ANBI instelling

Stichting Nederlands Bijbelstudie Centrum
Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel de kennis van de inhoud van de Bijbel, die zij beschouwt als
Gods Woord, te verspreiden.
Wat doet Stichting Nederlands Bijbelstudie Centrum?
Getuigenis in woord en geschrift door o.a. ;
- het houden van Bijbelstudieavonden;
- contactdagen;
- collegedagen en conferenties;
- de uitgave van brochures en circulaires.

Algemene gegevens
Naam ANBI:
Telefoonnummer:
RSIN:
Website adres:
E-mail:
Adres:
Postcode:
Plaats:

Stichting Nederlands Bijbelstudie Centrum
(055) 541 97 69
805535469
www.bijbelstudie.nl
p.van.eendenburg@gmail.com
Elegastgaarde 109
7329 AM
Apeldoorn

Verantwoording
Bestuurssamenstelling
De heer A. Korving - Voorzitter
De heer P. Speelman - Secretaris
De heer P. van Eendenburg - Penningmeester

Verslag activiteiten 2020

Bijbelstudies
Er werden studies over specifieke Bijbelse onderwerpen en Bijbelboeken gegeven in onder
andere:
-

Alkmaar
Apeldoorn
Drachten
Oldebroek
Leerdam
Rosmalen
Emmen
Urk
Beekbergen
Linschoten
Beverwijk
Elburg

Vanwege de beperkende coronamaatregelen moest een aantal studies worden afgelast.
Contactdagen
Er werden vier Contactdagen met Bijbelse thema’s georganiseerd:

11 januari
7 maart
26 september
14 november
Vanwege de beperkende coronamaatregelen moest de contactdag van 9 mei worden
afgelast. De contactdag van 14 november werd online gestreamd vanuit Beekbergen.
Bijbelconferentieweek
Van 25 tot en met 1 augustus vond de Bijbelconferentieweek plaats. Vanwege de
coronamaatregelen kon deze niet in het conferentiecentrum de Bundeshöhe in Wuppertal
plaatsvinden. In aangepaste vorm is de conferentie in Beekbergen gehouden en online
gestreamd.

Financieel jaarverslag 2020

Stichting Nederlands Bijbelstudie Centrum
Balans per 31 december 2020
Activa

Passiva

Vaste activa

Eigen vermogen

Materiële vaste activa

24.861 Statutair kapitaal
Overige reserves

0
57.080

Vlottende activa
Vlottende passiva
Overlopende activa
Debiteuren
Liquide middelen

5.762
0
51.325

Overlopende passiva
Crediteuren

24.869
0

57.088
Totaal:

81.949 Totaal:

Staat van baten & lasten 2020
Baten
Activiteiten

-1.025

Lasten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Autokosten
Algemene kosten

11.030
27.450
8.574
15.730
62.783

Operationeel resultaat
Rentebaten
Resultaat voor giften:
Ontvangen giften
Resultaat 2020:

-63.808
3
-63.805
57.440
-6.365

81.949

Stichting Nederlands Bijbelstudie Centrum
Toelichting
Grondslagen van waardering
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op verkrijgingsprijs verminderd met afschrijvingen die zijn
bepaald op de geschatte levensduur. De afschrijvingen zijn berekend met een percentage van de
verkrijgingsprijs.

Overige activa en passiva
De overige activa en passiva zijn gewaardeerd op nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee samenhangende en
aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald tegen historische kostprijs
met inachtneming van de bovengenoemde grondslagen van waardering. Baten worden verantwoord
in het jaar van realisatie. Lasten worden genomen in het jaar waarin deze geleden of voorzien
worden.

Balans
Materiële vaste activa betreffen elektronica, print- en computerapparatuur en een auto ten behoeve
van de diverse activiteiten van de stichting.
Overlopende activa zijn kosten betaald in 2020 maar die in 2021 worden gerealiseerd.
In dit bedrag zijn vooruitbetalingen en een depot bij PostNL opgenomen.
Overige reserves is het totaal aan in het verleden opgespaarde positieve resultaten.
Overlopende passiva betreft te verwachten kosten voor een studiereis in 2021 en een terugbetaling
van conferentiekosten 2020 die in 2021 werd terugbetaald.

Staat van baten en lasten
Het bedrag aan activiteiten is het gerealiseerde overschot in 2020. De activiteiten waren in het
jaar 2020: conferentie in Beekbergen, studiedagen en andere bijeenkomsten.
Afschrijving is de waardevermindering van de activa door gebruik van deze.
Huisvestingskosten betreffen de kosten van het door de stichting gehuurde onroerend goed in
Almere.
Autokosten zijn de kosten van de auto die de stichting in eigendom heeft om op diverse plaatsen
studies te kunnen laten geven.
Algemene kosten betreffen kosten voor onder andere porto, kantoorkosten, telecommunicatie,
automatisering, website en samenkomsten.

