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Balans per 31 december 2014
ACTIVA
VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

€

VLOTTENDE ACTIVA

€
€
€

822
868
1,690

Totaal activa €

1,690

€

1,190

€

500

Totaal passiva €

1,690

Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve
KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden
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Staat van baten en lasten over 2014
BATEN
Giften algemeen
Giften bestemd voor Arjan Vaders
Giften bestemd voor Biblword Duitsland
Vergoeding voor ontwikkeling van database

€
€
€
€
€

1,853
790
1,000
1,565
5,208

€
€
€
€
€
€
€

1,697
732
260
401
138
790
4,018

LASTEN
Facebook advertenties en ontwikkeling
waarvan€ 1.000 voor Duitsland
Ontwikkeling database Harvest
Project Kameroen
Oprichtingskosten
Bankkosten
Facebookpagina Palabras Biblicas (Arjan Vaders)

Resultaat € 1,190
=======
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Toelichting algemeen
Activiteiten
Stichting GlobalRize Nederland stelt zicht ten doel wereldwijd christenen helpen te groeien in hun geloof en
kerken te helpen zich te vermenigvuldigen.
De activiteiten die plaatsvinden om dit doel te bereiken, ziin:
1 nternetevangelisatie
Inrichten van digitale bibliotheken
Aanleggen en onderhouden van databases met informatie over kerken wereldwijd
Verrichten van onderzoek naar kerkwoei en -krimp
Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende drie personen:
Dhr. F.A. de Lange (voorzitter)
Dhr. M.A.F. Vermin (secretaris)
Dhr. J.C. van der Maas (penningmeester)
De bestuursleden ontvangen geen salaris of beloning voor hun werkzaamheden. Bestuursleden kunnen
eventueel aanspraak maken op een vergoeding van de gemaakte kosten die voortvloeien uit de uitoefening
van hun functie.
Overige opmerkingen
Bij de stichting zijn geen werknemers werkzaam.
In 2014 heeft de stichting een vergoeding ontvangen voor de ontwikkeling van een database. Dit heeft korte
tijd in 2014 plaatsgevonden, in 2015 gebeurt dit niet meer.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving
Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op
op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke
balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen
nominale waarde.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.
Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het
verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in de jaarrekening
Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de
noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
De vorderingen hebben, tenzij anders aangegeven, alle een looptijd korter dan een jaar.
Liquide middelen

Alle liquide middelen zijn zonder kosten vrij opneembaar.
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Algemene reserve
De algemene reserve fungeert als weerstandsvermogen om in minder goede tijden
de activiteiten te kunnen blijven voortzetten.
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten
Opbrengsten van producten en diensten worden opgenomen in het jaar waarin de
producten zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze producten
en diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Giften
Giften zijn verantwoord in het jaar van ontvangst.

Resultaatbestemming
Het batig saldo over het boekjaar bedraagt

Dit overblijvende resultaat is als volgt verdeeld:
Ten gunste van Algemene reserve

€

1,190

€

1,190
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