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Bestuursverslag

Algemeen

Dit verslag van het bestuur betreft:
Statutaire naam Stichting Henk van Zon Ministries
Statutaire zetel Zwolle
Rechtsvorm Stichting

De stichting heeft ten doel: het verkondigen van het Evangelie van Jezus Christus, het (anderszins)
helpen van mensen in hun geloofsopbouw- en vorming en voorts al hetgeen met één en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
woords.

De stichting tracht haar daar onder meer te verwezenlijken door het verzorgen van spreekbeurten en/
of lezingen, de (overige) verkonding van Gods Woord, het instandhouden van een website en het 
(doen) produceren en/of het verkopen van televisieproducties, publicaties en andere
informatiedragers.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter C.W. Pruis
Secretaris/penningmeester E.H. van Zon-Brinkhuis
Bestuurder R. van der Maaten

Zwolle, .... - .... - ........

Stichting Henk van Zon Ministries
Zwolle
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Jaarrekening



Balans per 31 december 2021
(na resultaatbestemming)

Activa

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

Vaste activa

Materiële vaste activa 4.338 5.826

Vlottende activa

Liquide middelen

Rekening-courant bank 9.432 4.503

13.770 10.329
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Passiva

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

Stichtingsvermogen

Overige reserves 12.996 9.018

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 25 563
Overige schulden en overlopende
passiva 749 748

774 1.311

13.770 10.329
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Staat van baten en lasten over 2021

2021 2020

Baten
Giften en sprekersvergoedingen 21.740 19.014
Kosten 4.875 7.346

Saldo 16.865 11.668
Lasten
Afschrijvingen op materiële vaste activa 1.488 1.488
Overige bedrijfskosten 11.245 8.571

Totaal lasten 12.733 10.059

Saldo voor financiële baten en lasten 4.132 1.609

Rentelasten en soortgelijke kosten  -154 -124

Saldo baten en lasten 3.978 1.485

Dotatie aan overige reserves:
Saldo baten en lasten 3.978 1.485
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Kasstroomoverzicht 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2021

€ €

2020

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 4.132 1.609

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 1.488 1.488

Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie voorraden - 826
Mutatie kortlopende schulden (excl. schulden
aan kredietinstellingen en
aflossingsverplichtingen) -537 51

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 5.083 3.974

Betaald wegens rentelasten en soortgelijke
kosten -154 -124

Kasstroom uit operationele activiteiten 4.929 3.850

Mutatie geldmiddelen 4.929 3.850
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Identificatiegegevens

Naam Stichting Henk van Zon Ministries
Rechtsvorm Stichting
Statutaire zetel Zwolle
Nummer Kamer van Koophandel 05082727

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2021 geen werknemers in dienst.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn van de Jaarverslaggeving 640 "Organisaties
zonder winststreven"

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.

Gevolgen uitbraak Covid-19 virus

De uitbraak van het Covid-19 virus heeft nauwelijks invloed op Stichting Henk van Zon Ministries. 
Stichting Henk van Zon Ministries heeft in 2021 een hoger bedrag ontvangen aan giften ten opzichte
van voorgaand jaar en heeft daarnaast de uitgaande kasstromen beperkt, hierdoor kan het aan haar
eigen verplichtingen blijven voldoen. Door deze redenen is de impact van Covid-19 minimaal.

Er is door Stichting Henk van Zon Ministries geen gebruik gemaakt van de door de regering
beschikbaar gestelde maatregelen. 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

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.
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Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Giften en sprekersvergoedingen

Onder de baten wordt verstaan de ontvangen giften en sprekersvergoedingen, de opbrengst van de in
het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de
omzet geheven belastingen.

Kosten

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

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief
beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur/
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. 

De afschrijvingspercentages bedragen voor:
Inventaris  20%

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 wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, de kortlopende schulden
aan kredietinstellingen en de vlottende effecten.
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