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JAARRAPPORT



Aan het bestuur van
Stichting Nederlands Comité Wereldgebedsdag  
Antoniushof 167  
3583 ZG Utrecht

Haastrecht,  17 oktober 2022

Geachte bestuursleden,

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van de stichting opgesteld, waarin de balans
met tellingen van € 114.493 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een negatief resultaat van
€ 6.655, zijn opgenomen.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING

De jaarrekening van Stichting Nederlands Comité Wereldgebedsdag te Utrecht is door ons
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31
december 2021, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht over 2021 met de daarbij
horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en
volgens richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit
houdt onder meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de
verordeningen van de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB).
Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer
en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en
presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van
administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons
alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van
de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis
van Stichting Nederlands Comité Wereldgebedsdag.



Hiermede vertrouwen wij erop aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het verstrekken van nadere
toelichtingen zijn wij steeds bereid.

Hoogachtend,
Administratiekantoor Van der Voet B.V.

G. van der Voet 
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3                ALGEMENE INFORMATIE OVER DE ONDERNEMING

3.1                Bedrijfsgegevens

De rechtsvorm van de onderneming is een stichting. 
De onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41178492. 

De activiteiten van Stichting Nederlands Comité Wereldgebedsdag bestaan voornamelijk uit:

overkoepelende organen en samenwerkings- en adviesorganen op het gebied van religie en overige
levensbeschouwingen.

De Stichting Nederlands Comité Wereldgebedsdag wordt erkend als een ANBI instelling.

3.2                Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 27 oktober 1970 is opgericht de Stichting Nederlands Comité Wereldgebedsdag.
De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum / respectievelijk eerdere datum gedreven
voor rekening en risico van de Stichting Nederlands Comité Wereldgebedsdag.
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JAARREKENING



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na resultaatbestemming)

31-12-2021
€

31-12-2020
€

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa

Overige vorderingen 23.199 29.751
23.199 29.751

Vlottende activa

Effecten 7.641 7.657

Liquide middelen

ASN Bank 953 953
Triodos Bank 82.700 82.785

83.653 83.738

TOTAAL ACTIVA 114.493 121.146
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31-12-2021
€

31-12-2020
€

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Stichtingsvermogen 112.817 119.472
112.817 119.472

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva 1.676 1.674
1.676 1.674

TOTAAL PASSIVA 114.493 121.146
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2                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021

2021
€

2020
€

Omzet 16.634 28.497
Kostprijs van de omzet 18.735 20.000
Bruto-omzetresultaat -2.101 8.497
Bedrijfskosten

Bestuurskosten 850 226
Kantoorkosten 1.757 3.347
Algemene kosten 3.932 3.866

6.539 7.439

Stichtingsresultaat -8.640 1.058

Financiële baten 2.000 2.000
Financiële lasten -15 -
Financiële baten en lasten 1.985 2.000
Belastingen - -
Resultaat -6.655 3.058
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3                KASSTROOMOVERZICHT 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2021
€

2020
€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Stichtingsresultaat -8.640 1.058
Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
kortlopend deel van de langlopende schulden) 2 -15.120
Kasstroom uit bedrijfsoperaties -8.638 -14.062

Ontvangen interest 2.000 2.000
Betaalde interest -15 -

1.985 2.000

Kasstroom uit operationele activiteiten -6.653 -12.062

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Afname overige vorderingen 6.552 21.552

Mutatie liquide middelen -101 9.490

Samenstelling geldmiddelen

2021
€

2020
€

Geldmiddelen per 1 januari 83.738 74.248
Vlottende effecten per 1 januari 7.657 7.657

91.395 81.905

Mutatie liquide middelen -85 9.490
Mutatie effecten -16 -

-101 9.490

Geldmiddelen per 31 december 91.294 91.395
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4                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Nederlands Comité Wereldgebedsdag, gevestigd te Utrecht, bestaan
voornamelijk uit:

overkoepelende organen en samenwerkings- en adviesorganen op het gebied van religie en overige
levensbeschouwingen.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen.
Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
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.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Financiële vaste activa

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.

Effecten

Effecten worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en zijn voor waardering na
eerste verwerking onder te verdelen in effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille en
effecten die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille, zijnde eigen-vermogensinstrumenten of
obligaties.

Jaarrapport 2021 van Stichting Nederlands Comité Wereldgebedsdag te Utrecht
   

 
 

 
- 9 -

 



Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

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

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties
en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in
het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit ontvangen giften en collecten.
Verkoop van goederen

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's
met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Verlenen van diensten

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde
prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal
te verrichten diensten.

Kostprijs van de omzet

De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande uit
het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige directe en indirecte
kosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Brutomarge

De brutomarge bestaat uit het verschil tussen de netto-omzet en de kostprijs van de omzet, alsmede
uit de overige bedrijfsopbrengsten.
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Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de vlottende effecten.
De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen
onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
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Ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur c.q. de Algemene Vergadering.

Utrecht, ............................ 2022

Stichting Nederlands Comité Wereldgebedsdag
Namens deze,
 
 
  

 
Y. Slik (voorzitter) J.W.M.E. Waelen (secretaris)
 
 
 
 
 
 

A.C. Mol (penningmeester) 
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