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Vereniging JEZUS LEEFT Bennebroek, 22 juni 2021

A.M.A. van Langeraadweg 7

3381 LB Giessenburg

Geachte bestuursleden,

Hierbij breng ik verslag uit over het boekjaar 2020 met betrekking tot uw vereniging.

1. De samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening 2020 van Vereniging JEZUS LEEFT te Giessenburg is door mij 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 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 mij uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor

accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard

wordt van mij verwacht dat ik u ondersteun bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Ik heb daarbij mijn 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 mij alle

relevante informatie aanlevert. Ik heb mijn werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid

heeft voldaan. Als slotstuk van mijn werkzaamheden ben ik door het lezen van de jaarrekening globaal

nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met mijn kennis van de stichting. Ik heb

geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die mij in staat stelt om een oordeel te

geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht heb ik mij gehouden aan de voor mij geldende relevante ethische

voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere

gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat ik de opdracht professioneel,

vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief heb uitgevoerd en dat ik vertrouwelijk omga met de

door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA

verwijs ik u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
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2. ALGEMEEN

2.1 Doelstelling vereniging

Het doel van de vereniging is Jezus verkondigen. Zij tracht dit doel te bereiken door middel van de

politiek en verder met gebruikmaking van alle wettelijke middelen.

2.2 Samenstelling bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: J.A.C. van Ooijen

Secretaris: M. van Ooijen

Penningmeester: J. Romijn

2.3 Oprichting vereniging

De vereniging is opgericht op 11 oktober 2013. Op 23 augustus 2017 heeft een statutenwijziging

plaatsgevonden teneinde te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen

van een ANBI-status.

3. FISCALE POSITIE

De vereniging is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en de BTW.

De vereniging heeft een ANBI status.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen ben ik gaarne bereid.

Hoogachtend,

Shalom Consultancy

drs R.N.M. Plat

Accountant-Administratieconsulent
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Jaarrekening 2020 van Vereniging

JEZUS LEEFT te Giessenburg

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2020

31-12-2020 31-12-2019

€ € € €

ACTIVA

Materiële vaste activa (1)

Vervoermiddelen 2.696 4.339

Liquide middelen (2) 21.362 7.644

24.058 11.983

PASSIVA

Eigen vermogen (3)

Verenigingsvermogen 22.848 10.773

Kortlopende schulden (4)

Overige schulden en overlopende passiva 1.210 1.210

24.058 11.983
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Jaarrekening 2020 van Vereniging

JEZUS LEEFT te Giessenburg

2. Staat van baten en lasten over 2020

2020 2019

€ € € €

Baten

Giften (5) 50.144 44.542

50.144 44.542

Lasten

Autokosten (6) 4.717 2.800

Algemene kosten (7) 31.577 38.088

Afschrijvingen (8) 1.643 1.643

37.937 42.531

Resultaat 12.207 2.011

Financiële baten en lasten (9) -132 -153

Batig saldo 12.075 1.858
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Jaarrekening 2020 van Vereniging

JEZUS LEEFT te Giessenburg

3. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens Titel 9 BW 2.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva

geschiedt, voorzover niet anders is vermeld, tegen geamortiseerde kostprijs.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden

verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs minus lineaire afschrijvingen naar rato

van de economische levensduur.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties

en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd

tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten

van het verslagjaar 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.
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Jaarrekening 2020 van Vereniging

JEZUS LEEFT te Giessenburg

4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA 31.12.20 31.12.19

€ €

1. Materiële vaste activa

Boekwaarde per 1 januari 4.339 5.982

Investeringen tijdens het boekjaar 0 0

Afschrijvingen -1.643 -1.643

Boekwaarde per 31 december 2.696 4.339

2. Liquide middelen

ING bank 21.362 7.644

21.362 7.644

PASSIVA

3. Ondernemingsvermogen 31.12.20 31.12.19

€ €

Stichtingsvermogen

Stand per 1 januari 10.773 8.915

Batig saldo 12.075 1.858

Stand per 31 december 22.848 10.773

4. Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

Accountantskosten 1.210 1.210

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.
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Jaarrekening 2020 van Vereniging

JEZUS LEEFT te Giessenburg

5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020 2019

€ €

5. Giften

Giften 50.144 44.542

50.144 44.542

6. Autokosten

Motorrijtuigenbelasting 916 904

Verzekering 1.031 1.144

Overige autokosten 2.770 752

4.717 2.800

7. Algemene kosten

Kosten evangelisatie- en verkiezingscampagne 7.777 9.119

Niet geretourneerde waarborgsommen gemeenteraden 0 14.625

Advertentie- en reclamekosten 3.993 7.010

Giften aan derden 6.193 1.410

Anti-abortus demo 1.300 0

Accountantskosten 1.210 1.210

Kosten evangelisatiemateriaal 10.741 4.333

Kosten webhosting 363 381

31.577 38.088

8. Afschrijvingen

Afschrijvingen 1.643 1.643

1.643 1.643

9. Financiële baten en lasten

Rente en kosten bank 132 153

132 153

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de financiële positie per ultimo

2020.

Bestemming van het batig saldo

Het bestuur heeft besloten om het batig saldo over het boekjaar 2020 toe te voegen aan het

verenigingsvermogen.

Aldus vastgesteld en goedgekeurd door het bestuur te Giessenburg op 22 juni 2021.

J.A.C. van Ooijen M. van Ooijen J. Romijn
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Jaarrekening 2020 van Vereniging

JEZUS LEEFT te Giessenburg

6. BEGROTING VOOR 2021

2021

€

Giften

Giften 50.000

50.000

Autokosten

Motorrijtuigenbelasting 900

Verzekering 1.000

Overige autokosten 2.100

4.000

Algemene kosten

Kosten evangelisatie- en verkiezingscampagne 35.000

Advertentie- en reclamekosten 11.600

Kosten evangelisatiemateriaal 11.000

Accountants- en kantoorkosten 1.200

Kosten webhosting 400

59.200

Afschrijvingen

Afschrijvingen 1.600

1.600

Financiële baten en lasten

Rente en kosten bank 200

200

Begroot batig saldo voor 2021 -15.000
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