Stichting De Bijlmerkerk
gevestigd te Nijkerk
Rapport inzake de jaarstukken 2020
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Aan het bestuur van
Stichting De Bijlmerkerk
Greppelland 28
3863 ZL Nijkerk

Algemeen
Oprichting en zetel
De stichting is opgericht bij akte de datum 30 maart 2004 en is statutair gevestigd te Nijkerk.
Bestuur
De samenstelling van het bestuur is per 31 december 2020 als volgt:
Mr. C.M. Verkade (voorzitter)
Vacant (secretaris)
Dhr. W. Blanksma (penningmeester)
Mevr. M. van der Horst (ambtelijk secretaris)
Kamer van Koophandel
De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
Regio Noordwest onder nummer 34205116.
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.
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Stichting De Bijlmerkerk, Nijkerk

Financiële positie
Ter verkrijging van inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u het navolgende overzicht.
Dit is gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31
december 2020 in verkorte vorm.
Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:
31-12-2020
€

31-12-2019
€

€

€

Beschikbaar op lange termijn:
Kapitaal

71.934

93.783

Financiële vaste activa

30.000

50.000

Werkkapitaal

41.934

43.783

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Dit bedrag is als volgt aangewend:
Vorderingen
Liquide middelen

Af: kortlopende schulden
Werkkapitaal

16.202
30.858

16.202
33.073
47.060

49.275

5.126

5.492

41.934

43.783

Blijkens voorstaande opstelling is het werkkapitaal per einde boekjaar ten opzichte van einde vorig boekjaar
met € 1.849 gedaald, te weten van € 43.783 in 2019 naar € 41.934 in 2020.
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Stichting De Bijlmerkerk, Nijkerk

Bestuursverslag over 2020
Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de stichting.
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Stichting De Bijlmerkerk, Nijkerk

Balans per 31 december 2020
(na verwerking van het verlies)
31 december 2020
€

€

31 december 2019
€

€

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Financiële vaste activa
Overige vorderingen

30.000

50.000

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Liquide middelen

16.202
30.858

16.202
33.073
47.060

49.275

77.060

99.275

Geen accountantscontrole toegepast
-5-

31 december 2020
€

31 december 2019

€

€

€

PASSIVA
RESERVES EN FONDSEN
Overige reserves

71.934

93.783

KORTLOPENDE SCHULDEN
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

682

724

4.444

4.768
5.126

5.492

77.060

99.275
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Stichting De Bijlmerkerk, Nijkerk

Staat van baten en lasten over 2020

Realisatie
2020

Realisatie
2019

€

€

Baten

Baten van particulieren
Overige baten
Som der baten

532
700

482
41.413

1.232

41.895

16.951

28.553

2.547

2.856

3.583

3.965

-21.849

6.521

-21.849

6.521

Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Investeringen in kerkgebouwen
Wervingskosten
Lasten fondsverwerving
Kosten van beheer en administratie
Overige bedrijfslasten
Saldo
Resultaatbestemming
Overige reserves
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Stichting De Bijlmerkerk, Nijkerk

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving. Verslaggeving wordt gedaan volgens de bepalingen van RjK C1 en C2.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten, tenzij anders vermeld.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze 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.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting De Bijlmerkerk (geregistreerd onder KvK-nummer 34205116), statutair gevestigd
te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit:
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.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat
het bestuur van Stichting De Bijlmerkerk zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het
voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen
en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende
jaarrekeningposten.
Belastingplicht
Gegeven haar activiteiten wordt de stichting in beginsel niet als ondernemer aangemerkt voor de
vennootschapsbelasting. Ook is de stichting niet BTW-plichtig.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Financiële vaste activa
De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde
inclusief de transactiekosten (indien materieel). Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs. Bij de waardering wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.
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Stichting De Bijlmerkerk, Nijkerk

Overige vorderingen
De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige
vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd zullen worden aangehouden. Deze
vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking van leningen sprake is van disagio of agio,
wordt dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht als onderdeel
van de effectieve rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van
de effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht. Bijzondere waardeverminderingen worden in
mindering gebracht op de winst-en-verliesrekening.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden
afgelost.
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
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.
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
Baten
Als baten uit eigen fondsenwerving worden de in het verslagjaar ontvangen giften en donaties opgenomen.
Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld.
Lasten algemeen
De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de
doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.
Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.
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Personeelsbeloningen
Pensioenen
De stichting heeft voor haar personeelsleden geen pensioenregelingen afgesloten.
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Stichting De Bijlmerkerk, Nijkerk

Toelichting op de balans per 31 december 2020
ACTIVA

VASTE ACTIVA
Financiële vaste activa
31-12-2020

31-12-2019

€

€

Overige vorderingen
Lening u/g Stichting Christengemeente Filadelfia van Apocalypsis
Lening u/g Love Christian Centre

10.000
20.000

30.000
20.000

30.000

50.000

2020

2019

€

€

Lening u/g BigShip B.V.
Stand per 1 januari
Voorziening
Aflossing
Langlopend deel per 31 december

119.625
-119.625
-

159.625
-119.625
-40.000

-

-

Betreft een in 2011 verstrekte lening aan BigShip B.V. De looptijd van de lening bedroeg 3 jaar. Het
overeengekomen rentepercentage bedraagt 2% per jaar.
Aangezien de looptijd is verstreken en het onzeker is of de lening ontvangen zal worden, is het openstaande
bedrag voorzien.
Lening u/g Stichting Christengemeente Filadelfia van
Apocalypsis
Stand per 1 januari
Aflossing

40.000
-20.000

50.000
-10.000

Stand per 31 december
Aflossingsverplichting 2021

20.000
-10.000

40.000
-10.000

10.000

30.000

Langlopend deel per 31 december

Betreft een in 2015 verstrekte lening aan Lening u/g Stichting Christengemeente Filadelfia van Apocalypsis,
gevestigd te Amsterdam. De looptijd van de lening bedraagt acht jaar, aflossingen geschieden vanaf 2019
met € 10.000 per jaar.
De rente bedraagt 1% per jaar.
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2020

2019

€

€

Lening u/g Love Christian Centre
Stand per 1 januari

20.000

20.000

Langlopend deel per 31 december

20.000

20.000

Betreft een in 2017 verstrekte lening aan Love Christian Centre gevestigd te Amsterdam. De lening is
aangegaan voor onbepaalde tijd. Er zijn geen afspraken gemaakt omtrent aflossingen. De rente bedraagt het
eerste halfjaar 1% (op jaarbasis) en wordt ieder half jaar met 1% (op jaarbasis) verhoogt.

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
31-12-2020

31-12-2019

€

€

Te ontvangen aflossingen
Te ontvangen aflossingen

10.000

10.000

6.202

6.202

30.858

189
32.884

30.858

33.073

71.934

93.783

Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen rente leningen u/g

Liquide middelen
Rabobank
ING Bank

PASSIVA
RESERVES EN FONDSEN
Overige reserves
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Stichting De Bijlmerkerk, Nijkerk

2020

2019

€

€

Overige reserves
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar
Stand per 31 december

93.783
-21.849

87.262
6.521

71.934

93.783

KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2020

31-12-2019

€

€

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing

682

724

701
3.001
25
717

701
3.000
25
1.042

4.444

4.768

Overige schulden en overlopende passiva
Vakantiegeld
Accountantskosten
Rente- en bankkosten
Nettoloon

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Voorwaardelijke verplichtingen

Bankgarantie
Door de stichting is een bankgarantie afgegeven ten behoeve van Rochdale met betrekking tot de betaling
van huurpenningen door Stichting De Kandelaar inzake de huur van het gebouw 'De Kandelaar' ter grootte
van € 200.000.
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020
Realisatie
2020

Realisatie
2019

€

€

Baten van particulieren
Giften onbestemd

532

482

700
-

1.413
40.000

700

41.413

16.951

10.000
18.553

16.951

28.553

Overige baten
Rentebaten
Vrijval voorziening incourantheid lening u/g BigShip

Besteed aan de doelstellingen
Investeringen in kerkgebouwen
Investeringen in kerkgebouwen
Uitvoeringskosten

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale baten is:
2020: 1.375,9 %
2019: 68,2 %
Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten is:
2020: 73,4 %
2019: 80,7 %
Wervingskosten
Lasten fondsverwerving
Uitvoeringskosten

2.547

2.856

20.691
-

20.586
1.604

20.691
-20.691

22.190
-22.190

-

-

Personeelslasten
Lonen en salarissen
Brutolonen
Mutatie vakantiedagenverplichting
Doorbelaste personeelslasten

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen
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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Personeelsleden
Gedurende het jaar 2020 was er 1,0 werknemer in dienst op basis van een volledig dienstverband (2019:
1,0).
Realisatie
2020

Realisatie
2019

€

€

Overige bedrijfslasten
Uitvoeringskosten beheer en administratie

3.583

3.965

23
552
163

217
295
163

738
-738

675
-675

-

-

808
638
206
-

877
331
1.301

1.652
-1.652

2.509
-2.509

-

-

3.583

3.965

Kantoorlasten
Kantoorbehoeften
Automatiseringslasten
Telefoon
Doorbelaste kantoorlasten

Algemene lasten
Accountantslasten
Administratielasten
Rente en bankkosten
Overige algemene lasten
Doorberekende algemene lasten

Uitvoeringskosten beheer en administratie
Uitvoeringskosten
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Stichting De Bijlmerkerk, Amsterdam

Specificatie en verdeling van lasten naar bestemming 2020
Bestemming

Lasten

Besteed aan doelstellingen
Aankopen en verwervingen
Totaal eigen bestedingen

Doelstelling

Werving Baten

Investeren in
kerkgebouwen
€

-

Totaal

Fondsenwerving
€

-

Beheer en
Administratie
€

-

werkelijk 2020
€

-

begroot
2020
€

-

werkelijk 2019
€

-

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

15.518
1.434
16.951

2.069
478
2.547

3.104
478
3.582

20.691
2.390
23.081

-

22.190
0
3.184
25.374

Totaal lasten

16.951

2.547

3.582

23.081

-

25.374

Ondertekening bestuur voor akkoord

Nijkerk, 23 juli 2021

C.M. Verkade

W. Blanksma

