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Inleiding
Stichting VakantieBijbelFeest Geldermalsen heeft over 2020 de jaarrekening samengesteld. Daarbij
is een samenvatting voor publicatie gemaakt. Deze samenvatting ligt nu voor u.
De jaarrekening over 2020 is in januari 2021 namens het bestuur opgesteld door de
penningmeester en is door het bestuur beoordeeld.
De jaarrekening is vastgesteld en goedgekeurd door de bestuursvergadering, gehouden op 14 april
2021.
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Samenstelling bestuur
Begin 2020 bestond het bestuur uit vijf leden. Wim Blom, die de functie van secretaris vervulde,
heeft begin van het jaar afscheid genomen. Hij is een functie binnen de kerkenraad gaan uitvoeren
en zijn plaats is overgenomen door Carla Meijers. De functie van secretaris is vacant gebleven en
wisselend door de andere leden waargenomen. De functie van secretaris zal begin 2021 in het
bestuur worden besproken en ingevuld worden. Anne van Rossum heeft door ziekte zijn functie
niet volledig kunnen uitvoeren en het voorzitterschap is door de overige leden tijdelijk
overgenomen.

In 2020 bestond het bestuur uit:
Anne van Rossum

voorzitter

Petra den Drijver – Oosterlee

penningmeester

Cláudia van Mersbergen – Kool

algemeen

Jacolien Verheij

algemeen

Carla Meijers

algemeen
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Verslag Bestuur
2020 is anders dan andere jaren. Dat geldt ook voor het Vakantie Bijbel Feest. Vanaf februari hebben we
verschillende keren het programma om moeten gooien. Uiteindelijk is het afgeschaald tot 1 uur op vrijdag 23
oktober via livestream. De voorbereidingen en uitzending hebben plaatsgevonden in en vanuit de
Gereformeerde Kerk in Geldermalsen.
Van te voren hadden de aangemelde kinderen een goodiebag ontvangen. Naast wat te eten en drinken, zat
daarin een placemat. Onze eigen fantastische VBF-band zong heel enthousiast de al bekende liederen.
Kinderen konden thuis vanaf de placemat meezingen. Vaders en moeders maakten foto’s waarop te zien was
dat de kinderen naast het zingen ook de gebaren meededen.
Er werden filmpjes getoond met het verhaal over de genezing van Naäman. De filmpjes werden afgewisseld
door de VBF-band en door een medewerkster aan elkaar gepraat. Ze sprak met de kinderen over de moed
van het Israëlische meisje, die zomaar een belangrijke man als Naäman naar de profeet Elisa stuurde om te
genezen. Eerst wilde hij niet in het vieze water van de Jordaan kopje onder gaan. Maar uiteindelijk maakte
hij toch de keuze en werd door de Here genezen. God werkt door mensen en kinderen heen.
De kinderen konden tijdens of na de livestream een schaapje maken, de kleurplaten kleuren of een puzzel
maken.
Op het moment van uitzending waren er 51 aansluitingen voor de livestream met waarschijnlijk meerdere
kijkers per aansluiting. Ook in de weken daarna is de livestream nog door een veelvoud hiervan bekeken. Na
afloop is er een aftermovie gemaakt en de link hiervoor is openbaar gemaakt.
Voor de tieners was er donderdagavond, 22 oktober een pubquiz uitgezet. Op deze manier hadden zij toch
contact met ons en elkaar.

Het bestuur is dankbaar dat het Vakantie Bijbel Feest op deze manier toch kon doorgaan. De
medewerkers, die iedere keer flexibel moesten omgaan met de steeds veranderde
omstandigheden, hebben ervoor gezorgd dat, in korte tijd, de livestream kon draaien. Financieel
werd het Vakantie Bijbel Feest ondersteund door sponsoren en deelnemende kerken.
Het bestuur hoopt en bidt dat het Vakantie Bijbel Feest volgend jaar weer als van ouds uitgevoerd
kan worden.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van St. VakantieBijbelFeest Geldermalsen
Petra den Drijver - Oosterlee
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Balans per 31 december 2020
(in €uro)

Activa
Vlottende activa
Overige vorderingen
Liquide middelen
Rekening courant
VBF spaarrekening

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

2020

0

2019

0
598
2.401
2.999

1.320
1.700
3.020

2020

2019

2.525
460
14
2.999

2.546
460
14
3.020

6

Staat van baten en lasten over 2020
(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

2020

2020

2019

(werkelijk)

(begroting)

(werkelijk)

0
0
480
205

0
0
800
50

564
318
2.400
1.750

0
685

0
850

48
5.080

2020

2020

2019

(werkelijk)

(begroting)

(werkelijk)

206
0
284
216

310
0
315
225

2.606
267
949
278

0
706

0
850

161
4.261

2020

2020

2019

(werkelijk)

(begroting)

(werkelijk)

-21

0

819
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Toelichting op de cijfers van 2020
Project: Vakantie Bijbel Feest

Baten
Inschrijfgeld
Er is een livestreamdienst gehouden, die de kinderen thuis konden bekijken. Er is geen inschrijfgeld
gevraagd.
Collecte
Er is in 2020 geen slotdienst gehouden en dus ook geen collecte.
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
gemeenten gevraagd en een financiële bijdrage. Voor 2020 hebben in totaal 4 kerkelijke gemeenten uit
Geldermalsen en Tricht een financiële bijdrage geleverd, waarbij de bijdrage van de Gereformeerde Kerk
met de huisvestingskosten is verrekend. Bijdrage en kosten zijn apart in de staat van baten en lasten
opgenomen.

Sponsering bedrijven/particulieren
Vanwege de penibele situatie waarin veel ondernemingen in 2020 terecht zijn gekomen, is er aan de
bedrijven geen financiële sponsoring gevraagd. Toch hebben en paar bedrijven wel een bedrag voor het VBF
overgemaakt. Enkele bedrijven in de voedingsmiddelen branche hebben een sponsoring in natura gegeven.
In 2020 hebben ook particulieren een gift overgemaakt of in nature een bijdrage geleverd.
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Lasten
Huisvestingskosten
De huisvestingskosten betreft de huur van de Gereformeerde Kerk in Geldermalsen, waar is geoefend met
de muziekgroep en de livestream is opgenomen. (Zie de opmerking onder ‘Bijdragen Kerkelijke Gemeenten’,
blz. 7.) Huur van de geluids- en videoapparatuur valt ook hieronder.

PR
Hiervoor zijn geen kosten gemaakt.

Kinderen / tieners
Onder deze post vallen alle kosten, die gemaakt zijn voor de kinderen en tieners. Voor tieners is er een
pubquiz geweest. Hieraan waren geen kosten verbonden. De kinderen hebben een goodybag met inhoud
ontvangen. De inhoud is gedeeltelijk gesponsord. Omdat het exacte bedrag van deze sponsoring niet bekend
is, zijn deze sponsorbedragen direct verrekend met de kosten en niet apart zichtbaar.

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. Een gedeelte van de algemene kosten zijn vaste
lasten, die doorgelopen zijn. De bedankjes voor de medewerkers zijn gesponsord.
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Toelichting op de cijfers van 2020
Project: Evangelisatie

Baten
Bijdragen Kerkelijke Gemeenten / sponsoren
Kerkelijke gemeenten dragen bij door rechtstreeks de kosten te vergoeden van materialen voor acties. Er zijn
in 2020 geen inkomsten ontvangen op deze rekening.

Lasten
Vanwege het coronavirus zijn er slechts enkele kleinschalige acties gehouden. Die zijn rechtstreeks door de
betreffende kerkelijke gemeente gesponsord.

Ondertekening
Datum: 14 april 2021
Stichting VakantieBijbelFeest Geldermalsen
handtekening
voorzitter

handtekening plaatsvervangend
secretaris

handtekening
penningmeester

A.H. van Rossum

J. Verheij – van Tuijl

E.P. den Drijver - Oosterlee

10

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 2020.
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 2020 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 2020
(in €uro)
Algemene reserve VBF
Bestemmingsreserve '5 jaar VBF'
Bestemmingsreserve 'Evangelisatie'

beginstand toevoeging onttrekking eindstand
2.546
460
14

0
0

21
0
0

2.525
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.

