
Financiële	jaarrekening	

Periode:	 1	Januari	2020	t/m	31	December	2020
Gemaakt	door: Bram	Neerhof
Telefoon: 033-4556555
Website: www.gabrielfb.nl

Vineyard	Benelux	



3

Jaarrekening 2020 
Vineyard Benelux

INLEIDING

Hierbij ontvangt u de financiële jaarrekening met betrekking tot uw stichting over 
het boekjaar 1 januari 2020 t/m 31 december 2020.

Als eerste is de samenvatting van de jaarrekening te vinden. Hierin staan alle 
inkomsten en kosten overzichtelijk vermeld. Ook zijn de bezittingen en schulden te 
zien. Na deze samenvatting is de uitgebreidere jaarrekening te vinden. Hierin 
worden de categorieën uit de samenvatting verder gespecificeerd. Daarna zijn de 
inkomsten en kosten te vinden in vergelijking met wat u begroot heeft. Tot slot zijn 
er bijlagen te vinden. Allereerst de toelichting op onderdelen waarbij een uitleg 
handig kan zijn. Daarna is een overzicht te vinden van welke spullen er onderdeel 
zijn van de inventaris.

U heeft ons de opdracht gegeven om deze jaarrekening samen te stellen. Dit 
hebben we met zorgvuldigheid voor u gedaan, zoals u dat van ons mag 
verwachten. Deze informatie is gebaseerd op gegevens die wij van u hebben 
ontvangen. Anders dan bij een controleverklaring of beoordelingsverklaring is dit 
niet door ons gecontroleerd. Wij vertrouwen erop dat de aangeleverde informatie 
juist is. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de 
gegevens ligt bij het bestuur van het kerkgenootschap.

We hebben dit rapport zorgvuldig samengesteld, om er voor te zorgen dat het voor 
u duidelijk en begrijpelijk is. Als er onjuistheden in dit rapport zijn vermeld, verzoek 
ik u om dit zo spoedig mogelijk te laten weten. Wanneer iets onduidelijk is, of u wilt 
graag meer informatie, dan horen wij dat graag.
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Resultaat

Onderstaand is een overzicht te vinden van alle inkomsten en kosten

€ % € %
Inkomsten
Opbrengsten 127.005 100% 138.820 100%

Totaal inkomsten 127.005 100% 138.820 100%

Uitgaven
Personeelskosten 32.980 26% 32.072 23%
Resources en onderwijs 49.617 39% 57.068 41%
Coaching 11.005 9% 6.620 5%
Missions 0 0% 1.144 1%
Conferentiekosten 1.691 1% 8.757 6%
Contributies 5.351 4% 6.883 5%
Administratie en verzekering 6.795 5% 8.235 6%
Kantoorkosten 9.697 8% 5.513 4%
Algemene kosten 7.550 6% 10.089 7%
Afschrijvingen 1.330 1% 1.330 1%

Totaal uitgaven 126.016 99% 137.711 99%

Resultaat 989 1% 1.109 1%

2020 2019
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Financiële positie

Onderstaande overzichten ziijn opgesteld om inzicht te geven in de bezttingen en schulden 
van het de stichting. Deze zijn gebaseerd op de balans per 31/12/2020.

Analyse van de bezittingen, schulden en reserves

€ % € %

Bezittingen en vooruitbetaalde kosten
Inventaris 2.407 3% 3.737           3%
Geld op rekeningen 61.441 70% 86.532         72%
Nog te ontvangen bedragen 21.637 25% 21.271         18%
Rekening courant Vineyard Benelux
Productions 2.041 2% 9.464           8%

Totaal bezittingen 87.526 100% 121.004       100%

Schulden en nog te betalen bedragen

Nog te betalen bedragen 29.393         34% 31.860         26%

Totaal schulden 29.393         34% 31.860         26%

Eigen vermogen
Reserves 58.133 66% 89.144         74%

Totaal eigen vermogen 58.133 66% 89.144         74%

Totaal schulden en reserves 87.526         100% 121.004       100%

2020 2019




