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BESTUURSVERSLAG

STICHTING DE GENADEBRON
BUNSCHOTEN-SPAKENBURG



BESTUURSVERSLAG OVER 2021

Algemeen
Oprichting
Stichting De Genadebron is opgericht per 17 april 2014.

Doelstelling stichting
De stichting heeft ten doel:
a.   Het bieden van en overkoepelende organisatie voor de kerken in de gemeente Bunschoten;
b.   Het verrichten van missionaire activiteiten;
c.   Mensen binnen de gemeente Bunschoten (nader) bij Jezus te brengen;
d.   Hulpbehoevenden te ondersteunen;
e.   Verslaafden te ondersteunen;
f.   Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, zonder dat de stichting een en ander bedrijfsmatig gaat
verrichten.

Bestuursleden
De volgende bestuursleden zijn actief geweest in 2020:
Amelius Bos - voorzitter
Jakob Malestein - secretaris
Dan van der Horst - penningmeester
Fred Nijenhuis - algemeen bestuurslid
Wouter Muys - algemeen bestuurslid

De bestuursleden verrichten onbezoldigd hun bestuurswerkzaamheden voor de stichting. Daarnaast
mag het bestuur samenwerken met een grote groep vrijwilligers, die wij graag ook op deze plek willen
bedanken voor hun uitmuntende inzet.

Kamer van Koophandel
Stichting De Genadebron is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 60591080.

ANBI status

Stichting De Genadebron heeft een ANBI status. Algemene gegevens van de stichting:
Postadres: Polstraat 30, 3752 CB Spakenburg
Bezoekadres: Molenstraat 23 te Spakenburg
IBAN nr.: NL08RABO0181914972
Fiscaal nr.: 8539.74.330
Kvk nr.: 60.59.1080
Internetsite: www.degenadebron.nl
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Missie, visie en beleid
Het DNA van de Genadebron is als volgt te beschrijven:

Wij willen dagelijks putten uit de bron van Genade, uit de liefde van Jezus Christus, onze verlosser. Wij
willen Genade leven. Dat kunnen we niet zelf. Alleen door Genade mogen wij in beweging komen en
stapje voor stapje in de voetsporen van onze Rabbi wandelen. Hij is onze eerste liefde.

Dat doen wij door:
1.   mensen te zien en hen te aanvaarden zoals ze zijn (welkom zoals je bent);
2.   in verbinding te staan met mensen en gemeenten (interkerkelijk karakter);
3.   de genade boodschap en de boodschap van Gods Koninkrijk te delen;
4.   de liefde van Jezus zichtbaar te maken door praktische hulp te bieden aan minderbedeelden.

De Genadebron doet geen concessies aan:
a. het centraal staan van het evangelie van Jezus;
b. liefde en genade;
c. geen leerstellingen: wij zijn kerkelijk kleurloos;
d. eenheid hoofdzaken, vrijheid in bijzaken en liefde in alle zaken;
e. veiligheid en geen oordeel: iedereen is welkom!

Activiteiten en gerealiseerde prestaties
Hiervoor wordt verwezen naar een separaat activiteitenverslag welke op onze internetsite is
opgenomen.

Bedrijfsvoering
Financieel

Het boekjaar 2021 is een zeer bijzonder jaar geweest. Het tweede jaar van corona. We zijn een hele tijd
gesloten geweest als centrum, maar hebben voldoende mooie momenten mee mogen maken. Hiervoor
verwijzen wij ook naar het activiteitenverslag.

Financieel was het een moeilijk jaar. Door corona hebben we veel activiteiten niet kunnen uitvoeren,
welke wel in de begroting waren opgenomen. Uiteindelijk zijn we zeer dankbaar dat we een GRACE
Charity avond hebben mogen houden waardoor we het Corona verlies konden compenseren. Ook
hebben we van diverse partijen een eenmalige Corona gift ontvangen.

Per saldo zijn we dankbaar dat we een positief resultaat hebben gerealiseerd.

Toekomstgerichte informatie
Ook financieel laten we ons in 2022 weer volledig door God leiden. We mogen onze handen open
leggen om te ontvangen, en dat vervolgens weer uit te gaan delen. Dat is onze missie!
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JAARREKENING

STICHTING DE GENADEBRON
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)

31-12-2021

€ €

31-12-2020

€ €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  (1)

Gebouwen en -terreinen 2.599.529 2.816.688
Inventaris 120.979 127.347

2.720.508 2.944.035

Financiële vaste activa  (2)

Overige vorderingen 20.000 20.000

2.740.508 2.964.035

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  (3)

Handelsdebiteuren 67.199 -
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 30.010 25.579
Overige vorderingen en overlopende
activa 1.550 21.730

98.759 47.309

Liquide middelen  (4) 94.819 140.229

193.578 187.538

2.934.086 3.151.573
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31-12-2021

€ €

31-12-2020

€ €

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN  (5) 92.013 -20.574

VOORZIENINGEN  (6)

Overige voorzieningen 45.000 30.000

LANGLOPENDE SCHULDEN  (7) 2.677.600 2.705.000

KORTLOPENDE SCHULDEN  (8)

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 11.513 -
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 763 706
Schulden terzake van pensioenen - 2.440
Overige schulden en overlopende
passiva 107.197 434.001

119.473 437.147

2.934.086 3.151.573
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie
2021

€

Realisatie
2020

€

Baten

Netto-omzet  (9) 416.333 226.883

Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Minder bedeelden  (10) 34.534 23.254
Evangelisatie  (11) 14.534 5.051
Ontmoetingscentrum de Bron  (12) 81.055 82.624

130.123 110.929

Kosten van beheer en administratie
Personeelslasten  (13) 129.921 125.650
Afschrijvingen  (14) 91.317 -
Lasten beheer en administratie  (15) 23.999 27.382

245.237 153.032

Saldo voor financiële baten en lasten 40.973 -37.078

Financiële baten en lasten  (16) -2.316 -903

Saldo 38.657 -37.981

Resultaatbestemming
Overige reserves 38.657 -37.981

STICHTING DE GENADEBRON
BUNSCHOTEN-SPAKENBURG

9



3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten
De activiteiten van Stichting De Genadebron, statutair gevestigd te Bunschoten-Spakenburg, bestaan
voornamelijk uit het bieden van een overkoepelende organisatie voor de kerken in de gemeente
Bunschoten, het verrichten van missionaire activiteiten, mensen binnen de gemeente Bunschoten
(nader) bij Jezus brengen alsmede hulpbehoevenden en verslaafden ondersteunen. Het
inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 60591080.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de volgens de grondslagen zoals in dit hoofdstuk beschreven.

De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale
waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten
wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. De stichting maakt geen gebruik van derivaten.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten
verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met
een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de
aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten.
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.

Op de gebouwen en terreinen en de bijbehorende inventarissen wordt niet afgeschreven.

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.

STICHTING DE GENADEBRON
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Voorzieningen
Algemeen

Overige voorzieningen
Groot onderhoud gebouwen

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt
bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair
opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Langlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde
en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte
looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

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 diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong
vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Donaties, schenkingen en giften worden verantwoord wanneer deze zijn ontvangen.

Netto-omzet
Donaties, schenkingen en giften worden verantwoord wanneer deze zijn ontvangen.

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.

STICHTING DE GENADEBRON
BUNSCHOTEN-SPAKENBURG

11



Personeelslasten
Pensioenregeling personeel

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de
pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord.

Als de reeds betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen, wordt het meerdere
opgenomen als overlopend actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van
verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Indien er, naast de verplichting voor periodieke pensioenpremies, een verplichting bestaat voor per
balansdatum opgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichtingen), wordt de verplichting in de
balans opgenomen tegen de contante waarde.

Ultimo 2021 (en 2020) waren er voor de stichting geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen
naast de betaling van de jaarlijks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-
opbrengsten en -kosten, alsmede valutakoersresultaten en andere gerelateerde kosten en opbrengsten.

STICHTING DE GENADEBRON
BUNSCHOTEN-SPAKENBURG

12



4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Gebouwen en
-terreinen

€

Inventaris

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2021
Aanschaffingswaarde 2.816.688 127.347 2.944.035
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen - - -

2.816.688 127.347 2.944.035

Mutaties
Investeringen 33.833 - 33.833
Afschrijvingen -84.949 -6.368 -91.317
Investeringssubsidie/gift -166.043 - -166.043

-217.159 -6.368 -223.527

Boekwaarde per 31 december 2021
Aanschaffingswaarde 2.850.521 127.347 2.977.868
Cumulatieve afschrijvingen en investeringsbijdragen -250.992 -6.368 -257.360

Boekwaarde per 31 december 2021 2.599.529 120.979 2.720.508

Afschrijvingspercentages
%

Gebouwen en -terreinen  0-5
Inventaris  5
Van de EUR 2.599.529 ziet EUR 1.117.702 toe op de investering in het gebouw. Het restant bedrag ziet
toe op inrichtingen en renovatie. Over alle activa, behoudens de EUR 1.117.702 wordt 5% van de
aanschafwaarde aan het begin van de boekjaar afgeschreven.

De investeringssubsidie/gift ziet toe op diverse investeringsgiften en kortingen die door diverse
leveranciers gegeven zijn om de financiële afwikkeling van de renovatie vorm te geven.
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2. Financiële vaste activa

31-12-2021

€

31-12-2020

€

Overige vorderingen
Lening u/g Huis van Vrede 20.000 20.000

2021

€

2020

€

Lening u/g Huis van Vrede

Stand per 1 januari 20.000 20.000
Mutatie - -

Langlopend deel per 31 december 20.000 20.000

Een bedrag van € 20.000 is in 2018 uitgeleend aan Stichting Rotshuis Invest ter financiering van het
Huis van Vrede in Utrecht.

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

31-12-2021

€

31-12-2020

€

Handelsdebiteuren
Debiteuren 72.199 -

72.199 -
Voorziening dubieuze debiteuren -5.000 -

67.199 -

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 30.010 25.579

Overige vorderingen en overlopende activa
Waarborgsom en vorderingen zalmactie en verhuur - 20.881
Vordering op activiteit 'vrouwendag Spakenburg' - 849
Overige vorderingen 1.550 -

1.550 21.730
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31-12-2021

€

31-12-2020

€

4. Liquide middelen
Rabobank .972 60.160 133.734
Rabobank inzake bouw de bron 30.857 3.080
Kas centraal 520 561
Kas GRACE lunchroom 3.282 2.854

94.819 140.229
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PASSIVA

31-12-2021

€

31-12-2020

€

5. Reserves en fondsen
Overige reserves 92.013 -20.574

2021

€

2020

€

Overige reserves
Stand per 1 januari -20.574 17.407
Resultaatbestemming boekjaar 38.657 -37.981
Overige mutaties overige reserve 73.930 -

Stand per 31 december 92.013 -20.574

De overige mutaties zien toe op specificiek giften voor aflossingen van langlopende leningen.
Aangezien deze giften geen impact hebben op de performance van de stichting via de staat van baten
en lasten worden deze rechtstreeks in het eigen vermogen verantwoord.

6. Voorzieningen

31-12-2021

€

31-12-2020

€

Overige voorzieningen
Groot onderhoud gebouwen 45.000 30.000

2021

€

2020

€

Groot onderhoud gebouwen

Stand per 1 januari 30.000 15.000
Dotatie 15.000 15.000

Stand per 31 december 45.000 30.000

31-12-2021

€

31-12-2020

€

7. Langlopende schulden
Overige schulden 2.677.600 2.705.000

STICHTING DE GENADEBRON
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31-12-2021

€

31-12-2020

€

Overige schulden
Lening o/g ivm Huis van Vrede - 5.000
Lening o/g ivm de Bron 2.677.600 2.700.000

2.677.600 2.705.000

Lening o/g zijn diverse langlopende leningen welke in 2018-2019-2020-2021 zijn verkregen ter
financiering van het pand de Bron. Per saldo zijn er geen renteverplichtingen ten aanzien van deze
leningen. De looptijd van de leningen variëren tussen de 5 en 40 jaar. Een bedrag van € 350.000 dient
binnen 3 jaar afgelost te worden.

Zekerheid betreft het pand de Bron.

De continuïteit van de stichting is afhankelijk van de herfinancieringsmogelijkheden van deze leningen
op het moment dat er afgelost dient te worden.
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8. Kortlopende schulden

31-12-2021

€

31-12-2020

€

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 513 706
Pensioenen 250 -

763 706

Overige schulden en overlopende passiva
Rekening-courant Stichting de Genadebank 41.099 27.593
Vooruitontvangen bedragen inzake Opwekking 2021 2.591 18.458
Schuld aan activiteit 'mannendag Spakenburg' - 125
Vooruit ontvangen projectgiften - 47.000
Nog te betalen leveranciers 20.000 288.432
Te betalen vakantiegeld 3.754 4.402
Overige overlopende passiva 30.553 47.991
Te betalen Charity kosten 9.200 -

107.197 434.001

Er wordt geen rente in rekening gebracht over de rekening-courant Stichting de Genadebank.
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5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie
2021

€

Realisatie
2020

€
9. Netto-omzet
Baten uit sponsoring 40.338 28.132
Huuropbrengsten de Pastorie 37.297 36.500
Huuropbrengsten project de Bron 9.000 9.000
Huuropbrengsten doorverhuur 17.010 16.595
Giften 117.592 76.733
DHL opbrengsten 10.700 -
Buurthuis - ontmoetingscentrum GRACE - marge 140.537 59.923
Omzet detachering personeel 43.859 -

416.333 226.883

Besteed aan de doelstellingen
10. Minder bedeelden
Verstrekte bijdragen in projecten 10.600 3.235
Kosten vrijwilligers (avond en training) 1.348 50
Huurkosten voor doorverhuur 20.026 17.355
Coaching hulpbehoevenden 2.560 2.614

34.534 23.254

11. Evangelisatie
Groei in Genade avonden 724 201
Concerten en externe events 13.810 4.850

14.534 5.051

12. Ontmoetingscentrum de Bron
Energiekosten 22.659 26.049
Onroerend zaakbelasting 3.854 3.275
Dotatie voorziening groot onderhoud 15.000 15.000
Verzekeringen 7.919 7.132
Activiteiten jeugd - 602
Drukwerk - documentatie ontmoetingscentrum 4.534 9.933
Klein onderhoud - gebruikerskosten 27.089 10.381
Overige kosten van het ontmoetingscentrum - 10.252

81.055 82.624

13. Personeelslasten
Lonen en salarissen 97.568 101.215
Sociale lasten 21.719 16.598
Pensioenlasten 6.784 7.712
Overige personeelslasten 3.850 125

129.921 125.650
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Realisatie
2021

€

Realisatie
2020

€
Lonen en salarissen

Brutolonen 92.492 93.395
Mutatie vakantiedagenverplichting 8.447 7.820
Ontvangen ziekengelduitkeringen -3.371 -

97.568 101.215

Sociale lasten

Premies sociale verzekeringen 21.719 16.598

Pensioenlasten

Pensioenlasten 6.784 7.712

Overige personeelslasten

Reislastenvergoedingen - 125
Arbodienst 227 -
Diversen 3.623 -

3.850 125

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen
Er vindt geen beloning plaats aan bestuurders voor hun bestuurswerkzaamheden. In 2020 is bestuurder
Dan van der Horst naast zijn bestuurswerkzaamheden tevens in het centrum werkzaam geweest als
centrum manager. De beloning is vastgesteld door het bestuur en daarbij heeft een afslag
plaatsgevonden ten opzichte van een marktconform salaris omwille van het goede doel.

Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2021 circa 3 werknemers werkzaam.

14. Afschrijvingen
Materiële vaste activa 91.317 -

Afschrijvingen materiële vaste activa

Gebouwen en -terreinen 84.949 -
Inventaris 6.368 -

91.317 -

15. Lasten beheer en administratie
Kantoorlasten 7.214 7.914
Verkooplasten 10.456 4.927
Algemene lasten 6.329 14.541

23.999 27.382
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Realisatie
2021

€

Realisatie
2020

€
Kantoorlasten

Automatiseringslasten 3.620 2.810
Contributies en abonnementen 1.213 1.015
Telecom kosten 2.331 4.026
Overige kantoorlasten 50 63

7.214 7.914

Verkooplasten

Reklame- en advertentielasten 4.748 4.816
Relatiegeschenken 703 26
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren 5.000 -
Overige verkooplasten 5 85

10.456 4.927

Algemene lasten

Notarislasten 3.630 -
Overige algemene lasten 2.699 14.541

6.329 14.541

16. Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente rekening-courant bank 1 -

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten -1.113 -903
Rente leningen -1.204 -

-2.317 -903
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Bunschoten-Spakenburg, 9 oktober 2022

Amelius Bos (voorzitter) Dan van der Horst (penningmeester)

Jakob Malestein (secretaris)


