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Voorwoord: 

 
LS, 

Voor u ligt het jaarverslag van het jaar 2021. Opnieuw een jaar waarin het COVID-19 virus diepe sporen trok in 
kerk en samenleving. Ondanks dat mocht veel werk van de IRS toch doorgang vinden. Vele activiteiten, 
bijeenkomsten, lectuurverspreiding, evangelisatiewerk mocht minder of meer door gaan.   
 
Dat is ten diepste niet te danken aan ons organiseren, maar daarin zijn we afhankelijk geweest van de zegen 
van de Heere. Een onverdiende zegen, als we zien op wie wij zijn. Maar het wonder is nu juist dat de Heere het 
ondanks ons schenkt. Hij neemt redenen uit Zichzelf! 
 
Het Woord van de Heere was ook in 2021 niet gebonden. Net als het werk van de Heilige Geest, Die harten en 
levens kan bereiken, veranderen, bekeren en vernieuwen. Op grond van het volbrachte werk van de Heere 
Jezus.  
 
Zo leggen we alles wat er gebeurde voor de IRS in het jaar 2021 voor de HEERE neer. Met de bede of Hij wil 
wegnemen wat van ons was. En of Hij wat van Hem was wil bekronen met Zijn zegen. 
 
Namens het bestuur, 
 
Ds. P.D. Teeuw   
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Stichting In de Rechte Straat - Algemeen 

 

A. De stichting is statutair gevestigd te Velp en is als zodanig ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland onder nummer 41047473. 
De stichting werkt onder de namen: “Stichting In de Rechte Straat”, “In de Rechte Straat” en “IRS”. Zij is 
gevestigd aan de Laan van Westenenk 12 in Apeldoorn. 
 

B. De stichting is per 5 juli 1960 opgericht ten overstaan van J.D.F. Halsema, notaris ter standplaats Hilversum, 
tevens oorspronkelijke vestigingsplaats van de stichting. De oprichters waren ds. H.J. Hegger predikant te 
Kortenhoef en ds. J. Gravendeel, predikant te Genk (België). Beide comparanten hebben op die datum van 
hun vermogen afgezonderd, ieder een bedrag van vijftig gulden, in contanten, waarmee zij de stichting in 
het leven hebben geroepen. 
De statuten van de stichting zijn diverse keren aangepast en voor het laatst gewijzigd op 15 juni 2015 ten 
overstaan van notaris Mr. S.P.P.M. Soons te Heteren. De wijzigingen in het verslag betroffen geen wijzigingen 
qua doelstelling. Het betroffen aanpassingen aan de werkelijkheid. Zo bestond bij IRS de KVCL al niet meer. 
 

C. De stichting stelt zich op de grondslag van de Bijbel en de daarop gefundeerde belijdenisgeschriften: De 
Heidelbergse Catechismus, De Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels, waarin de 
kernthema’s van de Reformatie helder zijn vertolkt: het Sola Scriptura-alleen Gods Woord, het Sola Gratia-
alleen genade en het Sola Fide-alleen geloof (artikel 2 van de statuten). 
 

D. De stichting heeft ten doel (artikel 3 van de statuten): 
1. Rooms-Katholieke medemensen in aanraking brengen met het Evangelie, zoals dat vooral in de tijd van 

de Reformatie werd herontdekt. 
2. Priesters en anderen die om het Woord van God de Rooms-Katholieke Kerk (hebben) verlaten, geestelijk, 

moreel en zo nodig ook financieel te ondersteunen. 
3. Het geven van voorlichting in protestantse kringen over de Rooms-Katholieke Kerk en haar leer. 
4. Het bevorderen van bezinning op de kernthema’s van de Reformatie. 
 
Zij tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door het ontplooien van diverse activiteiten gericht op 
Rooms-Katholieken of door mogelijkheden te creëren, waardoor anderen daarmee werkzaam kunnen zijn. Te 
denken valt onder andere aan het ondersteunen van veldwerkers en evangelisatieposten en het uitgeven en 
verspreiden van lectuur.  

 
E. Het bestuur van de stichting is per 31 december 2021 als volgt samengesteld: 

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de volgende leden, die gezamenlijk bevoegd zijn om de stichting 
rechtsgeldig te vertegenwoordigen: 
 Ds. P.D. Teeuw, voorzitter 
 De heer G. Bouw, secretaris 
 De heer J.W. Keuken, penningmeester 
 

Het Algemeen Bestuur bestaat naast het Dagelijks Bestuur uit de volgende leden, die met andere bestuurders 
gezamenlijk bevoegd zijn: 
 Drs. J. den Besten 
 De heer W. Büdgen 
 De heer J.G van Hoof 

 
F. De jaarrekening over het verslagjaar 2020 werd goedgekeurd in de bestuursvergadering van 24 maart 2021 

 
G. De dagelijkse leiding van de stichting lag gedurende het verslagjaar in handen van de directeur. Die functie 

werd van 1 januari t/m 31 december vervuld door dhr. J.H. Seppenwoolde. 
 

H. In december 2007 heeft de stichting van de belastinginspecteur bericht ontvangen dat zij is aangemerkt als 
een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
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Opmerking: Alle bedragen zijn vermeld in hele euro’s. 

 
Vermogenspositie 2021  

Het eigen vermogen van de stichting bedraagt per 31 december 2021 € 835.943 

 De berekening is aldus (afgerond op € 100): 

 31-12-2021 In %  31-12-2020 In % 

Materiële vaste activa 80.900 6,9%  81.700 6,6% 

Leningen verstrekt voor doelstelling 96.700 8,2%  96.700 7,8% 

Beleggingen 304.100 25,9%  388.400 31,2% 

Voorraden 3.400 0,3%  3.400 0,3% 

Vorderingen 7.300 0,6%  3.700 0,3% 

Liquide middelen 683.100 58,1%  671.300 53,8% 

Totaal 1.175.500 100,0%  1.245.400 100,0% 

 

Deze activa zijn als volgt gefinancierd (afgerond op € 100): 

 31-12-2021 In %  31-12-2020 In % 

Eigen vermogen 835.900 71,1%  879.900 70,7% 

Voorzieningen 165.200 14,0%  182.100 14,6% 

Langlopende schulden 28.000 2,4%  28.000 2,2% 

Kortlopende schulden 146.400 12,5%  155.400 12,5% 

Totaal 1.175.500 100,0%  1.245.400 100,0% 

 

Het tekort uit de staat van baten en lasten bedroeg in het boekjaar 2021 € 43.943.   

Het voorstel van het Dagelijks Bestuur is om het bedrag ter grootte van dit tekort te onttrekken aan de vrij 
besteedbare reserves. 
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Financiële positie 
De onderstaande overzichten van het “Werkkapitaal” en de “Staat van herkomst en besteding van de middelen” 
dient ter analyse van de financiële positie van de stichting. 

De verandering in het werkkapitaal per 31 december 2021 ten opzichte van 31 december 2020 wordt verklaard 
in de staat van herkomst en besteding van de middelen. 

Werkkapitaal  
Het werkkapitaal van de stichting bestaat uit de beleggingen, de vorderingen en overlopende activa en de 
liquide middelen, vermindert met de kortlopende schulden. 

De berekening van het werkkapitaal is als volgt: 

 31-12-2021  31-12-2020 

Beleggingen 304.077  388.449 

Vorderingen en overlopende activa 7.272  3.711 

Liquide middelen 683.115  671.313 

 994.464  1.063.473 

Af: Kortlopende schulden 146.382  155.410 

Werkkapitaal 848.082  908.063 

 

Dit betekent dat het werkkapitaal is afgenomen met € 59.981. De verklaring van deze afname is als volgt: 

Staat van herkomst en besteding van de middelen 

Herkomst:   

Afschrijvingen materiële vaste activa  860  

Afname voorraden 60  

  920 

Bestedingen:   

Tekort 43.943  

Toename voorraden -  

Investeringen -  

Uitkeringen Voorziening 65 plussers 16.958  

  60.901 

Per saldo afname van het werkkapitaal  59.981 
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Stichting In de Rechte Straat – Organisatie 

 

Bestuur 

Het bestuur is samengesteld uit de breedte van de gereformeerde gezindte en bestaat uit minimaal 5 personen. 

Qua bestuursmodel hanteert In de Rechte Straat het zgn. toezichthoudend bestuursmodel. Hierbij is er geen 
apart toezichthoudend orgaan. Het bestuur heeft een aantal omschreven bevoegdheden gedelegeerd aan de 
directeur via een huishoudelijk reglement. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van 
het door het bestuur vastgestelde beleid. De bestuursleden ontvingen geen vergoeding voor de door hen 
verrichte werkzaamheden. 

In het verslagjaar hebben er zes vergaderingen van het Algemeen Bestuur plaatsgevonden.  

De stichting kent een comité van aanbeveling waarin 16 personen zitting hebben afkomstig uit de gereformeerde 
gezindte. (CGK, HHK, PKN (Geref. Bond), Ger. Gem. in Ned, Oud Ger. Gem. en Ger. Gem.) 

Het bestuur is het personeel zeer erkentelijk voor hun inzet en het enthousiasme waarmee zij hun 
werkzaamheden verrichtten.  

Medewerkers 

Per 31 december 2021 bestond de kantoorbezetting uit: directeur (38/38), administrateur (9/38), 
managementassistent (24/38) en medewerkster communicatie (12/38). Opgeteld samen goed voor 2,2 fte.  

Projectgroepen 

Voor de projecten uitgevoerd in België (Tongeren), Italië, Nederland, Oostenrijk, Polen en Spanje zijn er 
projectgroepen. Daarnaast kent IRS de Werkgroep Bezinning en Evangelisatie die de organisatie van de 
winterconferentie voor haar rekening neemt. Deze projectgroepen ontwikkelen het beleid en formuleren 
voorstellen voor het Algemeen Bestuur. Naast een bestuurslid en de directeur kunnen betrokken en terzake 
kundige personen zitting hebben in een projectgroep. Het bestuur benoemt de projectgroepleden.   

Comités 

In de historie van In de Rechte Straat hebben comités een grote plaats ingenomen. Ook in 2021 hebben deze 
weinig kunnen organiseren vanwege de aanhoudende coronapandemie. De jaarlijkse ontmoetingsdag is 
vormgegeven middels een digitale uitzending. In het najaar heeft een beperkt aantal hervormingsavonden 
doorgang gekregen. Voor het project Cuenca was in 2021 een apart comité actief dat rond de zomer 
sponsoractiviteiten heeft verricht. De comités worden bijgestaan vanuit het kantoor.    

Vrijwilligers 

Diverse werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers, zoals het inpakken van het Spaanstalige 
evangelisatietijdschrift ‘En la Calle Recta’ en het Poolse evangelisatietijdschrift ‘Augustinus’. Het beleid van IRS 
is dat wat door vrijwilligers gedaan kan worden, ook door hen gedaan wordt. Vrijwilligers ontvangen geen 
vrijwilligersvergoeding, maar kunnen wel hun onkosten (kilometervergoeding) declareren. 
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Stichting In de Rechte Straat – Beleid en financiën 

 

Missie en realisatie doelstellingen 

IRS stelt gemeenten en individuele christenen in Europa in staat de rijkdom van het Evangelie te delen met de 
rooms-katholieke medemens. “Deel de vreugde van het Evangelie met de rooms-katholieke medemens” vormt 
de kern van alle activiteiten van IRS, het Evangelie zoals dat in de Reformatie van de 16e eeuw als het ware is 
herontdekt. In december 2021 is het meerjarenbeleidsplan 2022-2024 vastgesteld: IRS wil continueren met haar 
missie in het uitdragen van de vreugde van het Evangelie. Daarbij wil IRS vanwege de voortgaande secularisatie 
ook nadrukkelijk de medemensen die in een roomse context leven of zijn opgegroeid meenemen en heeft 
hiervoor een kleine aanpassing gedaan aan de doelstelling die statutair verwerkt wordt. Daarnaast heeft IRS de 
doelstelling om de bezinning op het gedachtegoed en erfenis van de Reformatie te bevorderen, of te helpen 
bevorderen. De doelstelling om uitgetreden rooms-katholieken moreel, geestelijk of waar nodig financieel te 
ondersteunen, blijft deel uit maken van de missie van de stichting, al is de nood daarin flink afgenomen. Binnen 
de beperkingen van de coronapandemie die ook in 2021 aanhield, is aan de hiervoor genoemde doelstellingen 
vormgegeven.  

In Nederland gebeurde dat onder andere door de verschillende publicaties, de digitale informatie via het 
internet en door het werk dat vanuit het kantoor werd verricht. Helaas moest vanwege lock-down maatregelen 
de jaarlijkse winterconferentie in januari worden afgelast. In juni vond een digitale ‘ontmoetingsmiddag’ 
plaats. In het najaar organiseerde IRS een grootschalige enquête onder de achterban over Rome en Reformatie. 
Verder ondersteunde IRS in 2021 in Nederland evangelisatiewerk in Maastricht, Den Bosch, Breda en het 
evangelisatiewerk onder Polen in Nederland (Betuwe). Ook werd er vanuit het kantoor verder gewerkt aan het 
netwerk in Zuid-Nederland en IRS-partners. 

Buiten Nederland kreeg de doelstelling gestalte door steun aan of samenwerking van IRS met projecten in 
België, Polen, Italië, Spanje en Oostenrijk en werd er door middel van de Spaanstalige en Poolse 
lectuurprojecten ook wereldwijd gewerkt aan de doelstelling om de rooms-katholieke medemens te bereiken 
met het Evangelie. 

Bij de lopende projecten wordt van tijd tot tijd geëvalueerd of bijsturen in de projecten nodig is. Soms kan er 
sprake zijn van een gewijzigde of nieuwe behoefte. Deze evaluatie vindt plaats middels periodiek overleg tussen 
de projectgroep (of via de directeur) en het project. Daarnaast vindt normaliter gemiddeld één keer in de 
anderhalf jaar een projectbezoek (visitatie) plaats om te controleren of het door het bestuur geformuleerde 
beleid uitgevoerd wordt. In de periode van begin september 2021 tot half oktober 2021 zijn uitgebreide 
werkbezoeken gebracht aan Italië, Polen en Spanje. Ook het project in Tongeren werd meermaals bezocht. 
Daarnaast vonden er met regelmaat ontmoetingen plaats op kantoor (tijdens verlofperiodes) of is er evaluatie 
geweest via videogesprekken. Via verslagen en/of actie- en besluitenlijsten wordt daarnaast aanvullend e.e.a. 
gemonitord. Via halfjaarprojectrapportages aan het bestuur is over de voortgang van de projecten in het voor- 
en najaar verantwoording afgelegd. 

Een van de beleidsmatige doelstellingen is de uitbreiding van de activiteiten en projecten binnen de 
doelstellingen van IRS, bij zowel bestaande en eventuele nieuwe projecten. Na verkenning en afstemming is in 
Italië, in Passignano, in juni 2021 een nieuw project gestart bestaande uit de ondersteuning van het werk de 
missionair predikant ds. Mike Cuneo die samenwerkt met de gereformeerd presbyteriaanse kerk van Perugia 
waar ds. Andrea Ferrari aan is verbonden. 

In het beleidsplan is opgenomen dat IRS de komende jaren in meer Europese landen én in Nederland projecten 
beoogt waarbij samenwerkingsverbanden worden aangaan met christenen en christelijke organisaties. IRS zal 
ernaar streven het gedachtegoed van de Reformatie te verspreiden en rooms-katholieken in Europa terug te 
roepen naar het Woord van God. 
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Beleggingsbeleid 

Het beleggingsbeleid wordt vormgegeven op basis van het belegging statuut dat in 2021 een update heeft 
gekregen. Het beleid is defensief. In het verslagjaar is het belegde vermogen in de Rabobank ledencertificaten 
onttrokken aan de portefeuille en toegevoegd aan de spaarreserves. Beleggingen vinden plaats middels Beheerd 
Beleggen van de Rabobank binnen de normeringen van het beleggingsstatuut. Jaarlijks vindt afstemming met de 
bank plaats om ervoor te zorgen dat we in lijn blijven met wat is afgesproken en wordt advies ingewonnen. Het 
beschikbare vermogen van IRS is deels belegd in obligaties, deels in liquiditeiten gehouden. Dit vermogen van 
IRS is onder andere ontstaan door een aandelenlegaat uit het verleden. Dit aandelenlegaat heeft afgelopen 
decennia dusdanig gerendeerd, dat het huidige belegde vermogen geheel is opgebouwd uit rendementen uit het 
verleden. Dit betekent dat IRS effectief niet belegt met giften van donateurs en dat deze volledig worden 
aangewend voor de doelstelling.  

ANBI 

Per 1 januari 2008 wordt IRS door de belastinginspecteur aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). 

Jaarrekening en richtlijnen 

De opgenomen jaarrekening 2021 is samengesteld in overeenstemming met de algemeen aanvaarde grondslagen 
voor financiële verslaggeving. Daarbij werden de richtlijnen voor de jaarverslaggeving van Fondsenwervende 
instellingen als leidraad gehanteerd. 

Financiële positie 

Stichting In de Rechte Straat heeft per 31 december 2021 een goede financiële positie. Deze is ontstaan is door 
de verkoop van de Wartburg in 2000, dit naast een fors legaat in het verdere verleden dat bestond uit aandelen. 
Ook in 2021 heeft IRS een aantal legaten mogen ontvangen. Het bestuur weet zich geroepen om deze en andere 
middelen die IRS ter beschikking zijn gesteld te benutten voor het uitdragen van een krachtige en heldere 
Bijbelse boodschap. We beseffen dat we de middelen hebben toevertrouwd gekregen voor onze doelstelling. 

Het is daarom een bewuste keuze van het bestuur van IRS om het vermogen de komende jaren aan de 
doelstelling te besteden met extra uitgaven met aandacht voor nieuwe initiatieven. Concreet is daarbij de 
opdracht aan de directeur dat de algemene reserve positief moet blijven. De afgelopen jaren is bewust begroot 
met een negatief resultaat. Ook voor de komende jaren is het beleid om jaarlijks gemiddeld € 50.000 in 
vermogen af te nemen, voor 2022 met ong. € 75.000 door extra besteding aan de doelstelling, incl. de opstart 
van nieuwe projecten.  

Daarnaast kent IRS enkele grote verplichtingen waar vermogen voor nodig is. Concreet valt hierbij te denken 
aan het in eigen beheer hebben van de oudedagsvoorziening voor oud-medewerkers. Voor 2021 zijn er geen 
grote veranderingen in de reserves. De opstart van nieuwe projecten werd gefinancierd vanuit het fonds nieuwe 
projecten. Voor nieuwe projecten zullen -na verkenning en afstemming- gaandeweg aanvullende 
(begrotings)voorstellen worden gedaan en ter goedkeuring worden voorgelegd worden aan het bestuur. 

Naast al deze extra bestedingen aan de doelstelling beoogt het bestuur met het ingezette beleid om ook op 
termijn een gezonde financiële positie te verkrijgen met evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Daarbij is het 
nodig ook te groeien in de reguliere inkomsten, om zo ook op langere termijn de projecten te kunnen 
volhouden.   

Gezien het voorgaande verwacht het bestuur de komende jaren nog een negatief resultaat voor IRS. Op langere 
termijn hoopt het bestuur van IRS dat de achterban de extra activiteiten van IRS zal herkennen, betrokkenheid 
zal tonen en zal ondersteunen in gebed en giften. IRS is ervan overtuigd dat wij als rijk gezegende christenen in 
Nederland onze medechristenen in Europa, hoe anders ook dan wij, de rijkdom van het Woord niet mogen 
onthouden. 
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Risico’s en onzekerheden 

Naast het inherente risico -ondanks een defensieve aanpak- van beleggingen van een deel van het vermogen, is 
IRS voor inkomsten afhankelijk van kerkelijke giften en donaties van het bedrijfsleven. Onzeker blijft hoe de 
effecten van de coronapandemie en het globale financiële klimaat zullen doorwerken in deze baten. 

 

Stichting In de Rechte Straat – Projecten 

 

Nederland 

Magazine 

Het kwartaalblad In de Rechte Straat heeft als doel de achterban te informeren over het werk van de stichting. 
Ook wordt met het blad betrokkenheid onder de achterban nagestreefd, met het oog op financiële en 
geestelijke ondersteuning.  Door het kwartaalblad wordt ook een deel van de doelstellingen van IRS 
gerealiseerd, namelijk het geven van voorlichting in protestantse kringen over de Rooms-Katholieke Kerk en 
haar leer. Het blad had in 2021 vier keer per jaar een oplage van ongeveer 7.500 exemplaren. 

Internet  

Via internetsite kondigt IRS activiteiten aan en biedt zij publicaties en bezinning aan. IRS beheert een website 
die is gericht op de achterban van IRS, www.irs.nu, en gebruikt de diverse sociale media om de inhoud daarvan 
verder onder de aandacht te brengen. Daarnaast bestaat er -net als bij de andere projectlanden in het 
buitenland – een website gericht op rooms-katholieken en zoekers. Bezoekers kunnen via de site 
www.mijnwegnaarhetlicht.nl. hun geloofsvragen stellen. 

Herdenkingsbijeenkomsten 

In 2021 werden op beperkte schaal -binnen de coronamaatregelen- weer wat hervormingsavonden georganiseerd 
door de comités of betrokken kerkelijke gemeenten. Vanuit IRS werden deze hervormingsavonden gesteund met 
materialen en publiciteit 

Conferenties 

De winterconferentie van 2021 moest vanwege een nationale lockdown helaas worden afgelast.  

Bezinningsavonden 

Door de corona omstandigheden hebben er in 2021 geen thema-avonden of bezinningsavonden plaatsgevonden. 
Buiten een enkele vergadering van de comités voor de voorbereiding of besluitvorming, is er daardoor niet bij 
elkaar gekomen. 

Ondersteuning evangelisatiewerk 

In het algemeen heeft IRS als beleid geformuleerd dat evangelisatiewerk in Nederland primair een taak is van de 
kerk in ons land. Qua beleid is vastgesteld dat IRS een stimulerende, ondersteunende en faciliterende rol heeft.   

Polen in Nederland. In het verslagjaar zijn de contacten met enkele kerkelijke gemeenten in de Betuwe 
verder verstevigd. De activiteiten door de samenwerkende gemeenten worden gecoördineerd door de 
werkgroep “Polen in de Betuwe”, geïnitieerd vanuit gemeente Valburg-Homoet, waarbij IRS actief 
meedenkt en administratief bijstaat. In december zijn 1000 kerstpakketten met daarin 
evangelisatiemateriaal samengesteld en uitgedeeld onder seizoenarbeiders. Ook wordt onder de Polen in 
de Betuwe het magazine ‘Augustinus’ verspreid, zie “Polen”.  

Den Bosch. In Den Bosch staat IRS samen met Stichting Evangelisatie Sjofar maandelijks op de markt. Bij 
dit evangelisatieproject betrekt IRS zoveel mogelijk vrijwilligers van de plaatselijke kerken, de 
hervormde gemeente (PKN) en de christelijke gereformeerde kerk (CGK). Ook is de hervormde gemeente 

http://www.irs.nu/
http://www.mijnwegnaarhetlicht.nl/
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(PKN) te Hedel bij dit evangelisatiewerk betrokken. In 2021 hebben de evangelisatieacties voortgang 
gehad, zij het zonder kraam.  

Breda. In 2021 is het maandelijkse evangelisatiewerk in samenwerking met Stichting Sjofar regulier 
doorgegaan. Er is geen vergunningen verkregen voor de marktkraam, zo doende is er een op een 
geëvangeliseerd. Het werk in Breda vindt plaats in samenwerking met het inloophuis van de 
Gereformeerde Gemeente in Breda, de Lichtboei. 

Maastricht. In juni 2021 is een start gemaakt met een maandelijkse evangelisatieactie in het centrum 
van Maastricht, samen met Stichting Sjofar en een groeiend team van lokale christenen als vrijwilligers. 
Aansluiting werd gezocht bij de lokale gemeenten. 

Kenniscentrum IRS / Digibron 

IRS beheert een digitaal platform www.kenniscentrumIRS.nl waarop artikelen, filmpjes, vragen & antwoorden, 
etc. worden aangeboden om wederzijds juiste informatie te bieden voor zowel protestanten als rooms-
katholieken en bewustwording van de Reformatie te creëren. In het verslagjaar zijn diverse nieuwe artikelen 
toegevoegd en nam het aantal unieke als ook de terugkerende bezoekers gestaag toe. Vanuit het Kenniscentrum 
bestaat er een directe koppeling met de artikelen in Digibron zodat zoekers breed geïnformeerd worden qua 
beschikbare bronnen. Op Digibron zijn verder ook alle jaargangen het IRS Magazine te raadplegen voor hen die 
op zoek zijn naar betrouwbare informatie, getuigenissen of bezinnende informatie. 

België 

In de protestantse gemeente ‘De stem van de Goede Herder’ in Tongeren kwamen binnen de geldende 
coronamaatregelen vanaf de zomer elke zondag zo’n 70 mensen bij elkaar om Gods Woord te horen. Binnen de 
geldende coronamaatregelen heeft de kerkenraad mogelijkheden gezocht en activiteiten ontplooid om de 
onderlinge band te behouden en nieuwe mensen te bereiken. De kerkenraad bestond in 2021 uit twee 
ouderlingen en een diaken. De kerkenraad is in 2021 door IRS bijgestaan met advies tijdens de 
kerkenraadsvergaderingen. De gemeente werd ook financieel door IRS ondersteund, onder meer voor 
evangelisatieactiviteiten door Guus Van Amstel.  

De voormalige rooms-katholieke priester ds. T. Vanhuysse was voorheen voorganger van deze gemeente en is in 
2015 met emeritaat gegaan. Voor het zoeken naar mogelijkheden voor het opvullen van de vacature voor 
voorganger is in 2021 langdurig bezonnen en actie ondernomen. Dit heeft geresulteerd in het feit dat de 
kerkenraad de aanstelling van Guus van Amstel heeft uitgebreid waardoor de gemeente komt te beschikken over 
een deeltijdsvoorganger. Het verzoek tot erkenning en mogelijke steun door de overheid van de kerkelijke 
gemeente is in 2018 ingediend. Contacten daarvoor verlopen met en via de gemeente in Antwerpen-Deurne en 
het Gereformeerd Overleg Vlaanderen (GOV) waar de gemeente De Stem van de Goede Herder deel van 
uitmaakt. In 2021 waren en nieuwe ontwikkelingen en is er divers beraad gevoerd.  

In het verslagjaar is door omstandigheden slecht heel beperkt werk gemaakt van het plan om te zoeken naar 
zustergemeenten of sponsoren om vandaar uit vrijwilligers te kunnen werven en ook financiën.  

Polen  

De werkers Pedro Snoeijer en ds. Tomasz Pieczko hebben verscheidene publicaties verzorgd die in Polen en 
Nederland werden verspreid. Het Poolse blad ‘Augustinus’ verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 2.200 
exemplaren en wordt verstuurd naar particulieren en kerken in Polen. Dit is voor Polen een relatief grote oplage 
voor protestantse literatuur. De verspreiding onder de Polen in Nederland betrof zo’n 600 exemplaren onder 
seizoenarbeiders en/of immigranten. De verspreiding van overige digitaal materiaal betreft een uitgave ‘Credo’ 
(over de belijdenisgeschriften) en ‘Slowo’(preekschetsen) die maandelijks onder voorgangers en 
geïnteresseerden wordt rondgestuurd. De bestaande cursusmaterialen worden via de eigen website aangeboden 
en voorzien een zekere behoefte. Verder is gewerkt aan een betere synergie tussen de website, de 
Facebookpagina en de kwartaaluitgave. Concreet is een start gemaakt met Webinars aan de hand van de 
kwartaalpublicatie. In 2021 is de door IRS gemaakte hertaling van de Heidelbergse Catechismus aangeboden bij 

http://www.kenniscentrumirs.nl/
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de drukker en vond er uitwisseling plaats met een andere lokale uitgever van het bredere gebruik van de 
vertaalde tekst. 
 
Naast het voorgaande is een van de taken van de veldwerkers om contacten te onderhouden in Polen. Deze 
contacten bestaan onder andere uit lokale protestantse gemeenten en protestantse instanties. Door deze 
contacten wordt men als voorganger soms ook uitgenodigd om te spreken op conferenties. Ook tijdens deze 
conferenties krijgen ze de gelegenheid om protestanten toe te rusten, ook wat betreft de gereformeerde 
beginselen en de erfenis van de Reformatie.     

Spanje 

En la Calle Recta (ECR) - Spaanstalig magazine  

In 2021 is het Spaanstalige periodiek vier keer verzonden vanuit Nederland naar ruim 40 landen in Europa en 
Latijns-Amerika. In het verslagjaar is de postverzending die in 2020 door de pandemie was verstoord, weer 
genormaliseerd. Om diverse redenen – waaronder de alsmaar stijgende druk- en verzendkosten- is besloten over 
te gaan tot herregistratie van de gratis abonnementen. Hierbij kon gekozen worden uit de fysieke en/of digitale 
toezending. Gedurende 2021 is het proces van herregistratie van de abonnees in gang gezet. Per zending werden 
ong. 7500 exemplaren verzonden, waaronder een groot deel naar Cuba via pakketpost. Sinds 2019 wordt het 
tijdschrift namelijk niet langer op Cuba gedrukt.  

De opzet van het blad bleef in 2021 ongewijzigd. De nadruk lag, evenals voorgaande jaren, op Bijbeluitleg en 
meditatie. Ook werden vragen beantwoord van Rooms-Katholieke lezers. Ds. B. Coster (in Spanje werkzaam voor 
de Spaanse Evangelische Zending) als hoofdredacteur, en Manuel Lopez en Carlos Rodríguez als 
mederedacteuren verzorgden de kopij, waarbij zij vanuit kantoor voor de opmaak ondersteund werden. Vanuit 
het kantoor van IRS werd het overzicht op het geheel van het project bewaard en de administratie gevoerd, 
inclusief correspondentie en het adressenbeheer, de pre-press, verpakking en verzending. Tijdens het 
werkbezoek en de redactievergadering van oktober 2021 zijn de toekomstige lijnen en speerpunten vastgesteld. 
Digitalisering en de verwevenheid met sociale media is daarbij een belangrijk speerpunt voor de komende jaren. 

Cuenca 

In het verslagjaar heeft IRS ondersteuning geboden aan Sergio en Evelien Gil in Cuenca (Spanje). Met 
ondersteuning van IRS is ook in 2021 de huur van een inloophuis mogelijk gemaakt. Via nieuwsbrieven en digitale 
media is contact onderhouden. Met het comité Cuenca is in 2021 meerdere keren vergaderd en heeft 
afstemming rondom het project plaatsgevonden. Voor fondswerving is door het comité in samenwerking met het 
kantoor in juni een kaartenactie gestart. In het najaar heeft overleg plaatsgevonden en werd door het algemeen 
bestuur besloten dat de projectsteun van IRS voor het werk in Cuenca per 31 december 2022 een einde neemt. 

 

Italië 

Voor 2021 heeft het project Sentiero Cristiano onder leiding van Rob van der Dussen verdere invulling gekregen 
en is verder versterkt en uitgebouwd. Dit betreft het schrijven van meerdere artikelen, het actueel houden en 
verder invullen van de website en sociale media met daarop o.a. geloofsvragen en getuigenissen, www.sentiero-
cristiano.it. en bijbehorende pagina’s. Verder zijn de contacten met het kerkelijke netwerk in Italie uitgebreid, 
met name in Rome en het gebied ten noorden daarvan, Perugia en omstreken, maar ook noordelijker in Milaan 
en omstreken. In juni is een nieuw project gestart, de ondersteuning van een nieuwe kerkplanting van de Chiesa 
Riformata in Perugia en omstreken, een samenwerking tussen ds. Andrea Ferrari en ds. Mike Cuneo. 
Laatstgenoemde is gestart in Passignano met evangelisatiewerk. Met hulp van IRS is de huur van de zaalruimte 
en diverse evangelisatiematerialen mogelijk gemaakt. In september heeft de projectgroep Italie een 
werkbezoek gebracht aan de diverse kerkelijke contacten in Rome, Perugia en Milaan.  

 

 

http://www.sentiero-cristiano.it/
http://www.sentiero-cristiano.it/
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Oostenrijk 

In het verslagjaar is verder gewerkt aan de contacten en het netwerk rondom de ERKWB in Oostenrijk. Dit is een 
klein kerkverband in Oostenrijk en Zwitserland. Via de SSRO is IRS in contact gekomen met deze kerk. IRS ziet 
het als haar rol om deze kerk te ondersteuning bij het evangelisatiewerk, een van de kerndoelstellingen van IRS. 
In 2021 werd het project in Innsbruck door de ERKWB beëindigd en richtte IRS zich met name op het project in 
Graz van ds. Peter Drost. Verder zijn de contacten met ds. Detlef Kohl in het Zillertal versterkt. In 2021 is naar 
model van de overige taalgebieden een Duitstalige evangelisatiewebsite van IRS gelanceerd, 
www.derschmaleweg.at, waarbij de lokale coördinatie werd waargenomen door ds. Drost en ds. Kohl.  

Ondersteuningen 

In het verslagjaar is geen steun geboden aan uittredende Rooms-Katholieke priesters. In lijn met de 
oorspronkelijke primaire doelstelling van IRS ziet de stichting het als haar verantwoordelijkheid deze mensen te 
steunen. Ook continueert IRS het beleid om de twee ex-priesters -en hun echtgenotes- die IRS gediend hebben 
(aanvullend) in het levensonderhoud te voorzien. Dit betreft ds. Vanhuysse in België en ds. Rodríguez in Spanje.  

  

http://www.derschmaleweg.at/


 

13 

 

 
 

 

ACTIVA 

 31-12-2021  31-12-2020 

     

Materiële vaste activa 80.956   81.816 

Financiële vaste activa 96.679   96.679 

  177.635  178.495 

     

Voorraden 3.380   3.440 

Vorderingen en overlopende activa 7.272   3.712 

Effecten 304.077   388.449 

Liquide middelen 683.115   671.312 

  997.844   

Totaal Activa  1.175.479  1.245.408 

     

PASSIVA     

     

Reserves     

     

Stichtingskapitaal 45   45 

Continuïteitsreserve 300.000   300.000 

Algemene reserve 204.912   247.935 

Fonds activa doelstelling 176.880   177.033 

Fonds activa bedrijfsvoering 

Fonds nieuwe projecten 

4.107 

150.000 

  4.874 

150.000 

Fonds reserve financiering activa -   - 

     

Totaal eigen vermogen  835.944  879.887 

     

Voorzieningen  165.153  182.111 

     

Langlopende schulden  28.000  28.000 

     

Kortlopende schulden  146.382  155.410 

     

Totaal activa  1.175.479  1.245.408 

Balans per 31 december 2021 

(na verwerking van het resultaat van het boekjaar) 
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Toelichting op de Balans 

 

Materiële vaste activa 

Noodzakelijk voor bedrijfsvoering  

Inventaris  
Boekwaarde per 1 januari 2021  1.435 

Bij: investeringen 2021   

Af: afschrijving 2021  706 

Boekwaarde per 31 december 2021  729 

 

Het afschrijvingspercentage van de computerapparatuur bedraagt 33,33 % en van de overige inventaris 20% en 
25%. Voor een nadere specificatie per bedrijfsmiddel: zie pagina 33. 

Direct en volledig gebruik voor doelstelling  

 
Kenniscentrum IRS 
 
Boekwaarde per 1 januari 2021  154 

Bij: investeringen 2021  - 

Af: afschrijving 2021  154 

Boekwaarde per 31 december 2021  - 

 
 
 
 
Kerkbouw te Tongeren  
Op 7 oktober 1997 is ten overstaan van mr. G. de Schaetzen, notaris met standplaats Tongeren (België) in 
eigendom verkregen: 

1. Een perceel bouwgrond gelegen ter plaatse “Rutterweg” gekadastreerd sectie D nummer 353/T voor een 
oppervlakte van zes aren eenentachtig centiaren, zoals dit perceel staat afgebeeld onder lot 1 van het plan 
geschreven door de heer Robert Palmans, landmeterexpert te Tongeren, op 20 november 1995. 

2. Een perceel bouwgrond gelegen ter plaatse “Rutterweg”, gekadastreerd sectie D nummer 353/V voor een 
oppervlakte van zeven aren eenenzestig centiaren, zoals dit perceel staat afgebeeld onder lot 2 van het 
plan geschreven door de heer Robert Palmans, landmeterexpert te Tongeren, op 20 november 1995. 

 

Koopsom grond   58.875 

Bij: Bouwkosten kerk  262.539  

  262.539 

  321.414 

Af: Opbrengst fondsenwerving t.b.v. kerkbouw Tongeren 241.187  

  241.187 

Boekwaarde per 31 december 2021  80.227 

 

NB Er wordt op het kerkgebouw niet afgeschreven. 
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Recapitulatie 

 31-12-2021  31-12-2020 

Inventaris 

Kenniscentrum IRS 

729 

- 

 1.435 

154 

Kerkbouw te Tongeren 80.227  80.227 

Totaal 80.956  81.816 

 

 

Financiële vaste activa 

Lening verstrekt in kader van doelstelling 

In het kader van de doelstelling is de volgende lening verstrekt. 

Hypothecaire lening u/g ds. T. Vanhuysse 

Deze lening is door ds. T. Vanhuysse aangewend voor de aankoop van een eigen woning. Deze lening is renteloos 
verstrekt en er wordt niet op afgelost. Er is een eerste hypothecaire zekerheid verkregen op het woonhuis. 

Saldo per 1 januari 2021  96.679 

Saldo per 31 december 2021  96.679 

 

Voorraden 

Bedrijfsvoorraden  

De voorraad in verband met het verkopen van artikelen als fondsenwervende activiteit is als volgt te 
specificeren: 

 31-12-2021  31-12-2020 

Boeken 3.380  3.440 

Totaal 3.380  3.440 

 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen en overlopende activa zijn als volgt te specificeren: 

 31-12-2021  31-12-2020 

    

Debiteuren -  - 

Comités -  - 

Interest en dividend -  757 

TPG Post waarborgsommen 2.600  2.600 

Diverse vorderingen 960  355 

Vooruitbetaalde bedragen 3.712  - 

Legaten -  - 

Totaal 7.272  3.712 
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Effecten 

Beleggingen  

De effecten welke ultimo 2021 in portefeuille werden gehouden, zijn de volgende: 

 

 31-12-2021  31-12-2020 

Rabobank Ledencertificaten 2 -  123.140 

Rabo Beheerd Beleggen 304.077  265.309 

Totaal 304.077  388.449 

 

Liquide middelen 

Liquide middelen  

De liquide middelen staan per balansdatum ter vrije beschikking en zijn als volgt te specificeren: 

 31-12-2021  31-12-2020 

Kas 509  265 

NL 73 INGB 0000 9010 00 64.392  44.219 

Zakelijke oranje spaarrekening B 858-23135 70.378  70.378 

NL 67 INGB 0001 9622 88 5.066  2.229 

NL 44 INGB 0001 3696 44 6.674  3.202 

NL 15 ABNA 0483 9760 67 19.988  12.141 

NL 65 ABNA 0469 1585 14 99.221  99.221 

NL 59 SNSB 0935 6938 82 99.374  99.372 

NL 57 RABO 0387 0057 49 43.431  200.258 

NL 73 RABO 0395 1004 02 269.627  136.214 

NL 48 RABO 3070 5535 91 337  337 

NL 90 RABO 0302 6851 89 4.118  3.477 

Totaal 683.115  671.313 
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Passiva 
  
Vrij besteedbaar vermogen 

Stichtingskapitaal 
Het stichtingskapitaal is door ds. H.J. Hegger en ds. J. Gravendeel gestort bij de oprichting van de stichting. 

Reserves  
De reserves van het vrij besteedbare vermogen zijn als volgt gemuteerd in 2021: 

Continuïteitsreserve 

Saldo per 1 januari 2021  300.000 

Bij: toevoeging continuïteitsreserve 

Saldo per 31 december 2021 

 

Algemene reserve 

 

Saldo per 1 januari 2021 

Af: tekort uit de Staat van Baten en Lasten 2021 

 - 

300.000 

 

247.935 

43.943 

Bij: onttrekking Fonds activa doelstelling 

Bij: onttrekking Fonds activa bedrijfsvoering 

Af: toevoeging hulpverleningsprojecten 

Af: toevoeging Fonds opstart nieuwe projecten 

153 

767 

- 

- 

 

  920 

Saldo per 31 december 2021  204.912 

 

Bestemmingsreserves 

Het verloop van de bestemmingsreserves in 2021 is als volgt: 

Bestemmingsreserve Saldo  

Reserves  

01-01-2021 

Ontvangen 

gelden met 

bestemming 

Besteed aan 

deze 

bestemming 

Ten laste van 

2021 

algemeen 

Saldo  

Reserves  

31-12-2021 

      

Nederland - 11.624 99.368 87.744 - 

België (Tongeren) - 4.881 41.068 36.187 - 

Franstalig - - - - - 

Polen - 2.782 69.057 66.275 - 

Italië - 3.585 21.821 18.236 - 

Oostenrijk / Duitstalig - 4.000 12.309 8.309 - 

Spaanstalig - 2.046 72.159 70.113 - 

Ondersteuningen - 10.176 24.429 14.253 - 

Diverse eenmalige hulp - - - - - 

Totaal - 39.094 340.211 301.117 - 
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Fondsen 
Fonds activa doelstelling  

Saldo per 1 januari 2021  177.033 

Bij: Investering -  

Bij: Aflossing lening o.g. -  

Af: Afschrijving 153  

  153 

Saldo per 31 december 2021  176.880 

Fonds activa bedrijfsvoering  

Saldo per 1 januari 2021  4.874 

Bij: Investering   

Af: Voorraden 

Af: Afschrijvingen 

60 

707 

 

  767 

Saldo per 31 december 2021  4.107 

 

Recapitulatie fondsen 

Fonds activa doelstelling   176.880 

Fonds activa bedrijfsvoering   4.107  

Fonds reserve financiering activa  

Fonds opstart nieuwe projecten 

 - 

150.000 

Saldo per 31 december 2021  330.987 

Voorziening 
Voorziening voor 65 plussers  

Saldo per 1 januari 2021  182.111 

   

Af: uitkeringen 2021 -16.958  

   

Saldo per 31 december 2021  165.153 
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Langlopende schulden 

Subsidieverplichtingen hulpverleningsprojecten 

De subsidieverplichtingen hulpverleningsprojecten in het kader van de doelstelling omvatten de verplichtingen 
aan gemeenten en  voormalige priesters alsmede de verantwoordelijkheid voor de uitgifte van En la Calle Recta.  

Bij een doorlopende verplichting is de reservering van de subsidie voor drie jaar opgenomen. Bij een 
verplichting die eindigt binnen drie jaar na balansdatum, is de omvang van de verplichting beperkt tot deze 
periode. 

 Gereserveerde 

periode 

31-12-2021  31-12-2020 

België - Gemeente Tongeren 

Polen - Augustinus 

Spanje - Cuenca 

3 jaar 

1 jaar 

1 jaar 

42.000 

48.500 

15.000 

 42.000 

48.500 

15.000 

En la Calle Recta 1 jaar 54.800  54.800 

  160.300  160.300 

Af: langlopende verplichtingen  28.000  28.000 

Totaal kortlopende verplichtingen  132.300  132.300 

 

 

Kortlopende schulden 

 

Overige schulden en overlopende passiva 

 31-12-2021  31-12-2020 

Crediteuren 3.246  10.818 

Loonbelasting   3.056  5.103 

Subsidieverplichtingen hulpverleningsprojecten 132.300  132.300 

Reservering vakantietoeslag incl. sociale lasten 5.780  4.858 

Accountantskosten  2.000  2.000 

Overig -  331 

 146.382  155.410 
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Staat van Baten en Lasten over 2021 

 

 2021 Begroting 2020 

Baten:   2021  

     

Baten uit eigen fondsenwerving:     

Collecten 25.588  40.000 20.462 

Mailingacties 42.641  39.000 34.910 

Abonnementen  25.593  28.000 26.559 

Giften en schenkingen 

Giften bedrijven 

115.093 

33.100 

 127.500 

55.000 

122.896 

22.750 

Incasso’s 28.877  30.000 29.685 

Nalatenschappen 15.785  - 68.112 

  286.677 319.500 325.374 

- Beleggingen  50.899 24.000 23.916 

- Overige baten  36 1.000 993 

Som der Baten  337.612 344.500 350.283 

     

Besteed aan doelstelling:     

Nederland 99.368  124.100 108.547 

België (Tongeren) 41.068  47.085 43.124 

Franstalig -  - - 

Polen 69.057  72.273 64.747 

Italië  21.821  15.330 12.141 

Oostenrijk / Duitstalig 12.309  12.927 9.566 

Spaanstalig 72.159  72.274 49.557 

Ondersteuningen 24.429  24.192 123.527 

Diverse eenmalige hulp -  - - 

Totaal besteed aan doelstell ing  340.211 368.181 411.209 

     

- Kosten eigen fondsenwerving 14.910  13.200 7.939 

- Kosten van beleggingen 2.661  2.000 2.379 

  17.571 15.200 10.318 

Toegerekende kosten Beheer en administratie  23.773 25.413 22.465 

(In % van Baten uit eigen fondsenwerving)    9,35% 

Som der lasten  381.555 408.794 443.992 

     

Resultaat  -43.943 -64.294 -93.709 
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 

 

Collecten  

 2021  2020 

Algemeen 

Polen 

25.275 

313 

 20.462 

- 

Totaal  25.588  20.462 

 

Mailingacties  

 2021  2020 

Algemeen 42.641  34.910 

Totaal  42.641  34.910 

 

Abonnementen en donaties 

 2021  2020 

Nederland  25.593  26.559 

Totaal  25.593  26.559 

 

 Giften en schenkingen  

 2021  2020 

Algemeen 80.312  73.093 

Nederland 11.624  26.806 

België (Tongeren) 4.881  4.952 

Oostenrijk -  - 

Italië 3.585  500 

Polen 2.469  10 

Spaanstalig 2.046  2.390 

Ondersteuningen 

Diverse eenmalige hulp 

10.176 

- 

 9.145 

- 

Totaal  115.093  122.896 

 

 
Bedrijven  

 2021  2020 

Algemeen 33.100  22.750 
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Incasso’s  

 2021  2020 

Algemeen 28.877  29.685 

 

Nalatenschappen  

 2021  2020 

Algemeen 15.785  68.112 

 

Recapitulatie baten 

 2021  2020 

Algemeen 221.990  255.013 

Nederland 37.217  53.364 

België (Tongeren) 4.881  4.952 

Oostenrijk 4.000  - 

Polen 2.782  10 

Spaanstalig 2.046  2.390 

Italië 3.585  500 

Ondersteuningen 

Diverse eenmalige hulp 

10.176 

- 

 9.145 

- 

Totaal  286.677  325.374 

 

Netto resultaat verkopen artikelen  

 2021  2020 

Bruto omzet 96  1.993 

Inkoopwaarde omzet 60  1.000 

Totaal 36  993 

 

Resultaat beleggingen 

 2021  2020 

Rente bank- en girorekeningen -94  358 

Resultaat Rabo Ledencertificaten II 

Resultaat beheerd beleggen 

10.002 

40.990 

 11.988 

13.949 

Beheer- en transactiekosten -2.661  -2.379 

    

Totaal 48.237  23.916 
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Kosten eigen fondswerving 

 2021  2020 

Advertenties 4.646  329 

Projectinformatie 3.401  3.371 

CBF 546  530 

PR algemeen 4.149  421 

MissionInvest  2.167  3.288 

Totaal 14.909  7.939 

 

Kosten van beleggingen        

 2021  2020 

Beheerskosten beleggingen/Bewaarloon 2.661  2.379 

 2.661  2.379 

Uitvoeringskosten eigen organisatie 

De uitvoeringskosten van de eigen organisatie zijn als volgt opgebouwd. 

Salarissen 2021  2020 

Uitbetaalde bruto salarissen 98.613  101.653 

Mutatie reservering vakantiegeld 

Vrijval reservering / Uitkering UWV 

7.889 

-3.240 

 615 

-15.000 

Totaal 103.262  87.268 

N.B. Bestuurders ontvangen geen bezoldiging 

 Bezoldig ing directie 
Naam   Seppenwoolde 

functie   Directeur 

dienstverband   Onbepaald, 38/38 

Periode   01/08-31/12 

 Bruto loon  57.070 

 vakantiegeld  3.722 

 Belaste vergoedingen  119 

 Pensioenlasten (wg deel)  5.089 

Totaal 2021   66.000 

 

Sociale lasten 2021  2020 

Cursussen 

Premies ZFW, WAO en WW 

- 

18.100 

 - 

18.441 

Pensioenregelingen 7.396  7.742 

Totaal 25.496  26.183 
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Overige personeelskosten  
 2021  2020 

Reiskosten 4.182  5.367 

Arbodienst 413  400 

Studie en representatie 365  - 

Kantine 517  315 

Overige  -41  5.756 

ZW-verzekering 1.978  1.452 

Totaal  7.414  13.290 

 

Reis- en verblijfkosten  

  2021  2020 

Autokosten  518  1.044 

Overige reis- en verblijfkosten -  22 

Totaal 518  1.066 

 

Kantoor- en huisvestingskosten 

 2021  2020 

Afschrijving inventaris 706  1.013 

Kantoorbenodigdheden en onderhoud inventaris 1.319  1.228 

Porti 1.704  2.396 

Automatisering 1.278  1.264 

Telefoon 1.677  1.930 

Huur kantoor  17.841  19.051 

Totaal  24.525  26.882 

 

Kosten bestuur, comités e.d.  

 2021  2020 

Comités 25  - 

Vergaderkosten bestuur 2.150  761 

Overige bestuurskosten 2.581  1.688 

Totaal  4.756  2.449 
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Overige algemene kosten 
 2021  2020 

Bank 3.249  2.595 

Accountant 2.154  2.154 

Assurantiën  747  592 

Totaal 6.150  5.341 

 

Recapitulatie uitvoeringskosten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze uitvoeringskosten zijn toegerekend op basis van de door de medewerkers van de stichting geschatte 
bestede tijd aan de verschillende activiteiten. 

Op basis van deze toerekening zijn de uitvoeringskosten van de eigen organisatie als volgt te specificeren. 

Bestemming Lasten     2021 Begr. 2020 

Doelstelling Pers. Huisv. Kant. Bestuur Afschr.   2021  

          

          

Nederland 47.842 5.352 2.426 713 177  56.510 60.250 53.501 

België 27.338 892 1.819 475 106  30.630 32.885 28.736 

Polen 13.669 2.676 1.819 476 106  18.746 20.073 17.859 

Spaanstalig 6.834 3.569 3.033 476 177  14.089 15.274 13.737 

Italie 

Oostenrijk 

Onderst. 

 

Fondswerving 

6.834 

6.834 

6.834 

 

20.504 

892 

1.784 

892 

 

1.784 

606 

606 

606 

 

1.213 

951 

1.189 

238 

 

238 

35 

35 

35 

 

35 

 9.318 

10.448 

8.605 

 

23.774 

9.830 

10.927 

9.192 

 

25.413 

8.491 

9.566 

8.124 

 

22.465 

          

Totaal 136.689 17.841 12.128 4.756 706  172.120 183.844 162.479 

 

 

 
  

 2021 In %  2020 In % 

      

Personeelskosten (salarissen t/m reis- en verblijfkosten) 136.689 79,4%  127.807 78,7% 

Huisvestingskosten (staat onder kantoor en huisvesting) 17.841 10,4%  19.051 11,7% 

Kantoor en algemene kosten ( minus huisvest. en afschr.) 12.128 7,0%  12.159 7,5% 

Bestuurskosten 4.756 2,8%  2.449 1,5% 

Afschrijving (staat onder kantoor en huisvesting) 706 0,4%  1.013 0,6% 

Totaal 172.120 100,0%  162.479 100,0% 
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BESTEDINGEN DOELSTELLING: 

Nederland 

 2021  2020 

Periodiek In de Rechte Straat 22.910  17.158 

Thema-avonden -  92 

Hervormingsavonden 128  5.765 

Concerten Reformatie 500 jaar -  - 

Den Bosch en Maastricht 

Kenniscentrum 

2.969 

4.010 

 1.363 

9.327 

Internet (website) & Digibron 3.812  2.686 

Conferenties 

Polen in Nederland 

- 

9.029 

 10.443 

8.191 

Nieuwsbrief / Evangelisatielectuur -  21 

Toegerekende uitvoeringskosten eigen organisatie 56.510  53.501 

Totaal 99.368  108.547 

 

België (Tongeren) 

 2021  2020 

Kosten gemeente Tongeren 10.438  14.388 

Toegerekende uitvoeringskosten eigen organisatie 30.630  28.736 

Totaal 41.068  43.124 

 

Polen  

 2021  2020 

Pedro Snoeijer 26.427  26.427 

Grazyna Snoeijer 1.440  1.440 

Ds. T. Pieczko 12.200  12.200 

Blad Augustinus  5.849  5.806 

Tienerkamp / Diverse kosten 2.000  1.015 

Reiskosten 2.395  - 

Uitvoeringskosten eigen organisatie 18.746  17.859 

Totaal 69.057  64.747 
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Italië  

 2021  2020 

Algemene kosten 12.503  3.650 

Uitvoeringskosten eigen organisatie 9.318  8.491 

Totaal 21.821  12.141 

 

Oostenrijk 

 2021  2020 

Lektuur 

Uitvoeringskosten eigen organisatie 

1.861 

10.448 

 - 

9.566 

Totaal 12.309  9.566 

 

 

Spaanstalig 

 2021  2020 

Drukkosten En la Calle Recta 10.493  8.100 

Portokosten En la Calle Recta 33.579  23.184 

Overige kosten En la Calle Recta 3.663  379 

Diverse Spaanse Bijbels en lectuur -  - 

Diverse kosten 855  146 

Reiskosten  3.830  - 

Freelancers ECR  5.650  4.011 

Uitvoeringskosten eigen organisatie 14.089  13.737 

Totaal 72.159  49.557 

 

Ondersteuningen (w.o. voormalige priesters) 

 2021  2020 

Fam. Gil 15.824  15.403 

Dotatie oudedagsvoorziening ex-priesters -  100.000 

Uitvoeringskosten eigen organisatie 8.605  8.124 

Totaal 24.429  123.527 

 

Diverse eenmalige hulp  

 2021  2020 

Diverse hulp -  - 

Totaal -  - 
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Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 

WAARDERINGSGRONDSLAGEN 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa zijn gesplitst in activa noodzakelijk voor de bedrijfsvoering en activa direct en 
volledig in gebruik voor doelstelling. 

De materiële vaste activa die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering, zijn opgenomen tegen de 
aanschafwaarden onder aftrek van afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op een geschatte 
gebruiksduur en berekend aan de hand van vaste percentages over de aanschafwaarde. De materiële vaste 
activa die direct en volledig in gebruik zijn in het kader van de doelstelling van de stichting zijn eveneens op 
deze wijze gewaardeerd, met uitzondering van de activa waarvoor een speciale inzamelingsactie is gehouden. In 
die situatie is de besteding aan het betreffende activum ter grootte van de opbrengst van de inzamelingsactie 
verantwoord als besteding in het kader van de doelstelling. Voor dat bedrag blijft activering daarom 
achterwege. 

Leningen verstrekt in het kader van de doelstelling 

Deze leningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Beleggingen 

De beleggingen zijn gewaardeerd op de waarde van 31 december 2021. Koersstijgingen en of -dalingen zijn 
verantwoord in de Staat van Baten en Lasten. 

Voorraden 

De voorraden zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs of de lagere marktwaarde, zo nodig onder aftrek van 
een voorziening voor incourantheid. 

Vorderingen en overlopende activa 

Deze zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen is onderscheiden in de volgende verdeling: 

1. Vrij besteedbaar vermogen. 
Het vrij besteedbare vermogen is dat deel van het eigen vermogen dat vrij beschikbaar is voor de besteding 
aan de doelstelling en voor de financiering van de bedrijfsmiddelen die noodzakelijk zijn voor de 
bedrijfsvoering. Voor dit deel van het eigen vermogen zijn nog geen verplichtingen aangegaan. 

2. Bestemmingsreserves. 
Dit deel is afgezonderd van het eigen vermogen omdat daaraan een meer beperkte bestedingsmogelijkheid 
is gegeven. Er zijn twee oorzaken voor het reserveren van geld in de bestemmingsreserve. 

 Door derden is bij de gelden die zij ter beschikking stelden een bepaalde bestemming aangegeven. 
 Het gepresenteerde doel voor een speciale actie leidt tot een beperktere bestemming. Indien door het 

bestuur een deel van het vermogen is afgezonderd voor een speciaal doel, is dit vermeld als een 
onderdeel van het vastgelegd vermogen.  

 
3. Fonds activa doelstelling. 

Dit betreft vermogen dat is vastgelegd in activa die direct en volledig zijn aangewend voor het realiseren 
van de doelstelling.  

4. Fonds activa bedrijfsvoering. 
Dit betreft vermogen dat is vastgelegd in activa die nodig zijn om de werkzaamheden in het kader van de 
doelstelling te verrichten.  
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5. Fonds reserve financiering activa. 
Dit betreft vermogen dat was gereserveerd om in de toekomst weer een eigen kantoorpand te betrekken. 

6. Fonds opstart nieuwe projecten 
Dit betreft vermogen dat is gereserveerd voor het opstarten van nieuwe projecten voor het realiseren van 
de doelstelling 

Voorzieningen 
Onder de post voorzieningen zijn de verplichtingen voor de oudedagsvoorziening van ex-priesters opgenomen, 
waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar die redelijkerwijs wel zijn in te schatten. Thans wordt 
aan deze voorziening gedoteerd op basis van een inschatting van de lasten gedurende de komende jaren. 

Langlopende en kortlopende schulden 

De schulden zijn opgenomen voor de nominale waarde en omvatten onder meer de subsidieverplichtingen met 
betrekking tot hulpverleningsprojecten. Deze zijn opgenomen voor maximaal drie jaar na balansdatum. 

 

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Algemeen 
De ontvangsten en uitgaven in de staat van baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop ze 
betrekking hebben. 

Subsidieverplichtingen komen geheel ten laste van het boekjaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk 
aan de subsidieontvanger is meegedeeld, ongeacht in welk boekjaar de subsidie wordt uitgekeerd. Bij 
stilzwijgende exploitatie en ondersteuning is een voorziening getroffen voor maximaal drie jaar na de 
balansdatum. 

Baten uit eigen fondsenwerving 
De baten zijn verantwoord voor het door de stichting ontvangen bedrag, zonder dat de door de eigen organisatie 
gemaakte kosten in mindering zijn gebracht. 

Giften in natura zijn opgenomen tegen de waarde in het economisch verkeer. 

Baten uit nalatenschappen zijn opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kon worden 
vastgesteld. 

Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten zijn als baten uit nalatenschappen verantwoord in het 
boekjaar waarin ze zijn ontvangen. 

Baten uit verkoop artikelen 
De baten uit verkoop artikelen bestaan uit de bruto winst van de verkochte artikelen, vermindert met de hierop 
betrekking hebbende externe inkoop- en verkoopkosten en eventueel vermindert met incourante voorraad en 
dubieuze debiteuren. 

Resultaat beleggingen 
De beleggingen zijn gewaardeerd tegen de koers van 31 december 2021. 

Kosten fondsenwerving 
De kosten van publiciteit, public relations en voorlichting die direct of indirect ten doel hebben mensen te 
bewegen geld te geven voor de realisering van een of meer doelstellingen, zijn als kosten fondsenwerving 
verantwoord. Een uitzondering is gemaakt voor die kosten, die in het kader van de doelstelling van de stichting 
worden gemaakt in verband met voorlichting over het rooms-katholicisme aan niet rooms-katholieken.  

Bestedingen ten behoeve van doelstelling 
De bestedingen ten behoeve van de doelstelling zijn verdeeld in de volgende hoofdgroepen. Deze zijn: 
Nederland, België, Polen, Italië Oostenrijk, Spaanstalige gebieden, Ondersteuningen  en diverse eenmalige hulp. 
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Kosten eigen organisatie 
De salarissen, sociale lasten, overige personeelskosten, reis- en verblijfkosten, kantoor- en huisvestingskosten, 
kosten bestuur, comités e.d. en de overige algemene kosten zijn de kosten van de eigen organisatie die volgens 
bedrijfseconomische criteria zijn toegerekend aan enerzijds de fondsenwerving en anderzijds de bestedingen in 
het kader van de doelstelling. 

Bezoldiging directie 
Het bestuur bepaalt de hoogte van de directiebeloning en gebruikt hierbij de regeling beloning directeuren van 
goede doelen organisaties. De weging van de zwaartecriteria in deze regeling vond plaats door dhr. J.W. 
Keuken, penningmeester en verantwoordelijke personeelsbeleid vanuit het bestuur. Dit leidde tot een BSD-score 
van 305 (categorie D) met een maximaal jaarinkomen van € 81.501. Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen 
en de werkgeversbijdrage bleven voor de directie ruimschoots binnen dit gestelde maximum. De belaste 
vergoedingen en de werkgeversbijdrage stonden bovendien in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen. De 
hoogte en de samenstelling van de bezoldiging worden in de jaarrekening toegelicht in de toelichting op de 
staat van baten en lasten. 
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Accountantsverklaring 

 



 

32 
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Specificatie materiële vaste activa 

Inventaris 

 

 

Jaar/ 

Bedrijfs- 

middelen 

 

Aanschaf- 

Waarde 

 

Boekwaarde 

01-01-2021 

 

Investering  

2021 

 

Verkopen 

2021 

 

Afschrijving  

2021 

 

Boekwaarde 

31-12-2021 

       

2017       

Laptop 

 

2018 

Tablet 

Kenniscentrum 

 

2020 

 

Computers 

681 

 

 

900 

15.348 

 

 

 

2.141 

- 

 

 

- 

153 

 

 

 

1.434 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

153 

 

 

 

706 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

728 

 

Totaal 19.070 1.587 - - 859 728 
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Toelichting verschil begroting 2021 

 

 2021 Begroting Verklaring verschil 

Baten:  2021 2021 

-Baten uit eigen fondsenwerving:    

Collecten 25.588 40.000 Door corona zijn er minder 
reguliere hervormingsavond 
georganiseerd, daarmee minder 
collecteopbrengsten 

Mailingacties 42.641 39.000 Nieuwe en extra activiteiten 

Abonnementen  25.593 28.000 Kleine terugloop t.o.v. 2020 

Giften en schenkingen 115.093 127.500 Geen conferentie gehouden 

Giften bedrijven 33.100 55.000 Ondanks inspanningen niet gehaald 

Incasso’s 

Nalatenschappen 

28.877 

15.785 

30.000 

- 

Lichte terugloop particuliere 
donateurs 

    

- Beleggingen 50.899 24.000 - 

- Overige baten 36 1.000 - 

Som der Baten 337.612 344.500  

    

Besteed aan doelstelling:    

Nederland 99.368 124.100 Geen conferentie gehouden 

België (Tongeren) 41.068 47.085  

Polen 69.057 72.273 - 

Italië  21.821 15.330 Vanwege opstart nieuw project 

Oostenrijk / Duitstalig 12.309 12.927 - 

Spaanstalig 72.159 72.274 - 

Ondersteuningen 24.429 24.192 - 

Diverse eenmalige hulp -  - 

Totaal besteed aan doelstelling 340.211 368.181  

- Kosten eigen fondsenwerving 14.910 13.200 - 

- Kosten van beleggingen 2.661 2.000 - 

    

Kosten Beheer en administratie 23.773 25.413 - 

    

Som der lasten 381.555 408.794  

    

Resultaat -43.943 -64.294  



 

35 

Begroting 2022 

 

         Begroting  

Baten:          2022  

    

Baten uit eigen fondsenwerving:    

Collecten  43.000  

Mailingacties  41.500  

Abonnementen   28.000  

Giften en schenkingen 

Giften bedrijven 

 132.500 

60.000 

 

Incasso’s  30.000  

Nalatenschappen  -  

  335.000  

- Beleggingen  26.500  

- Overige baten  1.000  

Som der Baten  362.500  

    

Besteed aan doelstelling:    

Nederland  128.400  

België (Tongeren)  44.565  

Polen 

Italië 

Duitstalig 

 80.930 

30.292 

19.915 

 

Spaanstalig  64.173  

Ondersteuningen  24.580  

Totaal besteed aan doelstelling  392.855  

    

- Kosten eigen fondsenwerving  16.800  

- Kosten van beleggingen  2.000  

    

Kosten Beheer en administratie  26.505  

    

Som der lasten  438.160  

    

Resultaat  -75.660  
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