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JAARVERSLAG BESTUUR 

 

Het boekjaar 2020 sluit met een negatief resultaat van € 5.578 (2019: positief resultaat  
€ 3.044).Tegenover baten van € 149.632 stond een totale last van € 155.210. 

Het negatieve resultaat is onttrokken voor € 3.952 aan het bestemmingsfonds en voor € 1.626 aan de 
continuïteitsreserve, deze bedragen per 31 december 2020 € 84.979 resp. € 1.241 (31 december 2019:  

€ 88.931 resp. 2.867). 
Bij het bestuur bestaat de intentie, conform het beleidsplan, om in de toekomst een beperkt vermogen in 

stand te houden, voor zover dat nodig is in het kader van de continuïteit. 

 
 

Verwachte gang van zaken 
De uitbraak van het Covid-19 virus heeft zijn invloed doen gelden in 2020. Door de vergaande 

overheidsmaatregelen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan is het bezoeken van de tuin 

in begin 2020 beperkt mogelijk geweest. Doordat op dit moment het bezoeken van de tuin (nog) niet 
mogelijk is; wordt verwacht dat voornamelijk de particuliere giften achterblijven of bij een langdurig 

aanhoudende Covid-19 situatie geheel kunnen opdrogen. 
Het bestuur verwacht echter door de jaarlijks toegezegde giften van voornamelijk ondernemingen over 

ruim voldoende financiële middelen te kunnen beschikken. Het bestuur ziet de toekomst met vertrouwen 
tegemoet en verwacht aan al haar verplichtingen; met name de financieringslasten, te kunnen voldoen. 

 

 
In 2020 werd 104% (dit is incl. de onttrekkingen uit het bestemmingsfonds en de continuïteitsreserve) 

van de baten rechtstreeks besteed aan de doelstelling (2019: 99%). 
Over de eerdergenoemde periode tot 31 december 2020 werd € 4.350 besteedt aan werving van de 

baten (2019: nihil). 
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JAARREKENING 
 

BALANS PER 31 december 2020  
(na resultaatbestemming) 

   31 december 2020   31 december 2019  

 

 € € € € 

ACTIVA 

VASTE ACTIVA      

Materiële vaste activa 1           546.479           632.431                       
      
      

      
 

VLOTTENDE ACTIVA  
    

      

      

      
      

      
Liquide middelen 2               1.254               2.897  

 

      
        

    547.733    635.328  
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   31 december 2020   31 december 2019  

  € € € € 

PASSIVA 

Stichtingsvermogen      

Continuïteitsreserve 3                  1.241                2.867   
Bestemmingsfonds Binnentuin 4             84.979             88.931  

   86.220  91.798 
 

 

 

    
Langlopende schulden 5           461.500           543.500 

      

 
Kortlopende schulden 

 

    

Overige schulden en overlopende  
passiva 

6  
 13    30   

    13    30  

 
        

    547.733    635.328  
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 

 

   

1-1-2020 / 

31-12-2020     

1-1-2019 / 

31-12-2019 

   realisatie    realisatie 

   €    € 

        
Baten        
Baten uit eigen fondsenwerving 7  149.632          211.448            

                         

Som der baten   149.632    211.448 

                    

        

        
Lasten        

        
Besteed aan doelstelling        
Directe besteding aan doelstelling 8  155.210                      208.404          

                  

   155.210          208.404            

        

                                      

        
Beheer en administratie        
Kosten beheer en administratie 9                      -        -       

           

Som der lasten             155.210     208.404      

        

        
Resultaat   -5.578          3.044  

 
 

Bestemming resultaat 2019/2018:   

        
Onttrekking van/ toevoeging aan:        
- Continuïteitsreserve   -1.626                              246 

- Bestemmingsreserve Binnentuin          -3.952              -            2.798 

          -5.578          -            3.044 

        

 

Ratio's        

        
- Besteding van baten aan doelstelling   104%    99% 

- Besteding aan doelstelling als aandeel van totale lasten 100%    100% 
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020 

  2020   2019  
 € € € € 

 
Kasstroom uit operationele activitei-

ten     

 
Resultaat boekjaar   -5.578    3.044  

     
Aanpassingen voor:     

Afschrijvingen voor materiële vaste activa             85.952             85.952 

     
Verandering in werkkapitaal:     

Kortlopende schulden  -17    3   
   -17    3  

  80.357  88.999 
     

Investeringen in materiële vaste activa  -  - 

     
Ontvangen langlopende schulden minus 

aflossingen  -82.000  -88.750 
 

Mutatie geldmiddelen   -1.643    249  

 
 
 
Verloop mutatie geldmiddelen 

     
Stand per begin boekjaar   2.897                2.648 

Mutaties in boekjaar   -1.643    249  

Stand per eind boekjaar   1.254    2.897  
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

Algemeen 

De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel.  
 

 
De jaarrekening is opgesteld op basis van een stelsel van bepaling van vermogen en resultaat, hetwelk is 

gebaseerd op verkrijgingsprijzen. 

 
Toegepaste standaarden 

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig RJ 650. 
 
Activiteiten 

De activiteiten van de stichting hebben betrekking op: 

 
- Het opzetten en onderhouden van een binnentuin over God op landgoed Binnentuin over God. 
- Het mogelijk maken van rondleidingen en bijeenkomsten met als doel om mensen kennis te laten 

maken met het christelijk geloof. 
- Het aangaan van langlopende verplichtingen, waaronder leningsovereenkomsten, in het kader van 

het realiseren van de Binnentuin over God alsmede het onderhouden van de Binnentuin over God op 
landgoed Binnentuin over God. 

- Het verzorgen en organiseren van bijeenkomsten. 
- Het (financieel) ondersteunen van andere organisaties met een soortgelijke doelstelling en/of die 

direct dan wel indirect aan de stichting gelieerd zijn en voorts al hetgeen daartoe behoort dan wel 
bevorderlijk is voor het uitoefenen en/of bereiken van het doel van de stichting. 

 
Gevolgen van Covid-19 

Na de balansdatum van 31-12-2019 is het Covid-19 virus in Nederland uitgebroken. De overheid heeft 

vergaande maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze 
maatregelen hebben grote gevolgen voor de samenleving en de economie. Op het moment van opmaken 

van de jaarrekening hebben Covid-19 en de maatregelen van de overheid nog geen directe gevolgen 
voor de financiële situatie van de stichting. 

Op termijn is het echter mogelijk doordat het bezoeken van de tuin; wat op dit moment (nog) niet 

mogelijk is, voornamelijk de particulieren giften achterblijven of geheel opdrogen door een aanhoudende 
Covid-19 situatie . 

De stichting heeft echter ruim voldoende middelen m.b.t. de jaarlijks toegezegde giften door 
voornamelijk ondernemingen om aan haar verplichtingen met name de financieringslasten te kunnen 

voldoen. 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Algemeen 

Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa, de voorzieningen en de schulden opgenomen tegen 
nominale waarde. 

 
Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen die 

gebaseerd zijn op de verwachte gebruiksduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van 
ingebruikneming. Investeringen gedaan in de loop van het boekjaar worden tijdsevenredig afgeschreven. 

De Binnentuin is in juli 2017 in gebruik genomen. 
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Bestemmingsfonds binnentuin 

Dit fonds is gevormd van de ontvangen giften welke naast de ontvangen leningen nodig zijn voor de 

financiering voor de bouw van de binnentuin. Dit fonds zal vrijvallen ten gunste van de jaarlijkse 
exploitatie naar mate over de geactiveerde bedragen wordt afgeschreven. 

 
Langlopende schulden 

Onder de langlopende schulden worden de schulden met een looptijd van meer dan één jaar 
opgenomen. 

 

 
Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Algemeen 

Baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de vermelde grondslagen voor de waardering van 

activa en passiva; zij worden toegerekend aan de verslagperiode waarop zij betrekking hebben.  
 
Baten 

Onder baten wordt verstaan de ontvangen subsidies en giften welke betrekking hebben op de 

verslagperiode. 
 
Lasten 

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 

hebben. 
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Grondslagen voor het overzicht van kasstromen 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 
 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 december 2020 

Vaste activa 

1  Materiële vaste activa 

   

       
    Binnentuin Inventaris Totaal 

    € €  € 

Stand per 1 januari 2020 
 

Aanschaffingswaarde    835.098  12.212 847.310 

Cumulatieve afschrijvingen    208.774  6.105 214.879 
    ----------  ---------- ---------- 

Boekwaarde per 1 januari 2020    626.324  6.107 632.431 
    =====  ===== ===== 

 

 
Mutaties 

 
Afschrijvingen    -83.510  -2.442 -85.952 

    ----------  ---------- ---------- 

Saldo mutaties    -83.510  -2.442 -85.952 
    =====  ===== ===== 

 
 

Stand per 31 december 2019 
 

Aanschaffingswaarde    835.098  12.212 847.310 

Cumulatieve afschrijvingen    292.284  8.547 300.831 
    ----------  ---------- ---------- 

Boekwaarde per 31 december 2019    542.814  3.665 546.479 
    =====  ===== ===== 

Afschrijvingspercentage    10  20  

     ===  === 
 

De investeringen worden geactiveerd en afgeschreven vanaf het moment van in gebruik neming in 
2017. Er is een post ”bestemmingsfonds Binnentuin” gevormd ter grootte van het investeringsbedrag 

waarvoor geen langlopende leningen is verkregen. Jaarlijks vindt hieruit een onttrekking plaats. 
 

 

Vlottende activa 

  31-12-2020   31-02-2019  

 € € 

 
2  Liquide middelen 

Rabobank  1.254   2.897  
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Stichtingsvermogen 

3  Continuïteitsreserve 

Om zeker te stellen dat de stichting Binnentuin over God ook in de toekomst aan haar verplichtingen 

jegens haar doelstelling kan voldoen is een continuïteitsreserve gevormd. De omvang van de 
continuïteitsreserve is vastgesteld op basis van de vaste kosten, zoals deze nodig zijn voor het kunnen 

blijven voldoen aan de doelstelling van de Stichting. Op basis van CBF-richtlijnen is maximaal 150% van 

de jaarlijkse kosten toegestaan. Als gevolg van de start van de stichting in 2015 kon de 
continuïteitsreserve nog niet op het gewenste niveau worden gevormd. 

 

 2020 2019 
 € € 

   
Stand per 1 januari  2.867   2.621  

Uit resultaatbestemming  -1.626   246  

Stand per 31 december  1.241   2.867  
 

 
4  Bestemmingsfonds Binnentuin 

Het bestemmingsfonds Binnentuin is gevormd van de ontvangen giften welke naast de ontvangen 
leningen in 2016 en 2017 nodig waren voor de financiering van de bouw van de Binnentuin. Aan dit 

fonds zal jaarlijks een onttrekking plaatsvinden. 
Deze mutatie is per saldo begrepen in het jaarlijkse bedrag vanuit de resultaatbestemming. 

 

 2020 2019 
 € € 

   

Stand per 1 januari  88.931   86.133  
Uit resultaatbestemming  -3.952   2.798  

Stand per 31 december  84.979   88.931  
 

 
5  Langlopende schulden 

In 2016 en 2017 zijn een vijftiental leningen verkregen ter gedeeltelijke financiering van de bouw van de 

Binnentuin. Deze leningen hebben verschillende looptijden van 20-, 10- en 5 jaar. Het rente percentage 
bedraagt 2% per jaar. In 2020 zijn een tweetal leningen geheel afgelost. 

 

 2020 2019 
 € € 

   
Stand per 1 januari  543.500   632.250  

Af aflossingen  82.000   88.750  

Stand per 31 december  461.500   543.500  
 

De schulden zijn als volgt in te delen: € 40.000 heeft een looptijd van korter of gelijk 1 jaar, € 200.000 
heeft een looptijd van 1 jaar tot en met 5 jaar en € 221.500 heeft een looptijd van langer dan 5 jaar. 
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Kortlopende schulden 
  

  31-12-2020   31-12-2019  
 € € 

 
6  Overige schulden en overlopende passiva 

Te betalen kosten Rabobank  13   30  
  13   30  
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 

 

  

1-1-2020/ 

31-12-2020 

 

  

 1-1-2019/ 

31-12-2019 

  realisatie    realisatie 

  €    € 

7  Baten uit eigen fondsenwerving      
Ontvangen giften particulieren  41.182     73.461 

Ontvangen giften bedrijven  108.450    137.987 

  149.632                                          211.448                             

       

       
8  Besteding aan doelstelling       

Gift Binnentuin over God B.V. t.b.v. 
aanschaf, onderhoud en exploitatie 

onroerend goed  50.000 

 

 

 

100.000 
Opzetten, onderhouden en exploitatie 

Binnentuin over God op Landgoed  

 

 

 

 

Binnentuin over God  105.210     108.404 
       

  155.210      208.404  
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Toelichting lastenverdeling (conform RJ 650, bijlage 3) 
  

  Doelstelling  Werving baten  

Beheer en 

administratie 

  Toerekening  Eigen   Acties   Beheer en   

  aan doelstelling fondsenwerving   derden   administratie  
      
Besteding aan doelstelling      
Totale bestedingen 8 155.210     
      
Kosten eigen organisatie      
Algemene kosten 9 -                                         - 

  -                   -        
      
Totaal  155.210             -              

 

 

 

 
1-1-2020/ 

31-12-2020 

€ 

1-1-2019 / 
31-12-2019 

€ 

 
 

 
 
Gemiddeld aantal werknemers 

Gedurende het jaar 2020 waren geen werknemers in dienst. ( 1 januari 2019 tot en met 31 december 

2019: nihil) 
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 1-1-2020 / 
31-12-2020 

1-1-2019 / 
31-12-2019 

 
€ € 

 

8  Besteding aan doelstelling: 
   

Gift Binnentuin over God B.V. t.b.v. aanschaf, onderhoud en exploitatie   
onroerend goed          50.000         100.000 

   

 
 

 
Afschrijvingen 

Bouwen Binnentuin  83.510   83.510  
Inventaris 2.442 2.442 

       
  85.952   85.952  

   

   
Huisvestingskosten   

 
Huur - 1.000 

   

                    -              1.000 
   

Kantoorkosten   
 

Automatiseringskosten 726 726 

Kantoorbenodigdheden 202 85 

 

   

 928  
 

   

 811  
 

   

   
Algemene kosten 

Advieskosten 4.350 4.327 

Representatiekosten 372 336 
Reclamekosten 2.904 4.223 

       
  7.626               8.886 

   
Financiële baten en lasten 

Rentebaten verstrekte leningen 
 

 

 -  
 

 

 -1.200  
 

Rentelasten leningen 10.545 12.645 

Bankkosten                 159                 310 

       
  10.704              11.755 

   
   

Totaal opzetten, onderhouden en exploitatie Binnentuin over God op 
Landgoed Binnentuin over God          105.210         108.404 
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Moerkapelle, 1 juni 2021 

 

   
   

   

H. Willemsen J.H. Weerheim F.W. Lips 
Voorzitter Penningmeester Secretaris 

   
   

   

 
 

 

 
 

 

 

   

   
   

   

 


