
 

Financieel jaarverslag 2020 
 

INKOMSTEN:  UITGAVEN:    

1. Giften algemeen   €     6.553,36  4. Uitgaven algemeen  €          221,93   

2. Inkomsten en giften t.b.v.  

    evangelisatie(materiaal) 
 €     9.246,76 

5. Uitgaven t.b.v.  

    evangelisatie(materiaal) 
€          13.454,70   

3. Giften t.b.v. ondersteunen 

    werkers en bedieningen 
 €     800,00 

6. Uitgaven t.b.v. ondersteunen  

    werkers en bedieningen 
€          2.300,00   

  
7. Uitgaven t.b.v. bemoediging en  
    toerusting 

€          904,27   

    Resultaat 2017: €    1.458,64 

    Resultaat 2018: €    -538,74 

    Resultaat 2019: €    2.234,39 

Totaal inkomsten 2020  €    16.600,12 Totaal kosten 2020  €         16.880,90 Resultaat 2020: €    -280,78 

   Eigen vermogen / Saldo:  €    2.873,50 

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

Inkomsten 

1. Giften algemeen 

‘Giften Algemeen’ zijn ontvangen giften die niet voor een specifiek doel bestemd zijn. 

2. Inkomsten en giften t.b.v. evangelisatie(materiaal) 

‘Inkomsten en giften t.b.v. evangelisatie(materiaal)’ zijn giften die we specifiek voor dit doel ontvangen hebben. 

3. Giften t.b.v. ondersteunen werkers en bedieningen 

‘Giften t.b.v. ondersteunen werkers en bedieningen’ zijn giften die we voor dit specifieke doel ontvangen hebben. 



 

Uitgaven 

4. Uitgaven algemeen 

‘Uitgaven Algemeen’ zijn de volgende kosten: 

 Bankkosten 

 Websitekosten: 

o het registreren en bezitten van de domeinnamen, 

o het hosten van de website, 

o het onderhouden van de website, 

o het ontwikkelen van de website. 

5. Uitgaven t.b.v. evangelisatie(materiaal) 

'Uitgaven t.b.v. evangelisatie(materiaal)’ zijn uitgaven die we gedaan hebben voor het organiseren en doen van evangelisatieacties en het verspreiden van 

materiaal. 

 Evangelisatie 

o Het organiseren van evangeliecampagnes en evangelisatiedagen. 

 Evangelisatiemateriaal 

o Het ontwikkelen en publiceren van evangelisatiemateriaal. 

o Het inkopen van evangelisatiemateriaal. 

o Het verspreiden van evangelisatiemateriaal onder zowel evangelisten als ongelovigen. 

o Het inkopen van Nieuwe Testamenten. 

o Het verspreiden van Nieuwe Testamenten onder zowel evangelisten als ongelovigen. 

o Het betalen van verzendkosten van de Bijbelaanvragen die we ontvangen via onze website. 

6. Uitgaven t.b.v. ondersteunen werkers en bedieningen 

‘Uitgaven t.b.v. ondersteunen werkers en bedieningen’ zijn uitgaven die we gedaan hebben om evangelisten, werkers en andere bedieningen te zegenen. Deze 

uitgaven zijn gedaan aan niet-bestuurders. Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 

7. Uitgaven t.b.v. bemoediging en toerusting 

‘Uitgaven t.b.v. bemoediging en toerusting’ zijn uitgaven die we gedaan hebben voor het bemoedigen en toerusten van gelovigen. Daarnaast hebben we In 

januari 2020 een Nieuwsjaars Sing-in georganiseerd in Alblasserdam. 

 

 



 

Verslagen 

Verslagen van de verschillende activiteiten zijn terug te lezen. 

 Een jaaroverzicht van de activiteiten in de nieuwsbrief Terugblik 2020. 

 Alle andere verslagen zijn te vinden op de website. 

     
W. de Groen 

Voorzitter 

B. Bolhuis 
Secretaris 

J. L. Kreukniet 
Penningmeester 

 

L. J. Janse 
Algemeen bestuurslid 

 

J. T. Brunt 
Algemeen bestuurslid 

 

https://mailchi.mp/1a5e3dd9d787/terugblik-2020?e=68ddf861f8
https://volgelingenvanjezus.nl/alle-berichten

