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2.1          Balans per  31 december (na resultaatbestemming)

ACTIVA 31-12-2018 31-12-2017

€ €
Vaste activa

Materiële vaste activa 2.5.1 -                          -                     

Vlottende activa

Voorraden 2.5.2 133.589 143.342

Vorderingen 2.5.3 2 82

Liquide middelen 2.5.4 3.111 5.338

Totaal activa 136.702 148.762
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PASSIVA 31-12-2018 31-12-2017

€ €
Reserves 2.5.5

Continuïteitsreserve 63.955 81.757

Bestemmingsreserve 19.990 19.990

Reorganisatiereserve 0 0

83.946 101.748

Voorzieningen

Pensioenvoorziening 2.5.6 42.071 40.547

Kortlopende schulden

Belastingen en sociale lasten 2.5.7 2.707 2.589

Overige kortlopende schulden 2.5.8 7.978 3.878

10.685 6.467

Totaal passiva 136.702 148.762
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2.2          Staat van baten en lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

€ € €
BATEN

Baten van particulieren 2.6.1 271.161            231.250            243.979            

Baten van bedrijven 2.6.2 8.996                 5.750                 6.741                 

Baten van andere organisaties zonder winststreven 2.6.3 51.719               52.400               48.052               

Som van de geworven baten 331.876            289.400            298.772            

LASTEN

Doelstelling

Besteed aan doelstelling 2.3 273.690            237.048            289.659            

Afwaardering voorraad doelstelling 2.3 1.363                 -                          19.777               

Voorlichting 2.3 11.658               2.200                 7.631                 

286.711            239.248            317.067            

Werving 

Wervingskosten 2.3 32.790               29.915               31.930               

Beheer en administratie

Kosten van beheer en administratie 2.3 28.781               32.887               29.920               

Som van de lasten 348.283            302.050            378.917            

Saldo voor financiële baten en lasten -16.406             -12.650             -80.145             

Saldo financiële baten en lasten 2.7.4 -1.396                -1.400                -1.750                

Saldo van baten en lasten -17.802             -14.050             -81.895             

Resultaatverdeling

Continuïteitsreserve -17.802             -14.050             -81.895             

Bestemmingsreserve -                          -                          13.501               

Reorganisatiereserve -                          -                          -13.501             

Totaal resultaatbestemming -17.802             -14.050             -81.895             
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2.3          Overzicht lastenverdeling

      Besteed aan doelstelling

geplaatste eigen beheer

Bijbels incl. fondsen- en

Lasten gerelat. kosten voorlichting werving administratie

€ € € €

Besteed aan doelstelling 2.7.1 256.116€          
Publiciteit en communicatie 2.7.2 5.601€               24.713€            
Personeelskosten 2.7.3 14.136€            6.058€               8.078€               15.286€            
Huisvestingskosten 4.400€               
Kantoor- en algemene kosten 3.438€               9.094€               
Afwaardering Bijbeluitgaven 1.363€               
Totaal lasten 275.053€          11.659€            32.791€            28.779€            

Aan de hand van de bestede arbeidsuren zijn met betrekking tot de verdeling van 

de personeelskosten onder punt 2.4.13 de bijbehorende percentages opgenomen.
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2.3          Overzicht lastenverdeling (vervolg)

Totaal Begroot Totaal

Lasten 2018 2018 2017

€ € €

Besteed aan doelstelling 2.7.1 256.116            208.400            271.947            

Publiciteits- en communicatiekosten 2.7.2 30.313               25.700               25.549               

Personeelskosten 2.7.3 43.558               50.850               43.436               

Huisvestingskosten 4.400                 4.500                 4.487                 

Kantoor- en algemene kosten 12.532               12.600               13.721               

Afwaardering Bijbeluitgaven 1.363                 -                          19.777               

Totaal lasten 348.283            302.050            378.917            

Doelbestedingspercentage van de baten:

Bestedingen aan doelstellingen/totale baten 85,98% 82,67% 99,50%

Doelbestedingspercentage van de lasten:

Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten 82,25% 79,21% 82,78%

Wervingspercentage:

Wervingskosten/som van de geworven baten 9,88% 10,34% 10,69%

Beheer- en administratiekostenpercentage:

Kosten beheer en administratie/totale lasten 8,30% 10,89% 8,33%
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2.4          Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

2.4.1       Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld op basis Richtlijn 650 voor 'Richtlijn Fondsenwervende instellingen' van

de Raad voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze Richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de 

organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn.

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

2.4.2       Vergelijkende cijfers

Het negatieve exploitatiesaldo is ten laste gebracht van de continuïteitsreserve. 

2.4.3       Algemene grondslagen van waardering

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs.

2.4.4       Materiële vaste activa

De materiële vaste activa benodigd voor de doelstelling en voor de bedrijfsvoering worden gewaardeerd

tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een percentage 

van deze verkrijgingsprijs.

2.4.5       Voorraden

De waardering van de voorraad voor de doelstelling is gewaardeerd op actuele waarde.

Waardering op actuele waarde geeft een goed inzicht, omdat de uitgaven immers

gratis worde verstrekt. Aangesloten is op de waarderingsmethoden in de uitgeverswereld.

De actuele waarde bedraagt 25% van de aankoopprijs van de boeken.

2.4.6       Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen

(geamortiseerde) kostprijs.

2.4.7      Reserves en fondsen

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de vereniging. Door het bestuur kunnen doelreserves

worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel. Fondsen betreffen gelden die besteed

moeten worden in het kader van de doelstelling waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Dit

betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en andere fondsen.

2.4.8      Pensioenvoorziening

De voorziening betreft een pensioenverplichting jegens een voormalige werknemer van de 

Bijbelvereniging. De voorziening wordt gewaardeerd volgens bedrijfseconomische grondslagen 

en is bepaald op basis van een actuariële berekening.
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Grondslagen van resultaatbepaling

2.4.9    Algemene grondslagen van resultaatbepaling

Het resultaat is bepaald door het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere

aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde

waarderingsgrondslagen.

2.4.10       Baten

De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten.

Nalatenschappen worden opgenomen in het verslagjaar waarin de omvang van de nalatenschap

betrouwbaar kan worden vastgesteld, derhalve indien de betaling is aangekondigd. Voorschotten 

worden verantwoord in het boekjaar waarin zij worden ontvangen.

2.4.11     Lasten

Tot de lasten worden alle op de verslagperiode betrekking hebbende kosten gerekend.

2.4.12     Personeelsbeloning

Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn,

in overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten.

2.4.13       Kostentoerekening

De volgende kostensoorten worden als volgt nader verdeeld over de bestedingscategorieën:

Kostensoort Toerekening

Personeelskosten 35% aan doelstelling

15% aan voorlichting

20% aan fondsenwerving

30% aan beheer en administratie

Kantoor- en alg. kosten (verz. en opslag Bijbels) 100% aan doelstelling

Kantoor- en alg. kosten (overige) 100% aan beheer en administratie

9



2.5          Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

2.5.1          Materiële vaste activa

Er zijn geen activa in gebruik voor de bedrijfsvoering.

Op duurza e ge ruiksgoedere  et ee  aa s haf aarde o e  € .5  ordt afges hre e . A ti a
met een lagere aanschafwaarde worden in het jaar van aanschaf ten laste van de exploitatie gebracht. 
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2.5          Toelichting op de balans (vervolg)

VLOTTENDE ACTIVA

2.5.2          Voorraden

De voorraad Bijbeluitgaven, zoals die is vastgesteld en gecontroleerd per 31 december 2018, is

opgenomen tegen de waarde in het economisch verkeer (zijnde 25% van de aanschafprijs). 

De voorraden zijn opgeslagen in een opslagloods aan de Eigen Haard 51, 8561 EX te Balk en

(geringe werkvoorraden) bij werknemer J. van Middendorp, bij voorzitter H.M. Jager en bij 

penningmeester A.P. van Leeuwen.

Bijbeluitgaven in aantallen 2018 2018 2018 2018

Beginvoorraad Gekocht Geplaatst Eindvoorraad

Diverse Bijbeluitgaven (incl. Bible Boxen) 214.237 86.534 101.920 198.851

Bijbeluitgaven in aantallen 2017 2017 2017 2017

Beginvoorraad Gekocht Geplaatst Eindvoorraad

Diverse Bijbeluitgaven (incl. Bible Boxen) 226.419 96.153 108.335 214.237

Bijbeluitgaven begin boekjaar + waarde 2018 2018 Waarde 2017 2017 Waarde

Aantal Econ. verkeer Aantal Econ. verkeer

Diverse Bijbeluitgaven (incl. Bible Boxen) 198.851 133.589€          214.237 143.342€          
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2.5          Toelichting op de balans (vervolg)

2018 2017

€ €
2.5.3          Vorderingen

Te ontvangen rente 2                         82                       

Overige vorderingen -                          -                          

2                         82                       

2.5.4          Liquide middelen

Rekeningen courant 2.653                 1.961                 

Spaarrekeningen 458                    3.377                 

3.111                 5.338                 

Bij de ING zijn drie rekeningen courant ondergebracht. De spaarrekening bestaat uit een Vermogen

Spaarrekening bij de ING met rekeningnummer 539898 tegen een basis jaarrente van 0,05% per 31-12-2018.
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2.5          Toelichting op de balans (vervolg)

2018 2017

€ €
PASSIVA

2.5.5          Reserves

Continuïteitsreserve

Saldo per 1 januari 81.757               163.652            

Mutatie volgens resultaatbestemming -17.802             -81.895             

Saldo per 31 december 63.955               81.757               

De continuïteitsreserve is bedoeld voor de korte termijn en wordt aangehouden ter dekking van de  

kosten voor het geval de uitgaven de inkomsten overtreffen. Het bestuur streeft naar een niveau van

één tot anderhalf maal de normaliter te verwachten directe kosten binnen een vol kalenderjaar.

2018 2017

€ €
Bestemmingsreserve

Saldo per 1 januari 19.990               6.489                 

Mutatie volgens resultaatbestemming -                          13.501               

Saldo per 31 december 19.990               19.990               

De Bestemmingsreserve kan dienen om een bijzonder project te dekken uit eigen 

middelen. Bijvoorbeeld om diverse Bijbeluitgaven aan te schaffen, die zullen worden 

ingezet als evangelisatiemiddel. 

2018 2017

€ €
Reorganisatiereserve

Saldo per 1 januari -                          13.501               

Mutatie volgens resultaatbestemming -                          -13.501             

Saldo per 31 december -                          -                          

Aangezien de reorganisatie in 2016 is afgerond, is de reservering hiervoor overbodig 

geworden. Derhalve is het saldo in 2017 ten gunste van de Bestemmingsreserve gebracht.
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2.5          Toelichting op de balans (vervolg)

2018 2017

€ €
2.5.6          Pensioenvoorziening

Saldo per 1 januari 40.547               43.514               

Ontvangen rente 2                         41                       

Dotatie 4.531                 -                          

Onttrekking -                          -                          

Onttrekking boekjaar -3.008                -3.008                

Saldo per 31 december 42.071               40.547               

De voorziening is gewaardeerd op basis van de waarde in het economisch verkeer. Deze is bepaald 

aan de hand van een offerteaanvraag bij een verzekeraar per 21 juli 2006. Jaarlijks wordt de uitkering 

aan de voormalig werknemer ten laste van de voorziening gebracht. De rente over het saldo wordt 

jaarlijks berekend en wordt ten gunste van de pensioenvoorziening geboekt. Ook wordt jaarlijks een

nieuwe berekening gemaakt om de koopsom te bepalen die nodig is om het toegezegde,

levenslange pensioen uit te kunnen keren. 

14



2.5          Toelichting op de balans (vervolg)

2.018                 2.017                 

€ €
2.5.7          Belastingen en sociale lasten

Af te dragen loonheffing 2.707                 2.589                 

Saldo per 31 december 2.707                 2.589                 

2.5.8         Overige kortlopende schulden

Reservering vakantietoeslagen 1.083                 1.066                 

Bankkosten 4e kwartaal 325                    550                    

Raming accountantskosten 2.239                 2.263                 

Overige kosten 4.331                 -                          

Saldo per 31 december 7.978                 3.878                 
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2.6          Toelichting op de baten

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

€ € €
BATEN

2.6.1          Baten van particulieren

Giften van leden en donateurs 264.394            224.250            216.694            

Eenmalige giften 6.767                 7.000                 7.006                 

Nalatenschappen -                          -                          20.279               

271.161            231.250            243.979            

2.6.2          Baten van bedrijven

Giften van leden en donateurs 405                    100                    25                       

Overige giften van bedrijven 8.591                 5.650                 6.716                 

8.996                 5.750                 6.741                 

2.6.3       Baten van andere organisaties zonder winststreven

Giften van kerken en geloofsgemeenschappen * 44.552               45.400               43.792               

Overige baten 7.167                 7.000                 4.260                 

51.719               52.400               48.052               

16



2.6          Toelichting op de baten (vervolg)

* Baten van kerken en geloofsgemeenschappen gespecificeerd

2018 2017 2018 2017

Protestantse Kerk in Nederland 130 125 26.975 25.599

Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt 26 26 3.766 3.865

Gereformeerde Gemeenten 18 21 1.729 2.850

(Vrije) Evangelische Gemeenten 16 18 1.866 3.273

Nederlands Gereformeerde Kerken 9 8 2.958 2.278

Christelijke Gereformeerde Kerken 10 13 1.645 1.751

Baptistengemeenten 6 8 1.030 1.348

Vergadering van Gelovigen 7 5 2.398 1.165

Hersteld Hervormde Kerk 3 3 125 250

Rooms-Katholieke Kerk 2 0 130

Overigen 15 16 1.930 1.413

Totaal 242 243 44.552 43.792

                    Aantal Bedrag
Namen kerken en geloofsgemeenschappen
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2.7          Toelichting op de lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

€ € €
2.7.1          Besteed aan doelstelling

Geplaatste Bijbeluitgaven

Diverse Bijbeluitgaven (incl. Bible Boxen) 256.116            208.400            271.947            

Besteed aan doelstelling 256.116            208.400            271.947            

Met grote regelmaat werd een taal en/of Bijbeluitgave toegevoegd aan het assortiment.

Per 31 december 2018 waren ruim 180 verschillende Bijbeluitgaven in meer dan 70 talen op voorraad.

2.7.2          Publiciteits- en communicatiekosten

Mailingkosten 23.522               23.000               22.034               

Promotiekosten 5.550                 1.600                 1.641                 

Presentatie- en hostingkosten 1.241                 1.100                 1.874                 

30.313               25.700               25.549               

De mailingkosten betreffen het sturen van viermaal een direct mail + viermaal een digitale nieuwsbrief. 

De promotiekosten bestaan uit advertentiekosten (vooral in kerkelijke jaarboeken) en uit 

kosten voor het instappen en meedoen aan de campagne nalaten van Stichting Goede Doelen 

onder de werknaam 'Toegift'.

De presentatie- en hostingkosten betreffen het met een infotafel aanwezig zijn bij enkele congressen, 

alsook de hostingkosten van de webwinkel en het bijhouden en optimaliseren van de website.
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2.7          Toelichting op de lasten (vervolg) Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

€ € €
2.7.3          Personeelskosten

Lonen en salarissen 27.718               37.700               31.394               

Sociale lasten 5.686                 6.750                 6.166                 

Pensioenlasten 5.927                 1.400                 1.167                 

Vrijwilligersvergoedingen 3.169                 3.500                 3.401                 

Overige personeelskosten 1.058                 1.500                 1.308                 

43.558               50.850               43.436               

Het aantal werknemers aan het einde van boekjaar 2018: 0,7 (2017: 0,7).

Er is aan het einde van het boekjaar een vacature van 0,4.

De bestuursleden zijn allen onbezoldigd. De kosten welke op verzoek vergoed worden, 

zijn daadwerkelijk gemaakte kosten door bestuursleden.

2.7.4          Saldo financiële baten en lasten

Financiële baten 0 100 41

Financiële lasten -1.396 -1.500 -1.791

-1.396 -1.400 -1.751
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2.8          Ondertekening

Vastgesteld en goedgekeurd te Nijkerk op 21 mei 2019.

H.M. Jager A.P. van Leeuwen,

Voorzitter van het bestuur Penningmeester van het bestuur
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Aan het bestuur van 
Bijbelvereniging voorheen de Nederlandse Gideons 

Copernicusstraat 17  
3772 CV  BARNEVELD 

 
Barneveld, 30 april 2019 

 
 

Geacht bestuur, 
 

Hierbij brengen wij rapport uit inzake het samenstellen van de jaarstukken over 2018 van  

de Bijbelvereniging voorheen de Nederlandse Gideons. 
 

 

Samenstellingsverklaring 

De jaarrekening van de Bijbelvereniging voorheen de Nederlandse Gideons is door ons samengesteld 

op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 
2018 en de staat van baten en 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 algemeen aanvaardbare grondslagen en de in Nederland geldende RJK-
richtlijn C2 Kleine fondsenwervende organisatie. 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 de Bijbelvereniging voorheen de Nederlandse Gideons. 
 

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 er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, 

vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan 
met de door u verstrekte gegevens.  

 

Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. 
 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Visser & Visser Accountants B.V. 

 

Was getekend. 
 

Drs. J. van Beek RA 
 

 



Begroting 2019

Begroting Realisatie Begroting 

2019 2018 2018

€ € €
BATEN

Baten van particulieren 270.000            271.161            230.000            

Baten van bedrijven 8.200                 8.996                 7.000                 

Baten van andere organisaties zonder winststreven 52.000               47.459               50.000               

Overige baten 7.200                 4.260                 2.400                 

Som van de geworven baten 337.400            331.876            289.400            

LASTEN

Doelstelling

Besteed aan doelstelling 292.805            273.690            237.048            

Afwaardering voorraad doelstelling -                          1.363                 -                          

Voorlichting 17.450               11.658               2.200                 

310.255            286.711            239.248            

Werving

Wervingskosten 19.020               32.790               29.915               

Beheer en administratie

Kosten van beheer en administratie 22.425               28.781               32.887               

Som van de lasten 351.700            348.283            302.050            

Saldo voor financiële baten en lasten -14.300             -16.406             -12.650             

Saldo financiële baten en lasten 100                    -1.396               -1.400               

Saldo van baten en lasten -14.200             -17.802             -14.050             
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