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1. Algemene informatie over de organisatie
Voor u ligt het jaarverslag 2014 van Stichting De Bijlmerkerk. De stichting is opgericht d.d. 30 maart 2004.
Op dit moment is zij statutair gevestigd te Amsterdam. Het kantoor is gevestigd te Nijkerk.
Doelstelling
In artikel 2 van de statuten wordt de doelstelling van de stichting als volgt
omschreven:
1. Het werven van fondsen ten behoeve van kerkbouw voor migrantenkerken in Amsterdam
Zuidoost en elders;
2. Het investeren van kapitaal in kerkgebouwen en andere faciliteiten ten behoeve van
migrantenkerken in Amsterdam Zuidoost en elders;
3. Het erop toezien dat het geïnvesteerde kapitaal inderdaad en doelmatig wordt aangewend ten
behoeve van kerkgebouwen en andere faciliteiten in gebruik bij migrantenkerken in
Amsterdam Zuidoost en elders.
Samenstelling bestuur
De samenstelling van het bestuur is per 31 december 2014 als volgt:
Mr. C.M. Verkade
Dhr. W. Blanksma
Dhr. P.H. Wilcke
Mevr. M. van der Horst

(Voorzitter)
(Penningmeester)
(Secretaris)
(Ambtelijk secretaris)

Kamer van Koophandel
De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam
onder nummer 34205116.
Belastingen
Instelling van algemeen nut
Stichting De Bijlmerkerk is een instelling van algemeen nut. De Inspecteur van de Belastingdienst
heeft de verklaring op 4 februari 2008 afgegeven. Stichting de Bijlmerkerk is een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI), zoals gedefinieerd in artikel 5b Algemene Wet inzake rijksbelastingen 2001.
VPB en BTW
Gegeven haar activiteiten wordt de stichting in beginsel niet als ondernemer aangemerkt voor de
vennootschapsbelasting. Ook is de stichting niet BTW-plichtig.
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Richtlijn fondsenwervende instellingen
Het jaarverslag is ingericht volgens de Richtlijn Jaarverslaggeving 650 "Fondsenwervende Instellingen".
Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in
relatie tot het doel waarvoor de fondsen bijeengebracht zijn.
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2.

BESTUURSVERSLAG

Het bestuur van de Stichting de Bijlmerkerk heeft in het jaar 2014 één maal in lijfelijke zin
(op 14-10-2014) vergaderd en daarna telefonisch en informeel overleg gevoerd.
De samenstelling van het bestuur was in aanvang van 2014: Wim Blanksma (penningmeester), Piet Hein Wilcke (secretaris) en Cor Verkade (voorzitter).
Gedurende het jaar is het onmogelijk gebleken de bestaande vacatures te vervullen. Verder is
de samenstelling ongewijzigd gebleven.
Het met financiële en andere steun van de Stichting gerealiseerde gebouw De Kandelaar is
ook in het jaar 2014 in gebruik gebleven als migrantenkerkverzamelgebouw. Er is verder geen
financiële of beheerstechnische bemoeienis met gebouw De Kandelaar dat op eigen benen
staat.
Omdat de Stichting op korte termijn geen plannen heeft die op die termijn veel extra baten
behoeven, heeft de Stichting ook in 2014 de fondswerving minimale aandacht gegeven.
De plannen voor het ABCC-gebouw staan volledig stil.
De plannen voor Hebron waren door de kredietcrisis gestagneerd, doch in 2010 is er een
begin gemaakt met het analyseren of er toch mogelijkheden zijn, welk initiatief in de jaren
erna doorgegaan met kleine financiële ondersteuning onderzijds is. De Stichting wordt bij
deze plannen vertegenwoordigd door de heer Wilcke.
De Stichting heeft haar vermogen gedurende 2014 op zo veilig als mogelijke wijze verdeeld
over verschillende bankrekeningen bij verschillende banken. Teneinde een deel van het
vermogen van de Stichting aan te wenden voor de verspreiding van de Bijbelse verhalen en
kinderen uit de Bijlmer-migrantenkerken een mooie excursie te kunnen bieden, heeft de
Stichting in 2011 een deel van haar vermogen uitgeleend aan Big Ship B.V., exploitant van
‘De Verhalenark’. De Stichting krijgt daar rente voor en als ‘De Verhalenark’ weer terug is in
Nederland, gaan we migrantenkinderen uit de Bijlmer de mogelijkheid bieden ‘De Verhalenark’ pro Deo te bezoeken. Big Ship B.V. is in 2014 op verzoek van de Stichting begonnen de
geldlening af te lossen.
In 2014 is de Stichting gevraagd om haar steun te geven aan de aankoop en ombouw tot kerk
voor de Stichting Christengemeente Filadelfia van Apocalypsis. Na ampel overleg heeft de
Stichting geconcludeerd dat de aanvraag paste binnen haar doelstelling en financiële mogelijkheden. Voorts heeft de Stichting het zakelijk en organisatorisch vermogen van Stichting
Christengemeente Filadelfia van Apocalypsis als goed beoordeeld. Op grond van het één en
ander heeft de Stichting besloten € 50.000,- te schenken en € 50.000 te lenen. Deze lening is
aangegaan voor acht jaren. Gedurende de eerste drie jaren is er geen aflossing verschuldigd
doch is het debiteur toegestaan maximaal € 10.000 per jaar af te lossen. Gedurende de laatste
vijf jaren van deze geldlening is debiteur jaarlijks een aflossing verschuldigd ter hoogte van €
10.000 per jaar. Het is debiteur toegestaan om tussentijds meer af te lossen. Het overeengekomen rentepercentage is gedurende de looptijd van de lening 1% per jaar.
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De Stichting heeft vooralsnog voldoende vermogen om toekomstige plannen te realiseren,
waardoor fondswerving op dit moment geen prioriteit krijgt.
De Stichting hoopt dat haar vermogen bij toekomstige bouwprojecten in Amsterdam-ZuidOost gebruikt kan worden voor het realiseren van kerkruimte voor christen-migranten.
De Stichting heeft in 2014 gewerkt met één betaalde kracht, de ambtelijk secretaris Maria van
der Horst-Bakker. Voorts werkt de Stichting slechts met vrijwilligers, te weten haar bestuursleden.
De Stichting heeft in 2014 niet gewerkt aan communicatie met haar achterban, vanwege het
ontbreken van nut en noodzaak en aangezien er niets te melden viel. Zodra ‘De Verhalenark’
pro Deo door migrantenchristenen te bezoeken is of als de Stichting opnieuw perspectief ziet
in het helpen realiseren van kerkgebouwruimte, gaat de Stichting wederom communiceren
met haar achterban.
Het bestuur stelt in haar vergaderingen haar beleid en activiteiten vast, welke vervolgens
uitgevoerd worden door de ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris krijgt daarvoor
maandelijks salaris. Er worden slechts gedeclareerde onkosten aan de bestuursleden betaald.
Omdat het moeilijk is bestuursleden te krijgen, is er geen rooster van aftreden, doch gaan de
bestuursleden in onderling overleg gezamenlijk door tot een bestuurslid vanwege persoonlijke redenen moet aftreden. Het bestuur zorgt er voor dat op het moment dat de Stichting weer
actief wordt er gegadigden en belangstellenden zijn om in het bestuur zitting te nemen.
Er is geen toezichthoudend orgaan.
De voorzitter is voorzitter van Vastgoedbelang regio Midden Nederland en lid van het
dagelijks bestuur van Vastgoedbelang en dga bij Van Dam, Van Dam & Verkade B.V.
(gespecialiseerd in beleggingen in het vastgoed). Verder hebben de bestuursleden geen
relevante nevenfuncties.

Cor Verkade, voorzitter Stichting de Bijlmerkerk
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Jaarrekening
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1. Balans per 31 december 2014
(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2014
€
€

31 december 2013
€
€

Materiële vaste activa

-

-

Financiële vaste activa

-

-

1.310

5.936

191.251

195.111

192.561

201.047

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen
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PASSIVA

Reserves en fondsen
Reserves
Overige reserves

31 december 2014
€
€

187.455

31 december 2013
€
€

194.736
187.455

194.736

Langlopende schulden

1.000

2.000

Kortlopende schulden

4.106

4.311

192.561

201.047
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2. Staat van baten en lasten over 2014
werkelijk
2014
€

werkelijk
2013
€

Baten uit eigen fondswerving
Overige baten

2.187
5.310

2.248
5.841

Som der baten

7.497

8.089

11.475
11.475

18.073
18.073

1.217
1.217

3.327
3.327

2.086

4.226

Som der lasten

14.778

25.626

RESULTAAT

-7.281

-17.537

BATEN

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Investeren in kerkgebouwen
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
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3. Grondslagen van de financiële verslaggeving
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgemaakt conform Richtlijn 650 'Fondsenwervende instellingen' zoals opgenomen
in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.
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.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 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.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf
het moment van ingebruikneming.
Vorderingen/financiële vaste activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met
mogelijke oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen
Overige activa en passiva
Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Grondslagen van resultaatbepaling
De baten en bestedingen worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen
van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Baten
Als baten uit eigen fondsenwerving worden de in het verslagjaar ontvangen giften en contributies
opgenomen. Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar
kan worden vastgesteld.
De (in)directe kosten die aan de fondsenwerving worden toegerekend komen in mindering op de
baten uit eigen fondsenwerving.
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4. Toelichting op de balans per 31 december 2014
ACTIVA
31-12-2014
€

31-12-2013
€

-

12
12
-

31-12-2014
€

31-12-2013
€

200.000
-10.000
190.000
-190.000
-

200.000
200.000
-200.000
-

Materiële vaste activa
Stand per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

Financiële vaste activa

Stand per 1 januari
Verstrekte leningen
Aflossingen
Stand per 31 december
Voorziening

Betreft een in 2011 verstrekte lening aan BigShip B.V. De looptijd van de lening bedraagt 3 jaar.
Tussentijdse aflossing is mogelijk. Er vinden geen aflossingen plaats gedurende de looptijd.
Het overeengekomen rentepercentage bedraagt 2% per jaar.

Vorderingen en overlopende activa
Lening

Saldo per 1 januari
Verstrekt
Aflossingen
Saldo per 31 december
Voorziening

2014
€

2013
€

50.455
50.455
-50.455
-

50.455
50.455
-50.455
-

Betreft een in 2004 verstrekte renteloze lening aan Stichting Pentecost Revival Church. De looptijd van
de lening bedraagt negen maanden. De maandelijkse aflossingen bedragen € 4 duizend en zouden
plaatsvinden vanaf 20 april 2005. Tot op heden zijn echter nog geen aflossingen ontvangen. In 2007
is een vordering op deze gemeente overgenomen van een leverancier middels cessie.
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Overige vorderingen

Rente Lening u/g BigShip B.V.
Rente Raborekening
Rente ING Zakelijk
Teruggaaf WAO/WIA

31-12-2014
€

31-12-2013
€

1.175
135
1.310

4.000
1.637
189
110
5.936

31-12-2014
€

31-12-2013
€

156.595
34.656
191.251

155.062
40.049
195.111

Liquide middelen

Rabobank
ING
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PASSIVA
Reserves
2014
€

2014
€

2013
€

2013
€

Overige reserves
Saldo per 1 januari
Bij: baten uit eigen fondswerving
Bij: overige baten

194.736
2.187
5.310

212.273
2.248
5.841

7.497
Af: kosten werving baten
Af: kosten beheer en administratie
Af: investeringen in kerkgebouwen

1.217
2.086
11.475

8.089
3.327
4.226
18.073

14.778
187.455

Saldo per 31 december

25.626
194.736

Langlopende schulden
2014
€

2013
€

2.000
-1.000
1.000

3.000
-1.000
2.000

31-12-2014
€

31-12-2013
€

359

390

3.000
722
25
3.747

3.000
760
161
3.921

Lening o/g
Saldo per 1 januari
Af: aflossing
Saldo per 31 december
De lening heeft een looptijd van 10 jaar. Jaarlijks wordt één tiende deel
van de lening omgezet in een schenking. De overeengekomen rente
bedraagt 0%. Rente en looptijd kunnen gedurende de looptijd niet worden
aangepast. Bij het ontbreken van activiteiten ten behoeve van het doel van
de lening kan de geldverstrekker de lening opeisen.

Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva
Accountantskosten
Reservering vakantiegeld
Nog te betalen kosten
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5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014
BATEN
werkelijk
2014
€

werkelijk
2013
€

1.187
1.000
2.187

1.248
1.000
2.248

5.310
5.310

5.841
5.841

11.475
11.475

18.073
18.073

werkelijk
2014
%

werkelijk
2013
%

153

223

Baten uit eigen fondswerving
Collecten onbestemd
Giften, donaties en schenkingen onbestemd

Overige baten
Rente

LASTEN
Bestedingen aan de doelstelling
Investeren in kerkgebouwen

Kengetallen
Totale bestedingen aan de doelstelling in %
van de totale baten

Het percentage bestedingen aan de doelstelling is sterk afhankelijk van de mate waarin baten
en investeringen synchroon met elkaar lopen. Aangezien dit niet het geval is fluctueert dit
percentage.
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werkelijk
2014
€

werkelijk
2013
€

11.475
11.475

18.073
18.073

Investeren in kerkgebouwen
Aankopen en verwervingen:
Projectkosten De Kandelaar
Totaal eigen bestedingen
Uitvoeringskosten
Totaal besteed aan Investeren in kerkgebouwen

Voor een toelichting van de verdeling van de uitvoeringskosten verwijzen wij u naar Specificatie en
verdeling van lasten naar bestemming.
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Uitvoeringskosten eigen fondsenwerving

1.217
1.217

3.327
3.327

Voor een toelichting van de verdeling van de uitvoeringskosten verwijzen wij u naar Specificatie en
verdeling van lasten naar bestemming.

Kengetallen
Totale bestedingen eigen fondsenwerving als % van
de totale baten uit eigen fondsenwerving.

werkelijk
2014
%

werkelijk
2013
%

56

148

Het percentage kosten eigen fondswerving is sterk onderhevig van de mate waarin giften in een
jaar ontvangen worden.
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werkelijk
2014
€

werkelijk
2013
€

2.086
2.086

4.226
4.226

Kosten van beheer en administratie
Uitvoeringskosten beheer en administratie

Voor een toelichting van de verdeling van de uitvoeringskosten verwijzen wij u naar Specificatie en
verdeling van lasten naar bestemming.
Bezoldigingen en financiële relaties bestuurders en toezichthouders
Aan bestuurders en toezichthouders zijn geen bezoldigingen met inbegrip van pensioenlasten
toegekend. Tevens zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders en
toezichthouders.
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6. Toelichting op de uitvoeringskosten over 2014
werkelijk
2014
€

werkelijk
2013
€

14.657
2.733
17.390

15.354
2.631
17.985

14.657
14.657

15.354
15.354

2.733
2.733

2.631
2.631

Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten

Lonen en salarissen
Salarissen

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt, berekend
naar full-time dienstverbanden, 0,4 (2013: 0,4).

Sociale lasten
Premie sociale verzekeringen

Afschrijvingen
Bedrijfsmiddelen

-

12
12

Kantoor en algemene kosten
Accountantskosten
Automatiseringskosten
Verzekeringen
Kosten salarisadministratie
Reis en verblijfkosten
Bankkosten
Telefoonkosten
Relatiegeschenken
Internetkosten
Kantoorbenodigdheden
Diverse kosten
Vrijval voorziening lening

4.308
817
527
75
232
344
569
517
-10.000
-2.611

19

4.853
85
817
527
82
219
114
50
12
20
850
7.629
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7. Specificatie en verdeling van lasten naar bestemming
Bestemming

Lasten

Besteed aan doelstellingen
Aankopen en verwervingen
Totaal eigen bestedingen

Doelstelling

Werving Baten

Investeren in
kerkgebouwen
€

Totaal

Fondsenwerving
€

Beheer en
Administratie
€

werkelijk 2014
€

begroot
2014
€

werkelijk 2013
€

-

-

-

-

-

-

Uitvoeringskosten
Personeelskosten
Afschrijvingen en rente
Kantoor- en algemene kosten
Totaal uitvoeringskosten

13.043
-1.567
11.475

1.739
-522
1.217

2.609
-522
2.086

17.390
-2.611
14.779

-

17.985
12
7.629
25.626

Totaal lasten

11.475

1.217

2.086

14.779

-

25.626
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Overige gegevens
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Overige gegevens
Controleverklaring
Voor de controleverklaring van de onafhankelijke accountant wordt verwezen naar de hierna opgenomen
controleverklaring.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan, die financiële gevolgen hebben voor de
stichting.
Resultaatbestemming
Het resultaat over 2014 ad € -7.281 is als volgt in de jaarrekening verwerkt:

Toevoeging (ontrekking) van:
Overige reserves

werkelijk
2014
€

werkelijk
2013
€

-7.281
-7.281

-17.537
-17.537

Amsterdam, 25 juni 2015

C.M. Verkade
Voorzitter

W. Blanksma
Penningmeester
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S CHU ITE M A N
R E G I S T E R A C C O U N TA N T S

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van Stichting De Bijlmerkerk, Nijkerk
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting De Bijlmerkerk te Nijkerk gecontroleerd.
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de
toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het
resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in
overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende
instellingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening
geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen
en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de
accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een
afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten
van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter
niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de
stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen,
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van Stichting De Bijlmerkerk per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met de
Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen.

Veenendaal, 7 juli 2015
Schuiteman & Partners Registeraccountants B.V.
Was getekend,
G. de Fluiter RA
Schuiteman & Partners Registeraccountants B.V.
KvK-nr: 08081961, BTW-nr: NL80854 6016B01, IBAN: NL40 RABO

Voor de algemene voorwaar den zie www.schuiteman.com

0366 3549 49, BIC: RABONL 2U
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