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Aan het bestuur van
Stichting Het Lichtpunt
Verlengde Parallelweg 12
3771 LP Barneveld
Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot uw stichting.

Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 188.832 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 25.125,
samengesteld. De samenstellingsverklaring is opgenomen in het accountantsrapport na de
resultaatvergelijking.

Algemeen
Doelstelling

De doelstelling en grondslag van Stichting Het Lichtpunt is als volgt in de statuten beschreven:
Artikel 2:
De stichting heeft ten doel het ondersteunen van geloofs- casu quo kerkelijk geregistreerde
zendingsgenootschappen, waaraan het Bijbels evangelie ten grondslag ligt, en voorts al hetgeen met een en
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
woords.
Deze doelstelling is in de jaarrekening als volgt onderverdeeld:
- Evangelisatie: Het doorgeven van het Evangelie van Jezus Christus door middel van straatevangelisatie en
financiële ondersteuning van zendelinge C. van de Bosch;
- Samenkomsten: Het organiseren van evenementen en samenkomsten.
Oprichting en zetel

De stichting is opgericht bij akte de datum 22 december 1988 en is statutair gevestigd te Barneveld.
Samenstelling bestuur

De samenstelling van het bestuur is als volgt:
E. Bruinekreeft Sr. (voorzitter)
E.J. Moll (secretaris penningmeester)
E. Bruinekreeft Jr. (algemeen bestuurslid)
Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
Regio Oost onder nummer 41050347.
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Stichting Het Lichtpunt, Barneveld

Financiële positie
Ter verkrijging van inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u het navolgende overzicht.
Dit is gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31
december 2018 in verkorte vorm.
Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:
31-12-2018
€

31-12-2017
€

€

€

Beschikbaar op lange termijn:

Kapitaal
Langlopende schulden

70.581
110.999

45.456
138.280
181.580

183.736

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa

181.512

Werkkapitaal

181.512

68

_______ 2,224

Dit bedrag is als volgt aangewend:
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

Af: kortlopende schulden
Werkkapitaal

11.000

5.500
41
1.779

113
7.347
7.320

18.460

7.252

16.236

68

2.224

Blijkens voorstaande opstelling is het werkkapitaal per einde boekjaar ten opzichte van einde vorig boekjaar
met € 2.156 gedaald, te weten van € 2.224 in 2017 naar € 68 in 2018.
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Stichting Het Lichtpunt, Barneveld

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Het Lichtpunt

De jaarrekening van Stichting Het Lichtpunt te Barneveld is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten
lasten over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard wordt van
ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving klein C1 "Kleine Organisaties zonder
winststreven" en C2 "Kleine Fondsenwervende organisatie". Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het
gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Het Lichtpunt. Wij
hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te
geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers
van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij
u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Voorthuizen, 19 juli 2019
Hoogachtend,
Schuiteman Accountants & Adviseurs B.V.

Was getekend
R.D. Buitenhuis
Accountant-Administratieconsulent
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Stichting Het Lichtpunt, Barneveld

Bestuursverslag over 2018
1.

Verslag van het bestuur

Hieronder wordt concreet weergegeven wat voor activiteiten de stichting in 2018 heeft gedaan.
2.

Activiteiten

Straatevangelisatie

Bijna elke zaterdag heeft de stichting vanuit het evangelisatiepost De Herberg te Barneveld
evangelisatiewerk gedaan, van 10:00 - 16:30 uur.
De medewerkers starten met gebed en Bijbellezing. Daarna gaan de medewerkers de straat op en
zoeken gelegen momenten om de mensen aan te spreken over de Heere Jezus. Zo nodig geven zij
de mensen Cd's mee over allerlei onderwerpen en ook boekjes. Als iemand meer wilt weten over het
geloof in de Heere Jezus, dan worden zij uitgenodigd voor een koffiemoment. Soms vloeit hieruit een
toeleiding tot de Heere Jezus of vindt er een pastoraal gesprek plaats.
In het jaar 2018 heeft de stichting 42 x straatevangelisatie gedaan, hieruit hebben er in de Herberg
tussen de 150 en 200 gesprekken plaatsgevonden.
Ondersteuning

De stichting ondersteunt zendelinge C. van den Bosch uit Veenendaal in haar zendingswerk.
Samenkomsten

Elke zondag heeft de stichting in De Herberg samenkomsten gehouden, van 10:00 - 12:00 uur.
Tijdens de dienst wordt het Woord van God geopend en wordt daar vanuit het Evangelie van Jezus
Christus verkondigd. Ook wordt er gezongen en gebeden.
Elke eerste zondagavond vindt er een avonddienst plaats, van 19:00 - tot rond 21:00 uur. Dan wordt
een gedeelte van de Bijbel uitgelegd en wordt er op verzoek gebeden voor geestelijke en lichamelijke
herstel.
Over het jaar 2018 waren er 52 ochtenddiensten en 10 avonddiensten.
Pastorale zorg

Uit straatevangelisatie of naar aanleiding van de samenkomsten kunnen pastorale momenten
voortvloeien. Hieraan besteedt de stichting veel tijd aan.
In 2018 zijn er twee mensen intensief pastoraal begeleid.
Cursus

Vanaf september 2018 geeft evangelist E. Bruinekreeft Sr. aan zes mensen een cursus pastorale
zorg. Daarin zijn de volgende onderwerpen behandeld:
• Toeleiding tot de Heere Jezus.
• Huwelijk, echtscheiding en hertrouwen.
Vanaf december 2018 wordt het boek De oorlog tegen de heiligen behandeld - Handboek voor de
strijd in de hemelse gewesten (Jessie Penn-Lewis & Evan Roberts; met een voorwoord van Dr. W.C.
van Dam, Dr. M.J. Paul en Dr. Cees van der Laan) behandeld.
Over de periode van september tot en met december zijn er 8 cursusavonden geweest.
Nieuwsbrieven

In 2018 zijn er vier nieuwsbrieven verzonden, in april, juli, oktober en december. Inde nieuwsbrief van
december 2018 hebben de heren E. Bruinekreeft Jr. en E.J. Moll zich voorgesteld als nieuwe
bestuursleden.
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Bestuursvergaderingen

De stichting is bezig haar organisatie eigentijds te maken. De vergaderingen in 2018 hadden het
kenmerk van verzamelen van speerpunten, zoals:
® Wijziging van de statuten.
® Opstellen van reglement.
o Onderhouden van ons achterban en zoeken naar nieuwe giftgevers.
•
Bekendmaking van activiteiten van de stichting,
o Vernieuwing van de website.
Er zijn in 2018 vier vergadermomenten geweest.
3.

Organisatie

Hieronder geven wij u informatie over de organisatie van Stichting Het Lichtpunt.
Contactgegevens en RSIN

Vestigingsplaats:
Adres:
Telefoon:
Website:
e-mail:
RSIN:

Barneveld
Verlengde Parallelweg 12
3771 LP Barneveld
0342-415828
www. sthetlichtpunt. nl
sthetlichtpunt@filternet.nl
8058.70.271

Doelstellingen en ANBI

De stichting heeft de volgende doelstellingen gedefinieerd:
• Evangelisatie:
Het doorgeven van het Evangelie van Jezus Christus door middel van
straatevangelisatie en financiële ondersteuning van zendelinge C. van
de Bosch.
• Samenkomsten:
Het organiseren van evenementen en samenkomsten.
Stichting Het Lichtpunt is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals bedoeld in artikel 5b
Algemene wet inzake rijksbelastingen. Op 1 januari 2008 is door de belastingdienst een beschikking
ANBI afgegeven.
Hierdoor is een gift voor de gever aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Tevens is over ontvangen
giften of nalatenschappen voor de stichting geen schenkings- of erfbelasting verschuldigd.
Een vennootschapsbelastingplichtige onderneming kan eveneens een ANBI-gift doen, welke
aftrekbaar is voor de vennootschapsbelasting.
Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden.
de heer E. Bruinekreeft Sr.
Voorzitter:
de heer E.J. Moll
Penningmeester / secretaris:
de heer E. Bruinekreeft Jr.
Bestuurslid:
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Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de
stichting waaronder begrepen het ontwikkelen, formuleren en uitvoeren van het beleid van de
stichting, het communiceren, het vertegenwoordigen van de stichting in en buiten de eigen
organisatie. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding en bezwaring van registergoederen. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het
aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander
verbindt.
De leden van het bestuur hebben geen relevante nevenfuncties.
Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen wel aanspraak maken op
een vergoeding in verband met werkzaamheden voor de stichting.
Wegens een betrekking elders heeft het personeelslid haar dienstbetrekking bij de stichting per 1 juli
2018 beëindigd. Voor 2018 was dus gebruik gemaakt van gemiddeld 0,5 fte.
De stichting heeft ervoor gekozen om hiervoor voorlopig geen vacature vrij te geven.
De stichting heeft ook gebruik gemaakt van vrijwilligers. Zij ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Wel kunnen zij de onkosten (exclusief arbeidstijd) bij de stichting declareren.
Beleid met betrekking tot de omvang en de functie van de reserves en de fondsen

Indien er in enig jaar een gift met een specifieke bestemming wordt ontvangen, zal hiervoor een
bestemmingsfonds gevormd worden. Een eventueel nadelig saldo van het bestemmingsfonds, meer
uitgaven dan ontvangsten, zal worden aangevuld via de resultaatbestemming tot nihil.
Beleggingsbeleid

Tijdelijke overschotten zullen op een spaarrekening worden gezet.
Vennootschapsbelasting en omzetbelasting

Gegeven haar activiteiten wordt de stichting in beginsel niet als ondernemer aangemerkt voor de
vennootschapsbelasting. De stichting is beperkt omzetbelastingplichtig voor de activiteiten van De
Herberg en de levering van goederen.
Richtlijn fondsenwervende instellingen

Het jaarverslag is ingericht volgens RJk C1 "Kleine Organisaties zonder winststreven én RJk C2
"Kleine Fondsenwervende organisaties" van de Raad voor de jaarverslaggeving. Doel van deze
richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het
doel waarvoor de fondsen bijeengebracht zijn.
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Stichting Het Lichtpunt, Barneveld

Balans per 31 december 2018
(na winstbestemming)
31 december 2017

31 december 2018
€

€

€

€

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

181.512

181.512

Gebouwen en -terreinen
VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 19 juli 2019

11.000

5.500
41
1.779

113
7.347
7.320

18.460

188.832

199.972
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31 december 2017

31 december 2018
€

€

€

€

PASSIVA
RESERVES EN FONDSEN

Overige reserves

45.456

70.581

LANGLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen

138.280

110.999

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen
Aflossingsverplichtingen langlopende
schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 19 juli 2019

-

717

3.243

6.540
816

-

1.335

4.009

6.828
7.252

16.236

188.832

199.972
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Stichting Het Lichtpunt, Barneveld

Staat van baten en lasten over 2018

Realisatie
2018

Realisatie
2017

€

€

Baten

Baten van particulieren
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten

52.719
15.097

45.297
25.249

Som der baten

67.816

70.546

40.580

42.488

1.133
522

2.043
707
503

1.655

3.253

Financiële baten en lasten

25.581
-456

24.805
-198

Saldo

25.125

24.607

59.924
-34.799

58.003
-33.396

25.125

24.607

Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Kosten van beheer en administratie

Personeelslasten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige bedrijfslasten

Saldo voor financiële baten en lasten

-

Resultaatbestemming

Overige reserves
Bestemmingsfonds

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 19 juli 2019
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van RJk C1 "Kleine Organisaties zonder winststreven én RJk
C2 "Kleine Fondsenwervende organisaties" van de Raad voor de jaarverslaggeving
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten, tenzij anders vermeld.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.
Begroting

In de jaarrekening is geen toelichting opgenomen van de staat van baten en lasten ten opzichte van de
begroting, aangezien de begroting geen stuurmiddel is.
Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat
het bestuur van Stichting Het Lichtpunt zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het
voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakeiijk is, is de aard van deze oordelen
en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende
jaarrekeningposten.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 19 juli 2019

-11 -

r
Stichting Het Lichtpunt, Barneveld

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt
verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere
waardevermindering onderhevig kan zijn.
Voorraden

Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere
netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van
de voorraden.
Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Langlopende schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.
Bestemmingsfondsen

Stichting Het Lichtpunt ontvangt van giftgevers bestemde giften. De aan het eind van het jaar nog niet
bestede bestemde giften zijn opgenomen in een bestemmingsfonds. Een eventueel nadelig saldo van het
bestemmingsfonds, meer uitgaven dan ontvangsten, zal worden aangevuld via de resultaatbestemming tot
nihil. De bestemmingsfondsen zijn onderscheiden naar de te onderkennen doelstellingen. De stichting heeft
de volgende doelstellingen gedefinieerd.
- Evangelisatie:
Evangelisatiewerk vanuit evangelisatiepost De Herberg te Barneveld en financiële
ondersteuning van zendelingen.
- Samenkomsten: Het organiseren van evenementen en samenkomsten.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 19 juli 2019
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Stichting Het Lichtpunt, Barneveld

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

De baten en bestedingen worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen
van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Lasten algemeen

De personeelsleden hebben afgezien van pensioen.
Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.
Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 19 juli 2019
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Toelichting op de balans per 31 december 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

Gebouwen en
-terreinen
€

Boekwaarde per 1januari 2018
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

355.800
-174.288
181.512

Boekwaarde per 31 december 2018
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

355.800
-174.288

Boekwaarde per 31 december 2018

181.512

A fschrijvingspercen tages
%

Gebouwen en -terreinen

0

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2018

31-12-2017

€

€

Voorraden

Lectuur/DVD's en CD's

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 19 juli 2019

5.500

11.000
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Vorderingen

31-12-2018

31-12-2017

€

€

Debiteuren

-

113

41

_

943
402
434

1.343
4.587
1.417

1.779

7.347

Debiteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting

Liquide middelen

ABN AMRO Bank NL15 ABNA 0642 8128 88
Rabobank NL56 RABO 0367 9397 38
Kas

De bankrekeningen staan ter vrije beschikking.

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

2018

2017

€

€

45.456
59.924
-34.799

20.849
58.003
-33.396

70.581

45.456

Overige reserves

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar
Exploitatietekort bestemmingsfonds
Stand per 31 december

Baten uit
eigen
fondswerving
€
Bestemmingsfonds Evangelisatie
Bestemmingsfonds Samenkomsten

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 19 juli 2019

Eigen
bestedingen

Exploitatietekort via
resultaatbestemming

Uitvoeringskosten

€

€

€

-3.943
-1.836

12.831
338

-18.955
-15.844

10.067
17.342

-5.779

13.169

-34.799

27.409
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LANGLOPENDE SCHULDEN

31-12-2018

31-12-2017

€

€

Schulden aan kredietinstellingen

Hypotheek o/g Rabobank 3663.903.184
Lening o/g bestuurder

110.999

92.495
45.785

110.999

138.280

2018

2017

€

€

99.035
-99.035

105.575
-6.540

-

99.035
-6.540

Hypotheek o/g Rabobank 3663.903.184
Stand per 1 januari
Aflossing
Stand per 31 december
Aflossingsverplichting komend boekjaar

-

92.495

Langlopend deel per 31 december
Het betreft een in 2003 afgesloten hypothecaire geldlening
bij de Rabobank te Voorthuizen, oorspronkelijk groot
€ 195.500.

Leningen o/g

Lening o/g bestuurder
45.785
95.765

54.828

Aflossing

141.550
-30.551

54.828
-9.043

Langlopend deel per 31 december

110.999

45.785

Stand per 1 januari
Opgenomen gelden

Betreft een opgenomen lening bij de heer E. Bruinekreeft Sr.
en mevrouw E.W. Bruinekreeft-Kuijt.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 19 juli 2019

-16-

Stichting Het Lichtpunt, Barneveld

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2018

31-12-2017

€

€

Schulden aan kredietinstellingen

Rabobank NL69 RABO 0366 3019 50

-

717

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden

6.540

Hypothecaire leningen

Crediteuren

Crediteuren

3.243

816

-

989
346

"

1.335

3.496
500
13

1.030
3.498
500
1.750
50

4.009

6.828

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting
Loonheffing

Overige schulden en overlopende passiva

Vakantiegeld
Accountantskosten
Administratiekosten
Vooruit ontvangen huur
Bankkosten

NIET IN DE BALANS OPGENOIV1EN VERPLICHTINGEN

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid loonbelasting
Door de uitlening van personeel aan BK Trailers B.V. is de
stichting mede aansprakelijk voor de loonbelasting ter zake van de
aan de uitgeleende personeelsleden betaalde bedragen.
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018
Realisatie
2018

Realisatie
2017

€

€

Baten van particulieren

Collecten Samenkomsten
Giften, donaties en schenkingen Evangelisatie
Giften, donaties en schenkingen onbestemd

1.836
3.943
46.940

2.783
6.110
36.404

52.719

45.297

1.960
754
12.383

4.023
436
20.790

15.097

25.249

17.681

21.367

22.899

21.121

10.340
997
-10.204

17.359
3.074
-18.390

1.133

2.043

-

707

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten

Verhuur
Verkoop goederen
Doorbelaste uren

Besteed aan de doelstellingen
Bestedingen Samenkomsten

Bestedingen Samenkomsten
Bestedingen Evangelisatie

Bestedingen Evangelisatie
Het totaal bestedingen aan doelstellingen in %
van de totale baten:
2018: 59%
2017: 60%
Personeelslasten

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Toedeling aan doelstellingen

Personeelsleden

Bij de stichting was in 2018 gemiddeld 0,5 personeelslid werkzaam (2017: 1,0).
Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventaris
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Overige bedrijfslasten

Realisatie
2018

Realisatie
2017

€

€

Huisvestingslasten
Kosten De Herberg
Onderhoud onroerende zaak
Financieringskosten De Herberg
Toedeling aan doelstellingen

3.836
867
2.572
-7.275

4.280
2.429
-6.709

184
164
2.164
135
88
84
1.862
373
1.695
814
1.314
-9.932
1.577

646
373
1.865
113
192
585
3.787
253
1.443
1.203
-9.558
-399

522

503

456

198

Kantoor- en algemene kosten
Kantoorbehoeften
Telefoon
Porti
Contributies en abonnementen
Internet
Autokosten
Accountantskosten
Administratiekosten
Huur gebruik kantoren
Onkostenvergoedingen
Diversen
Toedeling aan doelstellingen
BTW boekjaar

-

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten
Rente en bankkosten

Ondertekening bestuur voor akkoord

Barneveid, 19 juli 2019

E. Bruinekreeft Sr.

E.J. Moll

E. Bruinekreeft Jr.
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Overige gegevens
Deskundigenonderzoek

De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond
van artikel 2:396 lid 7 BW.
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Specificatie van de materiële vaste activa
Jaar van
aanschaf

aanc
3hrij

Aanschafwaarde
€

Afschrijving
t/m 2017
€

Boekwaarde
31-12-2017
€

Investering

Desinvesterinq
€

€

Boekwinst/
h.i.r.
€

Afschrijving
2018
€

Boekwaarde Afschr.
31-12-2018
perc.
€

Rest
waarde
€

Onroerende zaken
D e H e rb e ra

Verbouwing De Herberg
Verbouwing De Herberg
Wandschildering
Satellietschotel
De Herberg, Catharijnesteeg B'veld

Vervo ermiddelen
Toyota Landcruiser (W -4 7 -JS )
Container
HTF 1-assige oplegger (OF-86-KZ)

Totaal materiële vaste activa

1998
1999
1999
2000
2003

12
12
12
12
12

2003 12
2004 12
2010 12

37.225
76.052
1.969
623
181.512
297.381

115.869

1.190
1.421
7.735
10.346

1.190
1.421
7.735
10.346

307.727

126.215

37.225
76.052
1.969
623
181.512
181.512

181.512
181.512

10%
10%
15%
20 %

233.000

20 %
20 %
20 %

181.512

181.512
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Specificatie en verdeling van lasten naar bestemming
Totaal

Bestemming
Evangelisatie Samenkomsten

Beheer en
Administratie

Werkelijk 2018

Werkelijk 2017

€

€

€

Lasten
€

€

Besteed aan doelstellingen
Subsidies en bijdragen

12.831

338

Totaal eigen bestedingen

12.831

338

Personeelskosten

5.102

Afschrijvingen en rente
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Financiële baten en lasten

4.966

13.169

7.632

-

13.169

7.632

5.102

1.134

11.337

20.433

7.275
4.966

523

7.275
10.454

707
6.709
10.061

456

456

198

Uitvoeringskosten

-

-

Totaal uitvoeringskosten

10.067

17.342

2.112

29.522

38.109

Totaal lasten

22.898

17.680

2.112

42.691

45.741

