Financieel jaarverslag 2019
INKOMSTEN:

KOSTEN:

Giften Algemeen

€

3.299,65

Kosten Algemeen

€

582,35

Giften t.b.v. Toerusting

€

0,00

Kosten t.b.v. Toerusting

€

0,00

Giften t.b.v. Evangelisatie

€

2.450,00

Kosten t.b.v. Evangelisatie

€

3.811,70

Inkomsten evangelisatiemateriaal

€

878,79

Totaal inkomsten

€

6.628,44

Totaal kosten

€

4.394,05

Resultaat 2017:

€

1.458,64

Resultaat 2018:

€

-538,74

Resultaat 2019:

€

2.234,39

Totaal:

€

3.154,28

Toelichting op de financiën
Sinds 22 mei 2017 is Volgelingen van Jezus formeel gezien een stichting en zijn we door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI).

Giften en kosten Algemeen
‘Kosten Algemeen’ zijn bankkosten en kosten voor de website. De kosten voor de website bestaan uit kosten voor:





het registreren van de domeinnamen,
het hosten van de website,
het onderhouden van de website,
het ontwikkelen van de website.

‘Inkomsten Algemeen’ zijn ontvangen giften waarbij geen doel gespecificeerd is.

Giften en kosten t.b.v. Toerusting
In 2019 hebben we geen kosten gemaakt voor het toerusten van gelovigen en hebben we ook geen giften ontvangen voor dit doel.

Inkomsten evangelisatiemateriaal
‘Inkomsten evangelisatiemateriaal’ zijn vergoedingen die we hebben ontvangen voor het verstrekken van evangelisatiemateriaal.

Giften en kosten t.b.v. Evangelisatie
‘Kosten t.b.v. Evangelisatie’ zijn kosten die we gemaakt hebben voor:






Evangelisatiedagen en campagnes:
o Het organiseren van evangeliecampagnes en evangelisatiedagen.
 Tijdens een aantal van deze acties hebben we de deelnemers o.a. van eten en drinken voorzien.
 Hiervoor hebben we ook een koffiepercolator aangeschaft.
Evangelisatie materiaal
o Het ontwikkelen en publiceren van evangelisatiemateriaal.
o Het aanschaffen en verspreiden van evangelisatiemateriaal.
Nieuw Testamenten verspreiden
o Het aanschaffen en verspreiden van Nieuw Testamenten.
o Het betalen van verzendkosten van de Nieuw-Testamentaanvragen die we ontvangen via onze website.

‘Inkomsten t.b.v. Evangelisatie’ zijn giften die we specifiek voor dit doel ontvangen hebben.
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