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Stichting Op de Bres voor Nederland, Amersfoort

BALANS PER 31 DECEMBER 2022
(na resultaatbestemming)

2022 2021
€ €

ACTIEF

Vaste activa
Materiële vaste activa 0 0

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa 0 0
Liquide middelen 17.291 17.821

17.291 17.821

Totaal actief 17.291 17.821

PASSIEF

Continuïteit reserve 10.000 10.000
Bestemmingsreserves 5.000 5.000
Overige reserve 2.291 2.821

17.291 17.821

Langlopende schulden 0 0

Kortlopende schulden 0 0

Totaal passief 17.291 17.821

Voor akkoord, namens het bestuur:

…………………….             ….........................                 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering dd.: 11 januari 2023
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Stichting Op de Bres voor Nederland, Amersfoort

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022
( met vergelijkende cijfers over 2021)

2022 2021
€ €

BATEN
Giften en bijdragen 17.614 18.939
Directe kosten en lasten projecten 13.887 14.057
Netto baten 3.727 4.882

Overige opbrengsten 0 0

Totaal netto baten 3.727 4.882

LASTEN
Personeelskosten 0 0
Algemene kosten 2.683 2.326
Huisvestingskosten 0 1.500
Kosten reizen en bediening 1.291 1.248
Afschrijvingen 0 0
Totaal lasten 3.974 5.074

Baten minus lasten -247 -192

Rentebaten minus -lasten -283 -225

Resultaat boekjaar (verlies) -530 -417

Voor akkoord, namens het bestuur:

…………………….             ….........................        

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering dd.: 11 januari 2023
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Stichting Op de Bres voor Nederland, Amersfoort

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

Grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening wordt opgesteld naar de grondslag van historische kosten,
rekening houdend met het toerekening beginsel met betrekking tot het boekjaar.
De stichting is een ANBI, algemeen nut beogende instelling.
De activiteiten waren conform het bepaalde in de statuten.

Doelstellingen van de stichting 

De doelstellingen van de stichting zijn:
het oproepen, stimuleren en activeren van Christenen in Nederland
tot gebed voor een reveil in ons land, en daarbuiten.

Uitgeoefende activiteiten 2022

De uitgeoefende activiteiten gedurende het jaar 2022 waren:
het actief stimuleren van gebedsgroepen 
het geven van Bijbels onderwijs en voorlichting  over gebed
het uitgeven van gebedsbrieven en landelijke informatieverschaffing
het houden van conferenties, cursussen, lezingen.
In 2022 werd gestart met het landelijke provinciehoofdstedengebed.
Diverse gebedsbedieningen worden ondersteund in projectvorm.
Verder werden digitale middelen ingezet om de doelstellingen te bereiken.

Balanswaardering

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde
verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur.
Afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschafwaarde.

Vorderingen, liquide middelen en schulden worden opgenomen tegen nominale
waarden.

Met aanwijsbare verplichtingen en risico's wordt rekening gehouden in de vorm
van voorzieningen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-opbrengsten en de
giften, minus eventuele doorbetaalde giften en de kosten en lasten van het verslagjaar 
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
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Stichting Op de Bres voor Nederland, Amersfoort

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

2022 2021
€ €

Liquide middelen

ING 53 97 525 7.291 4.821
ING 539 75 25 kwartaal spaarrekening algemeen 10.000 13.000
Totaal 17.291 17.821

Vorderingen en overlopende activa

Lening korte termijn 0 0
Overige 0 0
Totaal 0 0

Continuïteit reserve

Saldo per 1 januari 10.000 10.000
Resultaat boekjaar -530 -417
Overboeking Bestemmingsreserve en Overige reserve 530 417
Saldo per  31 december 10.000 10.000

De continuïteit reserve is vastgesteld op maximaal € 10.000,- benodigd voor het voortbestaan
van de stichting.

Bestemmingsreserve

Saldo per 1 januari 5.000 8.000
Overboeking naar Overige reserve 0 -3.000
Saldo per  31 december 5.000 5.000

Betreft een reserve met specifieke bestemming door het bestuur bepaald.

Overige reserve

Saldo per 1 januari 2.821 238
Overboeking Continuiteitsreserve en Resultaat 2022 -530 2.583
Saldo per  31 december 2.291 2.821

Betreft de algemene reserve van de stichting als buffer voor jaartekorten of overschotten.

Kortlopende schulden

Door te betalen Projectkosten 0 0
Overige passiva 0 0
Totaal 0 0

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Geen.
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Stichting Op de Bres voor Nederland, Amersfoort

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

2022 2021
€ €

Directe kosten en lasten projecten
Betreft projecten gebedswerk en conferenties
Totaal 13.887 14.057

Algemene kosten

Kantoorbehoeften, drukwerk, mailingen, portokosten 538 0
Automatiseringskosten 248 225
Accountants-, administratie en advieskosten 1.565 1.020
Bestuurskosten 332 1.081

2.683 2.326

Huisvestingskosten 

Huur 0 1.500
Overige 0 0

0 1.500

Kosten bediening

Reis- en verblijfkosten, gebedsreizen, km vergoedingen 1.291 1.248
1.291 1.248
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Stichting Op de Bres voor Nederland, Amersfoort

OVERIGE GEGEVENS

Accountantsverklaring
Er behoeft geen accountantsverklaring te worden overlegd, aangezien de stichting
vrijgesteld is van de verplichting tot het laten instellen van de in het BW verplicht gestelde
accountantscontrole van de jaarrekening.

Regeling omtrent de resultaatbestemming
Een positief saldo in enig jaar dient te worden toegevoegd aan de algemene reserve, tenzij er
gelden dienen te worden gereserveerd voor specifieke doeleinden, welke met de voortgang
van het doel der stichting verband houden.
Een eventueel negatief saldo wordt afgeboekt van de algemene reserves cq eigen vermogen.

Resultaatbestemming

is het resultaat in mindering gebracht op het Eigen vermogen van de stichting.

Gebeurtenissen na balansdatum
Geen.

Beloningenbeleid
‘De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel 
recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet 
bovenmatig vacatiegeld. Dit is in de vorm van een vrijwilligersvergoeding.’

Beleidsplan
Het beleidsplan is gelijk aan hetgeen in de statuten is verwoord. Deze activiteiten vinden en
vonden geheel conform plaats. Een separaat beleidsplan 2022 is nader uitgewerkt.
Dit is beschikbaar via de website van de stichting.

Bepalingen inzake opheffing stichting
Bij eventuele opheffing der stichting zullen, indien er een batig saldo over is, de middelen
worden gedoneerd aan een andere ANBI stichting, met een gelijksoortige doelstelling.

Het resultaatbestemming 2022 staat ter beschikking van het bestuur, en vooruitlopend hierop
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KvK-nummer 41189485

Rechtspersoon
RSIN 816760445
Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting "Op de Bres voor Nederland"
Ook genoemd Stg. "Op de Bres voor Nederland"
Statutaire zetel Amersfoort
Bezoekadres de Bleike 3, 8181KD Heerde
Email opdebres@solcon.nl
Datum akte van oprichting 21-07-1988
Activiteiten SBI-code: 94911 - Religieuze organisaties

Stimuleren van gebedsgroepen

Bestuurders

Naam Vork, Cornelis Jacobus Maria
Geboortedatum en -plaats 29-01-1952, Nieuwkoop
Datum in functie 22-06-2006
Titel Voorzitter
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam van Vlijmen, Johannes Martinus
Geboortedatum en -plaats 04-11-1953, 's-Gravenhage
Datum in functie 01-02-2016 (datum registratie: 24-02-2016)
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Gegevens zijn vervaardigd op 06-01-2023 om 16.39 uur.

Op 1 januari 2023 is er een vacature in het bestuur.
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