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Balans per 31 december 2017

 ACTIVA

VASTE ACTIVA 31-12-2017 31-12-2016

Materiële vaste activa 502€   726€   

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa -€   -€   

Liquide middelen 106.896€   32.470€   

106.896€   32.470€   

totaal activa 107.398€    33.196€   

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve 94.389€   16.134€   

Bestemmingsreserve 4.500€   14.052€   

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden 8.509€   3.010€   

totaal passiva 107.398€    33.196€   
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Staat van baten en lasten 

2017 2016

BATEN

Giften algemeen 158.919€   38.291€   

Giften met specifieke bestemming 40.467€   71.022€   

Deel giften waarvan de prestatie afgerond wordt in 2018 -€   14.052-€   

Giften "Vaders" 570€   730€   

OMF ontvangsten 2.195€   -€   

Vergoeding voor levering van diensten 2.600€   -€   

204.751€   95.991€   

LASTEN

Directe uitgaven voor bereiken doelstelling 36.460€   50.959€   

Personeelskosten 84.490€   29.314€   

Kilometervergoeding 2.098€   2.076€   

Algemene kosten 12.422€   3.883€   

Afschrijvingen 224€   168€   

Bankkosten 353€   336€   

136.047€   86.736€   

resultaat 68.703€   9.255€    

Het bestuur besluit het resultaat als volgt te verdelen:

Bestemmingsreserve Nederlands 4.500€   

Onttrekking bestemmingsreserve Engels, Spaans, Arabisch 14.052-€   

Toevoeging algemene reserve 78.255€   

68.703€   

Toelichting bestemmingsreserve
In 2017 is € 4.500 binnengekomen als gift voor het taalteam Nederlands. Dit bedrag zal in 2018

besteed worden. 

Op 31-12-2016 stond € 14.052 gereserveerd voor de taalteams Engels, Spaans en Arabisch. Dit

bedrag is in 2017 volledig besteed.

Het overig resultaat wordt in zijn geheel toegevoegd aan de algemene reserve.

Toelichting algemeen

Activiteiten

Stichting GlobalRize stelt zich ten doel wereldwijd christenen helpen te groeien in hun geloof

en kerken te helpen zich te vermenigvuldigen.

De activiteiteiten die plaats vinden om dit doel te bereiken zijn:

Internetevangelisatie

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende drie personen:

Dhr. M.A.F. Vermin (voorzitter)

Dhr. J.A. Schippers (secretaris)

Dhr. J. van Renselaar (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 

bij de uitoefening van hun functie.
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Overige opmerkingen

De activiteiten van de Stichting groeien. 

Per 31 december 2017 zijn er 4 personeelsleden in dienst voor totaal 2,475 fte.

Op 31 december 2016 waren dit 2 personeelsleden voor totaal 0,825 fte.

Toelichting waardering

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats 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.

Algemene reserve

de activiteiten te kunnen blijven voortzetten en om nieuwe activiteiten te ontplooien.

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.

Voor giften met een bestemming, waarvan de prestatie niet is afgerond in het boekjaar, wordt 

de gift naar rato van de geleverde prestatie verantwoord in het bijbehorende boekjaar.

Toelichting op activa en passiva

Materiele vaste activa

Automatisering

Stand per 31-12-2016 726 

Investeringen 2017 - 

Afschrijvingen 2017 224 

Stand per 31-12-2017 502 

De algemene reserve fungeert als weerstandsvermogen om in minder goede tijden 
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Liquide middelen

ABN AMRO ondernemersrekening 178 

Rabo rekening courant 106.294           

PayPal 424 

Stand per 31-12-2017 106.896           

Eigen vermogen

Algemene reserve

Stand per 31-12-2016 16.134 

Toevoeging resultaat 2017 78.255 

Stand per 31-12-2017 94.389 

Bestemmingsreserve

Engels, Spaans en Arabisch 14.052 

Resultaatverdeling 2017: onttrekking Engels, Spaans, Arabisch -14.052 

Resultaatverdeling 2017: toevoeging Nederlands 4.500 

stand per 31-12-2017 4.500 

Kortlopende schulden 31-12-2017 31-12-2016

Loonheffing 2.475 1.221 

Vakantiegeldverplichting 3.662 778 

overige schulden 2.372 1.011 

stand per 31-12-2017 8.509 3.010 

Toelichting op staat van baten en lasten

2017 2016

Directe uitgaven voor bereiken doelstelling

Evenementen 2.396 - 

Server hosting en online advertising 11.291 1.486 

Overige directe uitgaven 203 41.260 

Spaans (Palabras Biblicas) 12.937 8.213 

Arabisch (Kenz Elkalima) 4.100 - 

Frans (Paroles de la Bible) 1.000 - 

Bengaals (Bible Bani) 489 - 

Werk derden 4.045 - 

36.460 50.959 

Personeelskosten

Bruto salarissen 63.924 19.440 

Reservering vakantiegeld 4.872 1.204 

Werkgeverslasten 12.072 8.670 

Vrijwilligersvergoedingen 1.250 - 

Overige personeelskosten 2.372 - 

84.490 29.314 

Algemene kosten

Kosten salarisadministratie 260 180 

Huur bedrijfspand 2.800 - 

Kantoorkosten 6.300 3.703 

Representatiekosten 2.381 - 

Verblijfskosten 88 - 

Contributies en abonnementen 553 - 

Overige algemene kosten 40 - 

12.422 3.883 
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