prop. H.J. van Maanen,
IJsselmuiden-Grafhorst
prop. A. van der Stoep,
Nieuwland-Oosterwijk
prop. H.E. Veldhuijzen,
Schelluinen
prop. E. van der Poel,
Schoonrewoerd
prop. P.D. Teeuw, Moordrecht
prop. N.F.L. de Leeuw,
Oude Pekela en Assen
prop. G. van Wolfswinkel,
Everdingen
prop. C.G. op ’t Hof,
Nieuwe Pekela
prop. M. Zeeman,
Hoogblokland
prop. J.H. van Wijk,

Windesheim
prop. J.W. Verboom,
Groot-Ammers
prop. H.P. Brendeke,
Hagestein.
28. AFSLUITING
Aan het eind van dit jaar danken
we onze God voor al Zijn zegeningen. Heel veel werk is door medewerkers en andere betrokkenen
verricht, op veel verschillende
plaatsen. Allen beseffen we echter
dat het zonder de hulp van de
Heere niet heeft kunnen gebeuren. Tegelijk geeft ons dat moed.
Secularisatie, kerkverlating, terrorisme, politieke besluiten, we

kunnen er weleens door van de
wijs gebracht worden, maar we
laten ons er niet door uit het lood
slaan. We stellen ons vertrouwen
op de Heere God, Die niet laat
varen wat Zijn hand begon. We
mogen ons werk doen in de verwachting dat Hij komt. Het is een
zegen om mee te mogen werken
om deze boodschap uit te dragen
en over te dragen aan de jonge
generatie.
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.
A. ZWERUS

FINANCIEEL VERSLAG OVER 2016
ALGEMEEN
Met genoegen doen wij u hierbij
verslag over het boekjaar 2016.
We sloten het jaar 2016 af met
een resultaat van negatief
€ 10.295.
Ten opzichte van 2015 een toename van € 132.000, die we in
hoofdlijnen als volgt kunnen verklaren:
• Toename opbrengsten ten behoeve van het Steunfonds ad
€ 61.000;
• Afname opbrengsten ten behoeve van het Studiefonds ad
€ 8.000;
• Toename opbrengsten ten behoeve van het Leerstoelfonds ad
€ 24.000;
• Afname contributies en giften
ad € 63.000;
• Toename lasten Steunfonds ad
€ 50.000;
• Toename lasten Studiefonds ad
€ 14.000;
• Afname lasten Leerstoelfonds
ad € 60.000;
• Afname kosten bestuur- en representatiekosten ad € 18.000;
• Toename kosten vergadering /
conferenties ad € 7.000;
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• Toename overige kosten ad
€ 8.000;
• Afname exploitatie De Waarheidsvriend ad € 25.000;
• Toename financiële baten en
lasten ad € 7.000;
• Toename inkomsten uit nalatenschappen ad € 139.000.
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 onze vereniging ook
de nodige financiële verplichtingen op lange termijn ten aanzien
van personeel, hoogleraren en
gemeenten.
Hierbij treft u de balans per 31
december 2016 alsmede het exploitatieoverzicht 2016 van onze
vereniging, waarbij u onderstaande toelichting gegeven wordt.
BALANS PER 31 DECEMBER 2016
Onder de post vorderingen is onder meer opgenomen: debiteuren
€ 8.661 en intrest spaarrekenin-

DE WAARHEIDSVRIEND

gen € 6.848.
Onder liquide middelen zijn
spaarrekeningen opgenomen
welke zijn ondergebracht bij:
• Van Lanschot Bankiers ter
grootte van € 150.584;
• Rabobank ter grootte van
€ 1.110.385;
• ING ter grootte van
€ 1.263.010.
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, 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 € 36.773, nog af te

A.H. Teeuwissen
uit Huizen is penningmeester van
het hoofdbestuur
van de Gereformeerde Bond.
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dragen belastingen ad € 25.484,
reservering vakantiegeld ad
€ 12.631 en nog af te dragen pensioenpremie ad € 29.338. Tevens
zijn vooruit ontvangen voorschotten ad € 86.400 opgenomen, welke zijn ontvangen in
verband met de afwikkeling van
nalatenschappen.
RESULTATEN 2016
De opbrengsten ten behoeve van
de fondsen waren € 77.000 hoger ten opzichte van het jaar
2015.
Indien we de opbrengst van de
actie ten behoeve van het Steunfonds in 2016 ad € 58.000 elimineren, constateren we een toename van € 19.000.
De opbrengsten voor het Studiefonds namen ten opzichte van
het jaar 2015 af met € 8.000.
De opbrengsten voor het Leerstoelfonds namen ten opzichte
van het jaar 2015 toe met
€ 24.000.
De contributies en giften namen
ten opzichte van het jaar 2015 af
met € 63.000, wat met name
werd veroorzaakt door het feit
dat er in het jaar 2016, in tegenstelling tot het jaar 2015, geen
actie werd gehouden ten behoeve
voor het algemeen werk.
De lasten van het Steunfonds namen ten opzichte van het jaar
2015 toe met € 50.000 door met
name meer uitkeringen aan gemeenten. De lasten van het Studiefonds namen ten opzichte van
het jaar 2015 met € 14.000 toe.
De lasten van het Leerstoelfonds
namen ten opzichte van het jaar
2015 af met € 60.000 met name
door de restitutie van ten onrechte gefactureerde omzetbelasting.
De bestuurs- en representatiekosten namen ten opzichte van
het jaar 2015 met € 18.000 af,
met name door geen reiskosten
buitenland en kosten archivering
archief in 2016.
De onder de bestuurs- en representatiekosten opgenomen kosten die verbandhouden met deelname aan het project Digibron ad
€ 3.318, zijn ten laste van de bestemmingsreserve ‘Projecten’
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016
ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa

31-12-2016		31-12-2015
€
€
€

€

3.210		
3.151
		
3.210		

3.151

Vlottende activa
Voorraden
9.797		
8.580
Vorderingen
60.282		54.190
Effecten
1.198.282		 0
Liquide middelen
2.677.305		
3.934.079 			
		 3.945.666		3.996.849
		

3.948.876

				

4.000.000

PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal
994.439		1.096.899
Bestemmingsreserve projectenfonds
1.381.966		
1.252.880
Bestemmingsreserve steunfonds gemeenten 513.286			
512.431
Bestemmingsreserve studiefonds
220.405		
291.230
Bestemmingsreserve leerstoelfonds
548.418		
515.369
		
3.658.514		

3.668.809

290.362		
3.948.876		

331.191
4.000.000

Kortlopende schulden		
		

gebracht.
De kosten van vergaderingen /
conferenties namen ten opzichte
van het jaar 2015 toe met €
7.000, met name door de kosten
van de conferentie ‘Een kerk die
(over)leeft’.
Onder de kosten van vergaderingen / conferenties zijn de volgende kosten opgenomen, welke
ten laste van de bestemmingsreserve ‘Projecten’ zijn gebracht:
• de brochures i.v.m. toerusting
€ 7.850;
• de conferentie ‘Een kerk die
(over)leeft’ € 8.345.
De overige kosten namen ten opzichte van het jaar 2015 toe met
€ 8.000, met name vanwege de
dotatie ad € 9.900 aan de voorziening oninbare debiteuren.
Doordat de inkomsten ten opzichte van het jaar 2015 toenamen en de uitgaven vrijwel gelijk
bleven, nam het saldo uit hoofde
van verenigingsactiviteiten toe
met € 12.000.
De exploitatie van De Waarheids-
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vriend is in 2016 met een (klein)
positief saldo afgesloten.
De financiële baten en lasten namen ten opzichte van het jaar 2015
toe met € 7.000, met name door
de inkomsten uit de in 2016 gegenereerde effectenportefeuille.
De inkomsten uit nalatenschappen namen ten opzichte van het
jaar 2015 toe met € 139.000.
Het bovenstaande resulteerde in
een resultaat van negatief
€ 10.000, dat ten opzichte van
het jaar 2015 met € 132.000 toenam.
BEGROTING 2017
In het exploitatieoverzicht hebben wij ter informatie tevens de
begroting 2017 opgenomen.
Wij verwachten het jaar 2017 af te
sluiten met een resultaat van (afgerond) negatief € 320.000.
Een vijftal opmerkingen willen
wij bij de begroting 2017 maken,
te weten:
• de afname van de ontvangsten

13

EXPLOITATIE OVERZICHT 2016 // BEGROTING 2017								
Begroting

Begroting

Werkelijk

Werkelijk

2017

2016

2016

2015

€

€

€

€

Steunfonds

30.000

70.000

93.911

32.761

Studiefonds

80.700

86.000

86.177

93.982

Leerstoelfonds

84.700

82.100

160.197

136.411

195.400

238.100

340.285

263.154

211.500

165.600

181.719

245.146

1.000

500

8.867

2.647

OPBRENGSTEN

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

14.600

12.400

19.639

15.877

422.500

416.600

550.510

526.824

LASTEN
Steunfonds

69.000

56.500

99.111

49.074

Studiefonds

153.000

150.200

159.667

146.309

184.600

179.400

132.401

191.445

406.600

386.100

391.179

386.828

Personeelskosten algemeen secretaris

88.800

88.600

85.618

82.866

Personeelskosten bureau

55.833

53.833

53.587

49.831

Huisvestingskosten

17.500

17.500

13.784

14.310

Administratie- en beheerskosten

60.800

58.800

53.427

48.214

Ledenadministratie

43.875

36.375

36.851

40.120

Bestuurs- en representatiekosten

52.000

52.000

36.980

54.317

Vergaderingen / conferenties

57.950

57.700

48.009

41.069

Bijdragen organisaties

19.500

19.500

12.267

11.081

9.300

9.300

26.794

18.956

812.158

779.708

758.497

747.593

-389.658

-363.108

-207.988

-220.769

0

0

12.844

37.661

Leerstoelfonds

Overige kosten

Per saldo verenigingsactiviteiten
De Waarheidsvriend
Theologia Reformata
Financiële baten en lasten
Inkomsten uit nalatenschappen

Nadelig saldo

0

0

729

1.699

70.000

70.000

35.520

29.244

0

0

148.599

9.606

70.000

70.000

197.692

78.210

-319.658

-293.108

-10.295

-142.559

-119.158

-156.508

-102.460

-21.452

0

0

129.086

-11.174

Resultaatbestemming
Mutatie kapitaal
Mutatie projectenfonds
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Mutatie steunfonds

-33.900

18.500

855

-11.159

Mutatie studiefonds

-70.400

-61.700

-70.825

-49.147

Mutatie leerstoelfonds

-96.200

-93.400

33.049

-49.627

-319.658

-293.108

-10.295

-142.559
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ten behoeve van het Steunfonds
ten opzichte van het jaar 2016
wordt veroorzaakt door de tweejaarlijkse actie, die in 2017 gehouden wordt voor het algemeen
werk;
• op grond van de huidige ontwikkelingen zijn de opbrengsten
ten opzichte van het jaar 2016
voorzichtig begroot;
• de toename van contributies /
giften/ collecten ten opzichte van
het jaar 2016 wordt met name
veroorzaakt door de tweejaarlijkse actie ten behoeve van het
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algemeen werk, die in 2017 wordt
gehouden;
• de uitkeringen aan gemeenten
(ten laste van het Steunfonds)
zijn op basis van uitgaven van de
laatste jaren naar boven bijgesteld;
• de kosten ledenadministratie
nemen ten opzichte van het jaar
2016 vanwege de in 2017 te houden actie voor het algemeen
werk.
TEN SLOTTE…
Het jaar 2016 sloten we met
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dankbaarheid, ruimschoots binnen de begroting, af met een resultaat van negatief € 10.000,
met name door de inkomsten uit
nalatenschappen.
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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