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Gegevens: 
 

Postadres Bezoekadres 
Beemdgras 38 Zandstraat 36 
3902AM Veenendaal 3901CM Veenendaal 

 
KvK-nummer: 66507103 
RSIN-nummer: 856585580 
 
ANBI-status via de Unie van Baptistengemeenten te Amsterdam onder RSIN 002690615. 
 
Statutaire vestigingsplaats: Veenendaal 
 
De ledenvergadering is het hoogste orgaan van Klink. De dagelijkse gang van zaken valt onder 
verantwoordelijkheid van het kernteam bestaande uit: 
Dirk van Schepen 
Nelleke ten Napel 
Hilde Zandberg 
Carlos Kraaij 
 
Website: www.klinkveenendaal.nl 
 
Datum goedkeuring jaarrekening: 9 juni 2019 
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BALANS 
 

Activa 
 

Liquide middelen Beschrijving 31.12.2018 31.12.2017 
Bankrekening Triodos 5,742.87 1,506.70 
Totaal Activa  5,742.87 1,506.70 

 
 
 

Passiva 
 

Reserves  31.12.2018 31.12.2017 
Algemene reserve  1,506.70 843.79 
Resultaat boekjaar  4,236.17 662.91 
Totaal Passiva  5,742.87 1,506.70 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
 

Baten en lasten  2018 2017 
Baten Giften particuleren 10,870.00 9,860.00 
 Giften andere organisaties 3,000.00 0.00 
Som van de baten  13,870.00 9,860.00 
     
Lasten Huur gebouw 8,004.00 8,004.00 
 Contributie Unie (BUMA) 125.00 86.38 
 Spreekbeurten 863.23 462.70 
 Koffie e.d. 170.14 54.60 
 Opdraag- en huwelijkscadeau 0.00 87.79 
 Kinderboekjes en materialen 339.12 370.08 
 Bankkosten 132.34 131.54 
Som van de lasten  9,633.83 9,197.09 
    
Saldo baten en lasten  4,236.17 662.91 
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Algemene toelichting 
 
Activiteiten 
Klink is een kerkgenootschap met het doel om op een frisse, open en creatieve manier 
geloofsgemeenschap te zijn. Bij Klink staat Gods liefdevolle omzien naar de wereld centraal, zoals de 
Bijbel daarvan getuigt, met als ultieme uiting hiervan de komst van God zelf naar de wereld, in de 
persoon van Jezus Christus. Klink heeft als doel dat het volgen van Jezus betekenis krijgt in het leven 
van hier en nu en gelooft dat wij daarin geholpen worden door de Geest van God.  
 
Uitgeoefende activiteiten in 2018 
Wat Klink doet is het houden van kerkdiensten op zondagochtend en organiseren van samenkomsten 
op bijzondere gelegenheden als Goede Vrijdag of Kerst. De laatste zondag van de maand is er geen 
kerkdienst, de zgn ‘vrije zondag’, die de gelegenheid biedt om een invulling te kiezen, zoals het 
bezoeken van een andere kerk. In de zomervakantie is er een aantal weken geen kerkdienst. 
Het algemene uitgangspunt is dat er steeds vijf kerkdiensten zijn rond een thema, waarbij iedere 
dienst op andere wijze wordt ingevuld. Door het jaar heen zijn er ook algemene samenkomsten die 
niet aan een thema gebonden zijn. 
 
In 2018 zijn 30 kerkdiensten gehouden binnen een thema, waarin 7 thema’s zijn behandeld. 
Daarnaast waren er 9 keer algemene samenkomsten of samenkomsten voor bijzondere 
gelegenheden. Er was een zomerstop van 5 weken. 
 
 

Algemene grondslagen 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen 
zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar 
hebben geen aanpassingen plaatsgevonden. 

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
Algemeen 
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs. 

Liquide middelen 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije 
beschikking aan Klink. 

Reserves en fondsen 

Algemene reserve 
Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit 
bedrag is vrij beschikbaar, maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed. 

Bestemmingsfondsen 
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit 
deel aangemerkt te worden als "bestemmingsfonds". In dit geval heeft niet Klink, maar de gever een 



 
6 

bestemming aan de middelen gegeven. De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die 
nog niet volledig aan de geoormerkte doelstelling zijn besteed. 

 

Grondslagen voor de staat van baten en lasten 

Algemeen 
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
 
De belangrijkste kosten zijn voor zaalhuur en sprekersvergoedingen. 

De leden van het kernteam ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.  

Gemaakte kosten door leden van Klink worden vergoed. Veelal worden deze kosten niet 
gedeclareerd. 

Er zijn geen werknemers in dienst.  
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Overige gegevens 
 
Vaststelling en goedkeuring 
Deze jaarrekening is door de ledenvergadering vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op: 9 
juni 2019. 

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt 
een controleverklaring van de onafhankelijke accountant. 

 

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming/bestemming van het saldo van baten en lasten 
Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is 
opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. De ledenvergadering keurt de 
resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming 
is opgenomen. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld. 

 

 
 


