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Inleiding
Stichting VakantieBijbelFeest Geldermalsen heeft over 2018 de jaarrekening samengesteld. Daarbij
is een samenvatting voor publicatie gemaakt. Deze samenvatting ligt nu voor u.
De jaarrekening over 2018 is in maart 2019 namens het bestuur opgesteld door de penningmeester
en is door het bestuur beoordeeld.
De jaarrekening is vastgesteld en goedgekeurd door de bestuursvergadering, gehouden op 25 april
2019.
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Verslag Bestuur
Het Vakantie Bijbel Feest 2018 ligt alweer even achter ons. Graag willen we met u kort stilstaan bij
wat er allemaal heeft plaatsgevonden op het Vakantie Bijbel Feest.
Op donderdag 25 en vrijdag 26 oktober 2018 is het Vakantie Bijbel Feest gehouden in de Pluk, met
als thema ‘Zoek het uit..’.
Zo’n 150 kinderen van de basisscholen mochten de boodschap van Gods evangelie meekrijgen door
middel van diverse activiteiten en programmaonderdelen. ‘Zoek het uit ‘ betekende uitzoeken via
de Bijbel wie Jezus is, wie Hij voor ons wil zijn en hoe we Hem kunnen volgen.
Beide dagen is gebruik gemaakt van enkele ruimtes in De Pluk en van een grote tent die op het
parkeerterrein is opgebouwd. Voor en achter de schermen zijn zo’n 70 vrijwilligers betrokken
geweest bij een of meerdere taken.
Via een voorinschrijving waren de kinderen aangemeld en in groepen ingedeeld.
Donderdag 25 okt.
Centraal staat: ‘Jezus is machtig’, over de storm op het meer.
Het programma begon gezamenlijk in de tent met een welkomstwoord en muziek+zang door de
muziekgroep. Zij hadden diverse liedjes ingestudeerd en leerden de kinderen via de verschillende
muziekblokken ook het themalied en de weettekst (Bijbeltekst).
Vervolgens was er een sketch, waarna de kinderen onderverdeeld werden in onderbouw (groep
1,2,3), middenbouw (groep 4,5,6) en bovenbouw (groep 7+8). Onderbouw en middenbouw hadden
ieder een vertelling, knutsel en knabbel&babbel (vraaggesprek in kleine groepjes voor verdieping in
het thema). Groep 7+8 had een eigen programma met o.a. vertelling, verwerking en een heus
proefjes-laboratorium.
De middag stond naast de muziekblokken aan begin en eind, in het teken van het spelparcours, wat
de kinderen in kleine groepjes aflegden (deels binnen en deels buiten). De spellen en opdrachten
stonden eveneens in het teken van het thema.
Donderdagavond was er een tieneravond voor jeugd van 12 tot 18 jaar. Ruim 20 jongeren hebben
de avond bezocht en zich o.a. verdiept in het thema door een rollenspel en door te luisteren naar
het levensverhaal van een gastspreker.
Vrijdag 26 okt.
Centraal staat: ‘Jezus redt’ over het verloren schaap
De vrijdagochtend betrof hetzelfde programma als de donderdag, echter nu gericht op de
geschiedenis van het verloren schaap.
Tussen de middag was er een lunch verzorgd voor alle kinderen en aanwezige vrijwilligers.
’s Middags waren de kinderen van groep 1 en 2 vrij, omdat het al intensief genoeg voor hen is en
om betreffende gezinnen ook de gelegenheid te geven de slotviering bij te wonen.
De overige kinderen hebben na de lunch een spel gedaan en konden vervolgens in de tent een
voorstelling zien van Matthijs Vlaardingerbroek, ook weer in het thema ‘Zoek het uit’.
Na het laatste muziekblok, waarbij ook ouders mochten komen kijken om sfeer te proeven, was het
dagprogramma ten einde.
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Op vrijdagavond was er een slotviering in de tent, voor alle kinderen, ouders en belangstellenden.
Deze viering is door zo’n 65 mensen bezocht. De viering was er in de plaats van de slotdienst in een
van de kerken, hetgeen eerdere jaren georganiseerd is. Deze trok nauwelijks niet- en
randkerkelijken, wat in principe wel de doelgroep is. Om een laagdrempeliger viering te houden is
gekozen voor een slotviering op vrijdagavond. Naast muziek en samenzang was er een meditatie
verzorgd door ds. J. Hogenhout, een kleine sketch en een fotopresentatie.
Dit was een waardevolle afsluiting met een wat meer gemixt publiek, wat aangeeft dat we hiermee
beter op de doelgroep kunnen aansluiten.
Het bestuur kijkt met dankbaarheid terug op het goede verloop, de goede opkomst en op de
medewerking van de diverse vrijwilligers, kerken en sponsoren.
Namens het bestuur,
Wim Blom
Secretaris
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Balans per 31 december 2018
(in €uro)

Activa
Vlottende activa
Overige vorderingen
Liquide middelen
Rekening courant
VBF spaarrekening

Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve '5 jaar VBF'
Bestemmingsreserve 'Evangelisatie'

2018

2017

1050
501
1.700
2.201

185
0
1.235

2018

2017

1.847
227
127
2.201

1.235
0
68
1.235
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Staat van baten en lasten over 2018
(in €uro)

Baten
Project “Vakantie Bijbel Feest”
Inschrijfgeld kinderen / tieners
collecte slotdienst
Bijdragen kerkelijke gemeenten
Sponsoring bedrijven / particulieren
Project “Evangelisatie”
Bijdragen

Lasten
Project “Vakantie Bijbel Feest”
Huisvestingskosten
PR
Kinderen/tieners
Algemene kosten
Project “Evangelisatie
Acties

Exploitatiesaldo
Batig saldo

2018

2018

2017

(werkelijk)

(begroting)

(werkelijk)

524
256
2.000
2.491

550
300
2.235
2.000

642
324
2.075
2.330

250
5.521

0
5.085

68
5.439

2018

2018

2017

(werkelijk)

(begroting)

(werkelijk)

2.293
231
1.563
277

2.750
450
1.540
345

2.498
417
1.067
222

191
4.555

0
5.085

0
4.204

2018

2018

2017

(werkelijk)

(begroting)

(werkelijk)

966

0

1.235
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Toelichting op de cijfers van 2018
Baten
Project: Vakantie Bijbel Feest

Inschrijfgeld
Kinderen vanaf 4 -12 jaar betalen per dagdeel voor het Vakantie Bijbel Feest € 1,- inschrijfgeld. Tieners
betalen voor de tieneravond € 3,-. In 2018 zijn er in totaal 145 kinderen en 21 tieners geweest.

Collecte
Tijdens de slotdienst, waar o.a. kinderen, tieners, ouders, medewerkers welkom zijn, wordt een collecte
gehouden, met als doel het Vakantie Bijbel Feest.

Bijdragen Kerkelijke Gemeenten
Halverwege het jaar ontvangen kerkenraden / oudstenraden van Kerkelijke Gemeenten uit Geldermalsen en
omstreken een brief van het bestuur van St. Vakantie Bijbel Feest. De jaarrekening van het oude jaar en
begroting van het nieuwe jaar worden toegevoegd. In de brief wordt een toelichting gegeven op het doel
van en activiteiten tijdens het Vakantie Bijbel Feest. Tevens wordt de medewerking van de kerkelijke
gemeente gevraagd en een financiële bijdrage. Voor 2018 hebben in totaal 7 kerkelijke gemeenten uit
Geldermalsen, Tricht, Meteren en Est een financiële bijdrage geleverd.

Sponsering bedrijven/particulieren
Aan bedrijven die mogelijk een binding hebben met Geldermalsen en/of evangelisatie onder kinderen en
tieners wordt een verzoek gestuurd om een financiële bijdrage.
In 2018 hebben ook particulieren een gift overgemaakt.
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Lasten
Huisvestingskosten
De huisvestingskosten betreft de voor het VBF gehuurde locatie De Pluk en de benodigde materialen, zoals
de tent, biersets en geluidsapparatuur.

PR
Onder PR vallen kosten voor flyers en posters. In 2017 zijn diverse materialen aangeschaft, zoals banners die
in 2018 ook gebruikt zijn.

Kinderen / tieners
Onder deze post vallen alle kosten, die gemaakt zijn voor de kinderen en tieners. Het betreft kosten voor
knutselen, spellen, theater, catering, extra kosten voor groep 7/8, uitnodigen spreker voor de tieneravond.
Ook vallen hieronder de cd’s en boekjes, die de kinderen bij het verlaten van het VBF ontvangen. Van diverse
leveringen zijn de kosten (gedeeltelijk) gesponsord. Omdat het exacte bedrag van deze sponsoring niet
bekend is, zijn deze sponsorbedragen direct verrekend met de kosten en niet apart zichtbaar.

Algemene kosten
De algemene kosten bestaan uit o.a. de informatie van de HGJB over het thema van het VBF. Verder vallen
oprichtingskosten (2017), bankkosten, bedankjes voor medewerkers hier onder.
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Toelichting op de cijfers van 2018
Baten
Project: Evangelisatie

Bijdragen Kerkelijke Gemeenten
Kerkelijke gemeenten dragen bij door rechtstreeks de kosten te vergoeden van materialen voor acties. In
2018 heeft één kerkelijke gemeente een financiële bijdrage geleverd.

Lasten
Paasactie
In de week voor Pasen zijn deur aan deur in het gebied rond de Willem de Zwijgerweg tasjes uitgedeeld met
evangelisatie materiaal.

Kerstmarkt
Deze kosten betreft de huur voor de kraam.
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Grondslagen voor waardering

Algemeen
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
De in de jaarrekening opgenomen begrotingscijfers zijn gebaseerd op de door het bestuur goedgekeurde
begroting 2018.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn
gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen
tegen nominale waarde. De baten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking
hebben.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde, inclusief de
transactiekosten. In een zakelijke transactie is de reële waarde op het moment van de transactie gelijk aan
de kostprijs. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs,
eventueel onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Alle middelen staan ter vrije beschikking,
tenzij anders is vermeld.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. De bestemmingsreserve is
alleen voor een specifieke doel aan te wenden. Het doel is door het bestuur tijdens een bestuursvergadering
vastgesteld en in een verslag vermeld. In de bestuursvergadering van 28 maart 2019 is bepaald dat aan
- Bestemmingsreserve ‘5 jaar VBF’ jaarlijks van het positieve resultaat van project ‘Vakantie Bijbel
Feest’ 25% wordt toegevoegd.
- Bestemmingsreserve ‘Evangelisatie’ jaarlijks het saldo van baten en lasten van project ‘Evangelisatie’
wordt toegevoegd.

Mutatieoverzicht 2018
(in €uro)
Algemene reserve VBF
Bestemmingsreserve '5 jaar VBF'
Bestemmingsreserve 'Evangelisatie'

beginstand toevoeging onttrekking eindstand
1.235
0
0

680
227
127

68
0
0

1.847
227
127
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Grondslagen voor resultaatbepaling

Exploitatiesaldo, baten en lasten
Het exploitatiesaldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der
lasten.
Als baten worden verantwoord de van derden ontvangen bijdragen, sponsoring/ giften en collectes onder
aftrek van eventuele direct daaraan gerelateerde kosten. Baten worden verantwoord in het jaar waarin deze
baten zijn toegezegd. Toegezegde, maar nog niet ontvangen baten in de vorm van bijdragen en sponsoring
worden als vordering op de balans opgenomen. Verliezen die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden
verwerkt zodra deze voorzienbaar zijn.
Ontvangsten waarvoor een specifieke bestemming is aangewezen, worden toegevoegd aan de betreffende
bestemmingsreserve en daarbij worden zowel de bate als de last verwerkt in de Staat van Baten en Lasten.

