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Inleiding
Stichting VakantieBijbelFeest Geldermalsen heeft over 2019 de jaarrekening samengesteld. Daarbij
is een samenvatting voor publicatie gemaakt. Deze samenvatting ligt nu voor u.
De jaarrekening over 2019 is in januari 2020 namens het bestuur opgesteld door de
penningmeester en is door het bestuur beoordeeld.
De jaarrekening is vastgesteld en goedgekeurd door de bestuursvergadering, gehouden op 5 maart
2020.
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Samenstelling bestuur
Begin 2019 bestond het bestuur uit vijf leden. Mariëlle van Doorn heeft begin van het jaar
aangegeven niet langer in het bestuur te willen deelnemen. Zij wil zich meer praktisch inzetten.
Haar plaats is ingenomen door Jacolien Verheij.
Voor 2019 bestond het bestuur uit:
Anne van Rossem

voorzitter

Wim Blom

secretaris

Petra den Drijver – Oosterlee

penningmeester

Cláudia van Mersbergen – Kool

algemeen

Jacolien Verheij

algemeen
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Verslag Bestuur
Het Vakantie Bijbel Feest 2019 ligt alweer even achter ons. Graag vertel ik u kort over dit Vakantie
Bijbel Feest.
Op donderdag 24 en vrijdag 25 oktober 2019 is het Vakantie Bijbel Feest (VBF) gehouden. Beide
dagen is gebruik gemaakt van enkele ruimtes in De Pluk en van een grote tent die op het
parkeerterrein is opgebouwd. Voor en achter de schermen zijn zo’n 80 vrijwilligers betrokken
geweest bij een of meerdere taken.
Het VBF is bezocht door ruim 150 kinderen en bijna 20 jongeren. Het thema was ‘SchatRijk!’. Door
het meezingen met de fantastische muziekgroep en de sketch met Bram en Britt werd een link
gelegd naar de Bijbelverhalen.
Donderdag, werd verteld over de schepping, die God zo geweldig mooi gemaakt heeft, waarin Hij
ons ontelbare schatten heeft gegeven. Genesis 1-2:3.
Vrijdag werd verteld dat we ook schatten aan Jezus mogen geven, zoals de vrouw die haar dure
kruikje zalf over Jezus voeten goot. Lucas 7:36-50.
In onder- en middenbouw werd er geknutseld, o.a. met hout en werden er schatten ontdekt in
oude apparaten. De bovenbouw heeft o.a. een speurtocht gedaan. Donderdagmiddag waren er
spellen en bingo en vrijdagmiddag theater. Deelnemers VBF’s Got Talent bespeelden dit jaar
allemaal een blaasinstrument wat samen met de muziekgroep erg mooi klonk.
Tijdens de tieneravond kreeg de jeugd, na gesprekken over ‘arm’ en ‘rijk’, de opdracht om een
appel en een ei te ruilen voor andere levensmiddelen. Hiermee haalden ze vijf volle
boodschappentassen op.
Tijdens de slotavond werd door veel ouders en belangstellenden samen met de kinderen, leiding en
muziekgroep nog eens een deel van de liederen gezongen. Er was een terugblik op de twee dagen
en er werd verteld dat wij op zoek mogen naar ‘de schat in de akker’.
Na afloop was er nog koffie, thee of limonade en in het Grand Café gelegenheid om met ouders na
te praten.
Aansluitend was er een sing-in door Rise-Up. Dit in verband met hun 10-jarig bestaan. Het was een
prettige samenwerking. Zowel de slotavond als de sing-in had een grote opkomst van kinderen,
ouders, jeugdige medewerkers en belangstellenden.
Het bestuur kijkt dankbaar terug op twee mooie dagen, die met steun van vele vrijwilligers,
sponsoren en deelnemende kerken mogelijk waren. Bovenal danken wij de Here voor Zijn leiding.
Namens het bestuur,
Petra den Drijver - Oosterlee
Penningmeester

5

Balans per 31 december 2019
(in €uro)

Activa
Vlottende activa
Overige vorderingen
Liquide middelen
Rekening courant
VBF spaarrekening

Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve '5 jaar VBF'
Bestemmingsreserve 'Evangelisatie'

2019

2018

0
1.320
1.700
3.020

501
1.700
2.201

2019

2018

2.546
460
14
3.020

1.847
227
127
2.201
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Staat van baten en lasten over 2019
(in €uro)

Baten
Project “Vakantie Bijbel Feest”
Inschrijfgeld kinderen / tieners
collecte slotdienst
Bijdragen kerkelijke gemeenten
Sponsoring bedrijven / particulieren
Project “Evangelisatie”
Bijdragen

Lasten
Project “Vakantie Bijbel Feest”
Huisvestingskosten
PR
Kinderen/tieners
Algemene kosten
Project “Evangelisatie
Acties

Exploitatiesaldo
Batig saldo

2019

2019

2018

(werkelijk)

(begroting)

(werkelijk)

564
318
2.400
1.750

500
250
2.250
2.100

524
256
2.000
2.491

48
5.080

0
5.100

250
5.521

2019

2019

2018

(werkelijk)

(begroting)

(werkelijk)

2.606
267
949
278

2.610
250
1.850
390

2.293
231
1.563
277

161
4.261

0
5.100

191
4.555

2019

2019

2018

(werkelijk)

(begroting)

(werkelijk)

819

0

966
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Toelichting op de cijfers van 2019
Baten
Project: Vakantie Bijbel Feest

Inschrijfgeld
Kinderen vanaf 4 -12 jaar betalen per dagdeel voor het Vakantie Bijbel Feest € 1,- inschrijfgeld. Tieners
betalen voor de tieneravond € 3,-. In 2019 zijn er in totaal 154 kinderen en 19 tieners geweest.

Collecte
Tijdens de slotdienst, waar o.a. kinderen, tieners, ouders, medewerkers welkom zijn, wordt een collecte
gehouden, met als doel het Vakantie Bijbel Feest.

Bijdragen Kerkelijke Gemeenten
Halverwege het jaar ontvangen kerkenraden / oudstenraden van Kerkelijke Gemeenten uit Geldermalsen en
omstreken een brief van het bestuur van St. Vakantie Bijbel Feest. De jaarrekening van het oude jaar en
begroting van het nieuwe jaar worden toegevoegd. In de brief wordt een toelichting gegeven op het doel
van en activiteiten tijdens het Vakantie Bijbel Feest. Tevens wordt de medewerking van de kerkelijke
gemeente gevraagd en een financiële bijdrage. Voor 2019 hebben in totaal 7 kerkelijke gemeenten uit
Geldermalsen, Tricht, Meteren en Est een financiële bijdrage geleverd.

Sponsering bedrijven/particulieren
Aan bedrijven die mogelijk een binding hebben met Geldermalsen en/of evangelisatie onder kinderen en
tieners wordt een verzoek gestuurd om een financiële bijdrage.
In 2019 hebben ook particulieren een gift overgemaakt.
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Lasten
Huisvestingskosten
De huisvestingskosten betreft de voor het VBF gehuurde locatie De Pluk en de benodigde materialen, zoals
de tent, biersets en geluidsapparatuur. Door verhoging van BTW van 6 naar 9% zijn de huisvestingskosten
toegenomen. Bovendien hanteert De Pluk een iets andere berekening, die ongunstiger uitpakt. De
overleggen met coördinatoren en medewerkers zijn daarom in Helicon gehouden.

PR
Onder PR vallen kosten voor flyers en posters. In 2017 zijn diverse materialen aangeschaft, zoals banners die
ook in 2019 gebruikt zijn.

Kinderen / tieners
Onder deze post vallen alle kosten, die gemaakt zijn voor de kinderen en tieners. Het betreft kosten voor
knutselen, spellen, theater, catering, extra kosten voor groep 7/8, uitnodigen spreker voor de tieneravond.
Ook vallen hieronder de cd’s en boekjes, die de kinderen bij het verlaten van het VBF ontvangen. Van diverse
leveringen zijn de kosten (gedeeltelijk) gesponsord. Omdat het exacte bedrag van deze sponsoring niet
bekend is, zijn deze sponsorbedragen direct verrekend met de kosten en niet apart zichtbaar.
Voor 2019 zijn de kosten kinderen/tieners ongeveer de helft minder dan begroot. Veel medewerkers hebben
de materialen van hun ‘eigen’ onderdeel geheel of gedeeltelijk zelf bekostigd.

Algemene kosten
De algemene kosten bestaan uit o.a. de informatie van de HGJB over het thema van het VBF. Verder vallen
bankkosten, bedankjes voor medewerkers hier onder. In 2019 heeft de Regionale bank de maandelijkse
bankkosten flink verhoogd.
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Toelichting op de cijfers van 2019
Baten
Project: Evangelisatie

Bijdragen Kerkelijke Gemeenten / sponsoren
Kerkelijke gemeenten dragen bij door rechtstreeks de kosten te vergoeden van materialen voor acties. Van
enkele sponsoren is een gift ontvangen.

Lasten
Paasactie
In de week voor Pasen zijn deur aan deur in Geldermalsen tasjes uitgedeeld met evangelisatie materiaal.

Kerstmarkt
Deze kosten betreft de huur voor de kraam.
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Grondslagen voor waardering

Algemeen
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
De in de jaarrekening opgenomen begrotingscijfers zijn gebaseerd op de door het bestuur goedgekeurde
begroting 2019.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn
gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen
tegen nominale waarde. De baten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking
hebben.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde, inclusief de
transactiekosten. In een zakelijke transactie is de reële waarde op het moment van de transactie gelijk aan
de kostprijs. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs,
eventueel onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Alle middelen staan ter vrije beschikking,
tenzij anders is vermeld.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. De bestemmingsreserve is
alleen voor een specifieke doel aan te wenden. Het doel is door het bestuur tijdens een bestuursvergadering
vastgesteld en in een verslag vermeld. In de bestuursvergadering van 28 maart 2019 is bepaald dat aan
- Bestemmingsreserve ‘5 jaar VBF’ jaarlijks van het positieve resultaat van project ‘Vakantie Bijbel
Feest’ 25% wordt toegevoegd.
- Bestemmingsreserve ‘Evangelisatie’ jaarlijks het saldo van baten en lasten van project ‘Evangelisatie’
wordt toegevoegd.

Mutatieoverzicht 2019
(in €uro)
Algemene reserve VBF
Bestemmingsreserve '5 jaar VBF'
Bestemmingsreserve 'Evangelisatie'

beginstand toevoeging onttrekking eindstand
1.847
227
127

699
233
0

0
0
113

2.546
460
14
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Grondslagen voor resultaatbepaling

Exploitatiesaldo, baten en lasten
Het exploitatiesaldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der
lasten.
Als baten worden verantwoord de van derden ontvangen bijdragen, sponsoring/ giften en collectes onder
aftrek van eventuele direct daaraan gerelateerde kosten. Baten worden verantwoord in het jaar waarin deze
baten zijn toegezegd. Toegezegde, maar nog niet ontvangen baten in de vorm van bijdragen en sponsoring
worden als vordering op de balans opgenomen. Verliezen die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden
verwerkt zodra deze voorzienbaar zijn.
Ontvangsten waarvoor een specifieke bestemming is aangewezen, worden toegevoegd aan de betreffende
bestemmingsreserve en daarbij worden zowel de bate als de last verwerkt in de Staat van Baten en Lasten.

