Ds. F. van Roest, Noordwijk
Dr. W. Dekker, IZB
Dr. C. van Sliedregt, Soest
Dr. H. de Leede, PThU Amsterdam
Ds. W. Westland, RidderkerkSlikkerveer
Ds. G.D. Hoff, Hien-Dodewaard
Ds. J. Harteman, Kampen
Ds. G. de Jong, Doeveren
Prof. dr. J. Hoek, PThU Groningen
Dr. H. de Jong, Windesheim
Ds. G. Oberink, Urk
Ds. J. Broekman, Herwijnen
Ds. H. van Wingerden, Bedum en
Onderdendam
Ds. T.C. Guijt, Giessendam/
Neder-Hardinxveld
27. NIEUWE LICHTING
Een aantal proponenten heeft een
beroep aangenomen. Hun eerste
bevestiging in het ambt van predikant had al plaats of dit gebeurt
binnenkort. We bidden om Gods
zegen op hun arbeid. Het betreft
de volgende broeders:

prop. J.F. Hoogstede, Vlagtwedde
(i.c.m. Bourtange)
prop. G.M. van Meijeren, Hoevelaken
prop. A. van Zetten, BruchemKerkwijk-Delwijnen
prop. G. van den Berg, St.
Philipsland
prop. J. Hogenhout, Meteren en
Est
prop. M.C. Stehouwer, Wijngaarden
prop. D.C.G. van der Kraan, GZB
- Namibië
prop. M.A. Geluk, GZB - Peru
prop. J.A.J. Pater, Noordwijk
prop. K.H. Bogerd, Wouters
woude
prop. J.A.A. Geerts, ZalkVeecaten
prop. J.W. van den Bosch, Piershil
prop. J. Scheele Goedhart, Zeist
28. AFSLUITING
We mogen ook dit jaar afsluiten
met dank aan God voor wat Hij
ons als vereniging schonk en we
bidden of Hij ons werk wil zege-

nen. We zijn dankbaar voor de
vrede en vrijheid waarin we in ons
land leven. Tegelijk doen berichten over gewelddadigheden in het
Midden-Oosten, aanslagen in
Parijs en Brussel en de grote
stroom vluchtelingen ons beseffen hoe kwetsbaar die is. De secularisatie in ons land zet onverminderd door. Politieke besluiten
knagen aan de randen van de
godsdienstvrijheid. Godsdienst
wordt meer en meer een privéaangelegenheid. Hierdoor groeit het
besef dat we als vreemdelingen
op deze aarde leven. In deze omstandigheden stellen we ons vertrouwen op God, voor ieder van
ons persoonlijk en voor onze
vereniging als geheel.
We vragen de leden om het werk
van de Gereformeerde Bond in
hun voorbede te gedenken en
danken hen voor hun betrokkenheid bij het werk van onze vereniging.
META VAN DER WIND

FINANCIEEL VERSLAG OVER 2015
ALGEMEEN
Met genoegen doen wij u hierbij
verslag over het boekjaar 2015.
We sloten het jaar 2015 af met een
negatief resultaat van € 142.559.
Ten opzichte van 2014 een afname van € 207.000, die we in
hoofdlijnen als volgt kunnen verklaren:
- Afname opbrengsten ten behoeve van het Steunfonds ad
€ 53.000;
- Toename contributies en giften
ad € 47.000;
- Afname lasten Steunfonds ad
€ 15.000;
- Toename lasten Studiefonds ad
€ 7.000;
- Afname lasten Leerstoelfonds ad
€ 29.000;

DE WAARHEIDSVRIEND

- Toename kosten ledenadministratie ad € 5.000;
- Toename kosten bestuur- en
representatiekosten ad € 13.000;
- Afname kosten vergadering /
conferenties ad € 20.000;
- Toename overige kosten ad
€ 5.000;
- Toename exploitatie De Waarheidsvriend ad € 5.000;
- Afname financiële baten en lasten ad € 13.000;
- Afname inkomsten uit nalatenschappen ad € 219.000.
Het eigen vermogen van onze vereniging stelt ons enerzijds in staat
op een verantwoorde wijze onze
doelstellingen jegens de gemeenten en gemeenteleden te kunnen
verwezenlijken, anderzijds heeft
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onze vereniging ook de nodige
financiële verplichtingen op lange
termijn ten aanzien van personeel, hoogleraren en gemeenten.
Op pag. 14 en 15 treft u de balans
per 31 december 2015, alsmede
het exploitatieoverzicht 2015 van
onze vereniging, waarbij u onderstaande toelichting gegeven
wordt.
BALANS PER 31 DECEMBER 2015
Onder de post vorderingen is onder meer opgenomen: intrest
spaarrekeningen € 20.235; debiteuren € 24.286. Onder liquide
middelen zijn spaarrekeningen
opgenomen die zijn ondergebracht bij:
- Van Lanschot Bankiers ter

A.H. Teeuwissen
uit Huizen is penningmeester van
het hoofdbestuur
van de Gereformeerde Bond.
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veroorzaakt door een actie ten
behoeve voor het algemeen werk
in 2015.
De lasten van het Steunfonds namen ten opzichte van 2014 af met
€ 15.000 door met name minder
uitkeringen aan gemeenten.
De lasten van het Studiefonds namen ten opzichte van 2014 met
RESULTATEN 2015
€ 7.000 toe door met name hoDe opbrengsten ten behoeve van
gere kosten voor de assistenten in
de fondsen waren € 62.000 lager
opleiding.
ten opzichte van het jaar 2014.
De lasten van het Leerstoelfonds
Indien we de opbrengst van de
namen ten opzichte van 2014 af
actie ten behoeve van het Steunmet € 29.000, met name door het
fonds in 2014 ad € 48.000 elimineren, constateren we een afname uit dienst treden van twee hooglevan € 5.000.
raren gedurende het boekjaar.
De opbrengsten voor het StudieDe personeelskosten bureau blefonds namen ten opzichte van het ven nagenoeg gelijk.
jaar 2014 toe met € 2.000.
De administratie- en beheerskosDe opbrengsten voor het Leerten namen ten opzichte van het
stoelfonds namen ten opzichte
jaar 2014 af met € 4.000, met
van het jaar 2014 af met € 11.000. name door minder kosten automatisering en kantoorbenodigdDe contributies en giften namen
heden.
ten opzichte van 2014 toe met
De kosten ledenadministratie na€ 47.000, wat met name werd
men ten opzichte van 2014 toe
door met name de kosten van
geldwerving ten behoeve van de
algemene activiteiten.
BALANS PER 31 DECEMBER 2015
Onder de bestuurs- en representatiekosten zijn de volgende kosten opgenomen:
ACTIVA
- de kosten die verbandhouden
31-12-2015
31-12-2014
met deelname aan het project Di€
€
€
€
gibron, € 3.318;
Vaste activa
- de kosten voor het ordenen van
Materiële vaste activa
3.151		
3.938
het archief, € 9.217.
		
3.151
3.938
Bovengenoemde kosten zullen
ten laste van de bestemmingsreVlottende activa
serve ‘Projecten’ worden geVoorraden
8.580
12.990
bracht.
Vorderingen
54.190		79.942
De kosten van vergaderingen /
Liquide middelen
3.934.079		
4.000.938
conferenties namen ten opzichte
		 3.996.849		 4.093.870
van 2014 af met € 20.000, met
4.000.000 		 4.097.808
name door minder kosten voor de
				
contio en het feit dat de zogehePASSIVA
ten Mennorode-conferentie in
Eigen vermogen
2015 niet heeft plaatsgevonden.
Kapitaal
1.096.899
1.118.351
Onder de kosten van vergaderinBestemmingsreserve projectenfonds
1.252.880		
1.264.054
gen / conferenties zijn de volgenBestemmingsreserve steunfonds gemeenten 512.431			
523.590
de kosten opgenomen, die ten
Bestemmingsreserve studiefonds
291.230		
340.377
laste van de bestemmingsreserve
Bestemmingsreserve leerstoelfonds
515.369		
564.996
‘Projecten’ worden gebracht:
		 3.668.809		 3.811.368
- de brochures i.v.m. toerusting
Kortlopende schulden		
331.191
286.440
€ 8.142
		
4.000.000		 4.097.808
- de conferentie in Mennorode
€ 103.
De bijdragen aan organisaties
grootte van € 1.321.489;
- Rabobank ter grootte van
€ 1.215.431;
- ING ter grootte van € 1.250.000.
Het eigen vermogen van de Bond
bestaat uit vijf onderdelen. Het
kapitaal is het kernvermogen, dat
jaarlijks muteert als gevolg van
het resultaat uit de algemene verenigingsactiviteiten.
De bestemmingsreserves hebben
een specifieke bestemming, te
weten het steunen van gemeenten, het steunen van studenten en
de financiering van de leerstoelen. Het fonds projecten muteert
als gevolg van inkomsten uit nalatenschappen en specifieke onttrekkingen.
In de staat van baten en lasten ziet
u inkomsten en uitgaven van deze
bestemmingsreserves gespecificeerd.
Onder kortlopende schulden zijn
onder meer opgenomen: crediteuren ad € 38.495, nog af te dra-
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gen belastingen ad € 24.387, reservering vakantiegeld ad
€ 11.995. Tevens zijn vooruit ontvangen voorschotten ad €
139.108 opgenomen, die zijn ontvangen in verband met de afwikkeling van nalatenschappen.
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EXPLOITATIE OVERZICHT 2015 // BEGROTING 2016								
Begroting

Begroting

Werkelijk

Werkelijk

2016

2015

2015

2014

€

€

€

€

Steunfonds

70.000

34.000

32.761

86.057

Studiefonds

86.000

80.700

93.982

91.738

Leerstoelfonds

82.100

84.700

136.411

146.986

238.100

199.400

263.154

324.781

165.600

211.500

245.146

197.816

OPBRENGSTEN

Contributies / giften / collecten e.d.
Publicaties en royalties

500

500

2.647

4.152

12.400

12.800

15.877

18.300

416.600

424.200

526.824

545.049

Steunfonds

56.500

74.300

49.074

64.282

Studiefonds

150.200

147.500

146.309

138.674

Leerstoelfonds

179.400

224.300

191.445

221.284

Overige opbrengsten

LASTEN

386.100

446.100

386.828

424.240

Personeelskosten algemeen secretaris

88.600

88.200

82.866

81.858

Personeelskosten bureau

53.833

51.500

49.831

48.055

Huisvestingskosten

17.500

17.500

14.310

13.930

Administratie- en beheerskosten

58.800

56.100

48.214

52.177

Ledenadministratie

36.375

46.500

40.120

34.519

Bestuurs- en representatiekosten

52.000

49.500

54.317

42.305

Vergaderingen / conferenties

57.700

60.700

41.069

60.610

Bijdragen organisaties

19.500

19.500

11.081

13.067

Overige kosten

9.300

7.500

18.956

13.532

779.708

843.100

747.592

784.293

-363.108

-418.900

-220.768

-239.244

De Waarheidsvriend

0

10.000

37.661

32.932

Theologia Reformata

0

0

1.699

748

70.000

70.000

29.244

41.819

0

0

9.606

229.067

70.000

80.000

78.210

304.566

-293.108

-338.900

-142.559

65.322

-156.508

-128.400

-21.452

-60.790

0

0

-11.174

210.801

Mutatie steunfonds

18.500

-25.700

-11.159

26.918

Mutatie studiefonds

-61.700

-58.200

-49.147

-43.303

Per saldo verenigingsactiviteiten

Financiële baten en lasten
Inkomsten uit nalatenschappen

Voordelig saldo
Resultaatbestemming
Mutatie kapitaal
Mutatie projectenfonds

Mutatie leerstoelfonds
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-93.400

-126.600

-49.627

-68.304

-293.108

-338.900

-142.559

65.322
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bleef nagenoeg gelijk.
Doordat zowel de inkomsten als
de uitgaven ten opzichte van het
jaar 2014 afnamen, nam het saldo
uit hoofde van verenigingsactiviteiten toe met € 19.000.
De exploitatie van De Waarheidsvriend is in 2015 met een positief
saldo afgesloten door met name
lagere kosten.
De financiële baten en lasten namen ten opzichte van het jaar
2014 af met € 13.000 door met
name de lagere rentevergoedin-

gen over de tegoeden.
De inkomsten uit nalatenschappen namen ten opzichte van het
jaar 2014 af met € 219.000.
Het bovenstaande resulteerde in
een negatief resultaat € 142.000,
dat ten opzichte van het jaar 2014
met € 207.000 afnam.
BEGROTING 2016
In het exploitatieoverzicht hebben wij ter informatie tevens de
begroting 2016 ogenomen.
Wij verwachten het jaar 2016 af te
sluiten met een resultaat van (af-

gerond) negatief € 293.000.
Een zestal opmerkingen willen
wij bij de begroting 2016 maken,
te weten:
- de toename van de ontvangsten
ten behoeve van het Steunfonds
ten opzichte van 2015 wordt veroorzaakt door de tweejaarlijkse
actie, die in 2015 gehouden werd
voor het algemene werk;
- op grond van de huidige ontwikkelingen zijn de opbrengsten ten
opzichte van 2015 voorzichtig
begroot;
- de afname van contributies / giften/ collecten ten opzichte van
2015 wordt met name veroorzaakt
door de tweejaarlijkse actie ten
behoeve van het algemeen werk,
die in 2015 werd gehouden.
- de uitkeringen aan gemeenten
(ten laste van het Steunfonds) zijn
op basis van uitgaven van de laatste jaren naar beneden bijgesteld;
- de kosten die ten laste van het
Leerstoelfonds worden gebracht,
nemen af vanwege het feit dat er
ten opzichte van 2015 0,5 fte
hoogleraar minder werkzaam is;
- de kosten ledenadministratie
nemen ten opzichte van 2015 af
door dat in 2016 er geen actie
voor het algemene werk zal
plaatsvinden.
TEN SLOTTE
Het jaar 2015 sloten we met dankbaarheid, ruimschoots binnen de
begroting, af met een negatief
resultaat van € 142.000, met
name door de uitgaven voor onze
kernactiviteiten.
De inkomsten bleven, ondanks
het economische tij, vrijwel op
peil en de algemene uitgaven namen niet toe.
De Heere stelde de gemeenten en
gemeenteleden in staat om (ook)
aan het vele werk dat door de Gereformeerde Bond verricht mag
worden, naar vermogen, bij te
dragen. Hartelijk dank voor uw
meeleven, meegeven en meebidden waarin u uw betrokkenheid
heeft laten blijken.
A.H. TEEUWISSEN
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