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Gereformeerde Bijbelstichting 

Dordrecht 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

  

 

 31 december 2019  

 € €  
ACTIVA    

    

VASTE ACTIVA    

    

Materiële vaste activa   1.763.368 

    

VLOTTENDE ACTIVA    

    

Voorraden   1.162.059 

    

Vorderingen   93.006 

    

Liquide middelen   2.564.715 

    

    

   5.583.148 

 

PASSIVA   

   

Reserves en fondsen   

   

Reserves:   

continuïteitsreserve 900.000  

bestemmingsreserve  2.092.276  

overige reserves 2.057.319  

   

  5.049.595 

   

Fondsen:   

bestemmingsfonds nieuwbouw  123.013 

   

   

Kortlopende schulden  410.540 

   

   

  5.583.148 
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Gereformeerde Bijbelstichting 

Dordrecht 

 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 

 

 2019 

 € € 

   

Baten:   

- baten uit eigen  

  fondsenwerving 1.748.291  

- baten uit beleggingen 3.930  

   

Som der baten  1.752.221 

   

Lasten:   

Besteed aan doelstellingen  

- voorlichting en 

  toerusting 245.669  

- verkoop eigen uitgaven 17.939  

- Bijbelverspreiding  

  binnen- en buitenland 910.181  

- voorbereiding uitgaven 176.769  

   

  1.350.558 

   

Werving baten   

- kosten eigen 

  fondsenwerving  158.097 

   

Beheer en administratie   

- kosten beheer en  

  administratie  176.975 

   

Som der lasten  1.685.630 

   

Resultaat  66.591 
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Gereformeerde Bijbelstichting 

Dordrecht 

 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING  

 

 

AARD VAN DE ACTIVITEITEN 

 

De stichting heeft ten doel het behoud en bevorderen van het gebruik van de Statenvertaling in de 

kerken van gereformeerde belijdenis en voorts overal waar een Nederlandse Bijbelvertaling begeerd 

wordt, alsmede de vertaling en verspreiding van de Bijbel in andere talen dan de Nederlandse. 

 

 

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING 

 

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW, met uitzondering van de 

verwerking van nalatenschappen. 

 

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 gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. 

 

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. 

 

De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. 

De grondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. 

 

 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN DE ACTIVA EN PASSIVA 

 

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. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 

 

Voorraden 

 

De voorraden worden gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoopprijs (waarin uitsluitend begrepen de 

directe aanmaakkosten van voor de verkoop bestemde goederen) of de lagere marktwaarde, waarbij 

tevens een noodzakelijk geachte voorziening voor incourantheid wordt verwerkt. De waardering vindt 

plaats op basis van FIFO. 
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Gereformeerde Bijbelstichting 

Dordrecht 

 

Vorderingen 

 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk 

aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden 

in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 

vorderingen. 

 

 

Reserves en fondsen 

 

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves 

worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel. Fondsen betreffen gelden die besteed 

moeten worden in het kader van de doelstelling waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Dit 

betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en andere fondsen. 

 

 

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT 

 

Algemeen 

 

Alle in de staat van baten en lasten opgenomen bedragen zijn vermeld tegen historische prijzen. 

 

Resultaatbepaling 

 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het 

verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd. Verliezen welke hun oorsprong 

vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. 

 

Afschrijvingen 

 

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de 

aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen 

bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen 

voor zover deze niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 

 

ACTIVA 

 

Materiële vaste activa 

 

De materiële vaste activa bestaat uit gebouwen, terreinen en inventaris. In 2011 en 2012 is het bestaande 

pand uitgebreid, dit was onder andere noodzakelijk om de zich steeds uitbreidende bibliotheekcollectie 

te huisvesten. Tevens wordt het pand gebruikt voor de opslag van de voorraden Bijbels en andere 

materialen. Daarnaast wordt het pand gebruikt voor voorlichting: er kunnen groepen ontvangen worden 

voor voorlichting over de Gereformeerde Bijbelstichting en haar doelstellingen, deze groepen kunnen 

ook een expositie over de Statenvertaling bezoeken.  

Door het multifunctionele karakter van het pand is de Gereformeerde Bijbelstichting in staat de 

werkzaamheden voor het realiseren van haar doelstelling uit te voeren. Bij de keuze voor een eigen pand 

is nadrukkelijk gelet op de voordelen die dit heeft voor de continuïteit van de werkzaamheden van de 

stichting. 

 

PASSIVA 

 

Reserves en fondsen 

 

Reserves  

 

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te 

stellen dat ook in de toekomst aan verplichtingen kan worden voldaan. De stichting acht een 

continuïteitsreserve noodzakelijk van éénmaal de jaarlijkse kosten.  

 

De post bestemmingsreserves is als volgt te specificeren: 

 

 2019  

 €  

   

bestemmingreserve bijbelverspreiding 1.000.000  

bestemmingreserve nieuwbouw 1.092.276  

   

 2.092.276  

 

 

De bestemmingsreserve bijbelverspreiding is gevormd voor de dekking van de kosten die de 

Gereformeerde Bijbelstichting jaarlijks heeft voor de verspreiding van Bijbels over verschillende 

projecten.  

 

De bestemmingreserve nieuwbouw is gevormd door het bestuur voor de dekking van de kosten inzake 

de nieuwbouw van het pand. Van deze reserve worden jaarlijks de afschrijvingen op het pand afgeboekt.  

 

Fondsen  

 

Het bestemmingsfonds nieuwbouw is gevormd door de ontvangen giften van donateurs voor de 

nieuwbouw. Van deze reserve worden jaarlijks de afschrijvingen op het pand afgeboekt. 

 

 

Gereformeerde Bijbelstichting 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

LASTEN 

 

De kosten zijn aan de verschillende doelstellingen toegerekend op grond van de volgende 

uitgangspunten: 

-  personeelskosten: naar rato van de bestede tijd; 

-  overige kosten, voor zover niet specifiek aan één doelstelling verbonden: voor 1/3-deel toegerekend    

   aan voorlichting en toerusting en voor 2/3-deel aan verkoop eigen uitgaven. 

 

 

De personeelsbeloningen bedragen € 348.553, dit bedrag is als volgt verdeeld over de doelstellingen

   

         

 € 

 

 

Voorlichting en toerusting  

 

57.700 

Verkoop eigen uitgaven  62.865  

Bijbelverspreiding binnen- en buitenland  27.235  

Voorbereiding uitgaven  102.237  

Fondswerving  37.715  

Beheer en administratie  60.801 

  

  

348.553 

 

 

 

Het beloningsbeleid:  

 

- De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden en het voorbereiden en bijwonen van de 

bestuursvergaderingen  vacatiegeld per vergadering. Bij het vaststellen van de vacatiegelden 

heeft het bestuur zich gericht op het Vacatiegeldenbesluit (Regeling maximumbedragen 

vacatiegeld 2004). De bestuursleden ontvangen naast het vacatiegeld geen vergoeding voor 

gemaakte onkosten.  Voor leden van het dagelijks bestuur die met het vacatiegeld niet de 

gemaakte onkosten kunnen dekken is het mogelijk om de daadwerkelijk gemaakte onkosten  op 

declaratiebasis vergoed te krijgen.  

- De personeelsbeloning wordt per individu vastgesteld op basis van leeftijd, ervaring en 

opleidingsniveau. Hierbij wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de beloningen die 

worden toegekend bij min of meer vergelijkbare functies bij andere instellingen c.q. bedrijven. 

Er is geen cao van toepassing.  


