Inhoudelijk jaarverslag 2015
Afgelopen jaar is op de volgende wijze invulling gegeven aan het beleidsplan, waarbij als leidraad de
volgende doelstelling gehanteerd wordt; het bevorderen van de prediking van het Evangelie aan de hele
wereldbevolking en/of ondersteuning van mensen die dit werk uitvoeren. Dit wordt specifiek uitgewerkt
door het ondersteunen van zendingsmedewerkers actief voor de organisatie ‘Reach Beyond’ voorheen
bekend als HCJB Global.
De bestaande ondersteuning van twee gezinnen en een enkel persoon die als missionarissen werken in
dienst van Reach Beyond is voortgezet dit jaar. Twee zijn actief in Ecuador op het gebied van community
development door waterprojecten in Ecuador uit te voeren. Zowel het gezin als de enkele missionaris zijn op
verlof geweest. Het gezin zal komende vier jaar het werk voor Reach Beyond voortzetten in Shell. Eén gezin
is actief in Amerika om nieuwe geloofsmedia te ontwikkelen voor doelgroepen in Pacific-Azië. Naast het
verzorgen van de financiële ondersteuning is er regelmatig contact met de missionarissen.
Een belangrijke stap naar samenwerking met Reach Beyond International is in maart genomen. Er is
deelgenomen aan een overleg van de Europese World Offices van Reach Beyond. Hier is het verzoek gedaan
of Stichting HCJB Nederland wil onderzoeken of het op termijn mogelijk is toe te werken naar een
uitgebreidere vorm van samenwerking. Dit is in het najaar verder uitgewerkt en in samenhang met
bestaande (zending)organisaties wordt dit in 2016 verder concreet gemaakt.
Een continue activiteit is het verzorgen van de afwikkeling van de giften en het transparant rapporteren
conform de eisen die aan een algemeen nut beogende instelling door belastingdienst vereist worden.
Afsluitend is gewerkt aan de ontwikkeling van financiële kaders. Deze kaders dragen bij aan het voeren van
een gezond financieel beleid. In 2015 is verhouding tussen giften en kosten 1,9%. Daarbij zorgen deze kaders
eveneens voor het borgen van het functioneren van stichting HCJB Nederland en is voorzien in middelen
voor de uitvoering van het beleidsplan.

Balans

Balans per 31 december 2015
ACTIVA

31.12.2014

Vorderingen
Nog te ontvangen/verrekenen
Liquide middelen
Spaarrekening
Betaalrekening

TOTAAL ACTIVA

31.12.2015

-

-

978
3.291
4.269

1.483
1.873
3.356

4.269

3.356

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve L&L
Resultaat huidig jaar
Schulden
Nog door te betalen giften
Nog te betalen kosten
TOTAAL PASSIVA

31.12.2014

31.12.2015

966
879
1.845

1.200
75
1.037
2.312

2.423
2.423

1.044
1.044

4.268

3.356

Winst- en verliesrekening

Winst- en verliesrekening over 2015
2014

2015

OPBRENGSTEN
Rentebaten
Giften algemeen
Giften zendingswerkers

11

24.715

9
100
30.235

TOTAAL OPBRENGSTEN

24.726

30.344

KOSTEN
Doorbetaling giften
Kosten websites
Bankkosten
Overige kosten

23.480
235
132

28.723
81
259
244

TOTAAL KOSTEN

23.847

29.307

879

1.037

RESULTAAT BOEKJAAR

