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Geac ...te hee~ S.;I;ng

Hiermede brenge.~ WI v versla9 Lilt vall onze we-kZaarlhcoen Orl:,cent oe qeco'-'so, aee'-ae jaarre~enin~ L'J}J
van uw organlsa\le_

De balans per 31 december 2020 de sta a: van baten en lasten over 2C?D en de toelichtr'lg welke tezame!' de
.laarrekening 2D20 vormt''' ::;lscreJ" (!(c cJ,""rlge g'Cgc'.'ens /:.'- ~ alt fOiooor. oDClenOTen

1.1 Opdrachtbevestiging

Opdracht
Wi; hebben de In dit rapport opgenO'T'en :aarrekenlnlj 2020 van GKIN ["ndelijk:- te Tilburg s,wlengesteld
De "aarce~enlng IS oVJ8s:elo aD D2.SSY'_I',de dCD~he: best. .,' va~ ce orgélr' satre verst,c-:tc' gcge"iers

Werkzaamheden
De werkzaamheden ale WIJIn net ~3d8: va': on2<'csa'T~H1stelllngsopdracht ~10bben u,tgev')erd oe5tonde" 111
hoofdzaak Uit het verlamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van fin3TlCIeie gegevens
Daarnaast hebben WI)de aanvaardbaarhe;d van de biJ Ilet samenstellen Wl'l de laarreken:ng toegepaste
grondslager, 00 basIs van de dCD'-de he~ \erstrekle gegever,s geëval •.eecd

Bevestiging
Op bas:s vaf~ di;; on5 verstrek:e geg':",,,,"15 ~',eo:Jê" WI; de J3ar~ekenlng sdllkllges:eia or,der toepassing ',an ITl
Nederland algemeen aanvaarde wond slagen vcor fmanclele ',erslaggevITIg

VI/ij ver.rouwenllleTnee aa:, Ai c~d~,K 'I te ~eDt'e~ voldé.lJI'. Tot r;et ;18'.'81-;,..an najere :,jt'II(:h:lng :1~.v1J
gaarne bereid

Hoogachtend

AP va" ae \/::;:;t



GKIN (Landelijk) te Tilburg

1.2 Algemeen

Oprichting
Blijkens akte werd de rehgielJie organisatie GKIN (LandeliJk) per genoemde datum opgericht
De ministeriële verklaring van geen bezwaar werd op verleend door de minister van Justitie onder nummer
De religieuze organisatie IS Ingeschreven bij de Kamer vall Koophandel te Den Haag ondel dossIernummer
27345544

1.3 Resultaatvergelijking

Te' analyse van he reslll~aa: va'~ ce st c~t ~,g\lerst'e~~enNII u::Je onderstaande cpstel:;ng welke s
geDaseerd op de g:aa: van bater" er" lasten

€
202~J 2019

€

Gaten
Act IVlte ita :11as ten
Bruto exploitatie resultaat

336.754
5.251

33" 5·::n

1000';{,
1 6'J;,

984

403.95S
21 098

3ö2,857

100,0%
5 2'1
94 8'j,

225 : 35 55 -,

26S
63 251

fCX;).Q tal e- Ë~ Ta:::11W0-,:)S:C:i1

\jeck.oo~kosier
K8r.toorkcster.
Algemene kosten
Beheerslasten

'0.4 14
69,'

415,,1
1 700

C ? i'·
15 ,iJ2

531
6 J34
1 566

42
o 2',
1 5'1
OA'l',

304,541

1 2'i.
0.5'i;.

323 56:'

Exploitatieresultaat 26 %2 7 9' 59,295 14 6"/

t""':eca:e" e~ <'f~::K';, ,,c' "IX i "':.1\:': ,.

-:e":e,3s~e-e~ S':)~1'-',;i-'Lt<"r,v-;:," -2 t· -:~ I)

Som der financiële baten en lasten

B'.Lcn::Jere t:a:e"
n'llClljt"re las:ell
Som der bijzondere baten en lasten

J

O.O'/e
-2,35:~
2031

Resultaat 24,802 7.3'(· 55,345 136%



GKIN (Landelijk) te Tilburg

1.3 Resultaatvergelijking

Het resultaat 2020:s tdl OpZIClltC van 2019 gedaald met E :)0:,43 De ontwikkeling van het rCSlIltélèll JU/U Ier!
ofJ/ichte van 2019 killl ;ll~; \luly! worden weergegeven

€
Het resultaat is gunstig bcüwlocd door:

....
e>.

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

134

"4 -,'~,



1.3 Resultaatvergelijking

GKIN (Landelijk) Ie Tilburg

Ter analyse van het resultaat van tlCt kerkgenootschap ten opzichte van de begroting verstrekken wil u
de onderstaande opstelling, welke IS gebaseerd op de staat van baten en lasten

Bruto exploitatieresultaat

I ()I-,d', er. salar!s,,;i."-

Afschc:,l r.ger, 'Taterl:"le '.;1s:l" :'let ":'l
Overige pesol1i,,,I~koskll
HlIlsvest:ngskostell
Koste" advitelten
VE<~ooc,koster
<,1 'tee 'Kc,s:",r

Beheerslasten

E xp loitatie res u Itaat

Som der financiële baten en lasten

Resultaat

€
2020

:.25·

23" 9' ~
66S

_2Gb
52779
10.414

4 "')'_"
1-'T

-2 1GO

24.i:W2

O,4i
15,7'~

€
Begroting 2020

359.2 5
1 ;)

23331;:

1 ',JOO

73.376
48.743

02/
L '335

;' 3;: -2' 784

>i5.9
3 5

:J,S/:

0,0'>"
18?'/',
121",;,
n.:::'!,

o.J
Cl,Si,

5.G"/



GKIN (Landelijk) te Tilburg

1.3 Resultaatvergelijking

Hé! resultaat 2C2C IS ten upz:ct:le van de begroting gestegen fnel C 45 58G De on':\vikkellm] Vii!' ~'~,I IPSIII\;ul

!(!:'{) ten opzichte VJll de l)l'qrotlll~! kan als volgt wordell w(:crqcl]cvcll

r
Het resultaat is gunstig belilvloed door:

<.'1' :')V,Gs;e"
i\I"JiT:U1,~ koste:',

Het resultaat is ongunstig bClllvlocd door:

..:i'

,
"



1.4 Begrotingsoverzicht

GKIN (Landelijk) te Tilburg

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke IS
gebaseerd op de staat van baten ell lasten

Bater,
Act v t8i:e~:ast8n

Bruto exploitatieresultaat

Lonen en salarissen
Afscllril'/ingen materlëte vaste actlwl
Overige personeelskosten
l-Iulsvestingskosten
[xploi~atie- en maChl'lekoslcll
Verkeepkes:en
Kan~.cc'kos:en
AI::Je"'er;8 k::;s~e"
Beheerslasten

Exploitatieres u Itaat

l~enteDate~ €OnSüür:gdlJktc opl)récIFlste,·
Rentelasten en soor:w~llIke kost"n
Som der financiële baten en lasten

lilJz:e,~cere ba:er
Blj7c,~dere laste~
Som der bijzondere baten en lasten

Resultaat

2020 Begroting
2020

€ €

336,754 359,275
5 25 ~ , 5;-'C

331 503 343,005

231 912 233 372
1.665 1.900
1.265

52,729 73,376
10.414 48,743

59'?
4,159 4 536. -,n_, S;~5~:

3-Jt.: 541 :i('; i ";39

26,96:; "" ,-gt.:-, .'

. ::;:;8
-2,167., 150 )000

24 Bc.:: -L' ~34

2019
€

<'.03,955
2' ,09B
382 B57

225 135
2.729
2.314

68,251
16 9G2

0,834
1 555

322 ~,52

-1,919

Begroting
2019

€

333075
'2 SOD

325575

)38.479
900

73.539
42 950

531
3.433
:, ':AC

30.321

23 2.CCC-

7000

322



GKIN (Landelijk) Ie Tilburg

1.5 Financiële positie

Ter analyse van de finnnciele positie van het kerkgenootschap verstrekken wij u de onderstaande opstelling,
welke IS gebaseerd op de gegevens uit de balans.

3' decclnbu 2020
€ (

31 deeen',ber 2819

€

Op korte termijn beschikbaar'

\J:;'c:ldir;Jsn
'_!1,~;ae r1<i::Jeie~

! 'lulo:t;;:ssaao

YJ"

332,.'..25

!If kor:lopende ser ,dden
Werkkapitaal

3<1.498
293,064'_'19,53'

Vastgelegd op lange termijn

Gefinancierd met op lange termijn
beschikbare midd('I~11

~,

Deze financiering vond plaats met:
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GEREJA KRISTEN INDONESIA NEDERLAND
INDONESISCH - NEDERLANDS CHR'iSTElUKE KERK

JAARVERSLAG GKIN 2020

Voorwoord
Gemeente van GKIN
Voor u ligt het jaarverslag 2020, In dit verslag kunt u het beleid en de activiteiten van de GKIN lezen.

Inleiding
Missie van GKI N
Het evangelie van Jezus Christus verkondigen en pastorale zorg bieden, in het bijzonder aan onze broeders
en zusters uit Indonesië, die een andere geloofsbeleving hebben dan de Nederlanders.
Met het fundament dat Jezus Christus, Heer en Hoofd der Kerk is, zoals vervat in de Bijbel- het Oude en
Nieuwe Testament - Gods Woord.

De missie van de GKIN
missionaire kerk die het woord van God verkondigt
plaats voor Christenen
in het bijzonder met Indonesische affiniteit

De visie van de GKIN
gastvnje en oecumenische kerk
koinonia (gemeenschap)
marturia (getuigenis)
diakonia (dienstbetoon)

We streven ernaar dat in alle activiteiten het doel. de visie en de missie van de GKIN naar voren komen.

De GKIN is tweetalig in de erediensten wordt Indonesisch en Nederlands gesproken.

Geografische spreiding:
GKIN is een landelijke kerk en is verdeeld in 5 regio's: Amstelveen, Den Haag-Rijswijk, Rotterdam-Dordrecht
Tilburg. Arnhem/Nijmegen,
De geografische spreiding loopt van Noord-Oost Nederland (Huissamenkomst in Paterswalde) tot aan België
(Huissamenkomst in Antwerpen) tot aan Rotterdam (zondagsdienst in Rotterdam)

Bestuur:
De landelijke kerkenraad bestaat uit alle ouderlingen van de GKIN inclusief de vaste predikanten van de
GKIN.

Voor de dagelijkse gang van zaken die landelijk betreffen, is het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk,
Binnen het Dagelijks Bestuur (DB) nemen alleen ouderlingen vanuit de regio's zitting de samenstelling van
het dagelijks bestuur is nu nog afhankelijk van de ambtstermijn van deze ouderlingen

Dit jaar vonden er veranderingen plaats binnen het Dagelijks Bestuur,

Aan het eind van 2020 bestond het Dagelijks Bestuur van de GKIN uit'
Mw. T. Tjoe-Fat. vice voorzitter
Mw, M Natanael-KusumadjaJa, scriba
Dhr. P. Van Duijn, voorzitter Commissie van Beheer (CVB)
Ds. M Winckler-Huliselan ex-officio vanuit het ministerium

De landelijke kerkenraad kende diverse wisselingen door af- en aangetreden ouderlingen.

Aan het eind van 2020 bestond de landelijke kerkenraad van de GKIN uit
Regio Amstelveen:
Mw. p, Soekarno (voorzitter)
Dhr. H Bora (vice-voorzitter)
Dhr. E Leuhery (secretaris)
Dhr. Alter Parsaulian (Penningmeester)



GEREJA KRISTEN INDONESIA NEDERLAND
INDONESISCH" NEDERLANDS CHRISTELIJKE KERK

Dhr. F. De Jong, (2e penningmeester)
Mw. Joli Tanahatoe
Mw. T Tjoe-Fat

Regio Den Haag-Rijswijk:
Mw R Panjaitan - Situmorang. (voorzitter)
Dhr HD. Lim (penningmeester)
Mw M Natanael - Kusumadjaja
Dhr P. van Duijn
Dhr N. Silitonga

Regio Rotterdam-Dordrecht:
Mw. \ Pratomo (voorzitter)
Mw. L. Goudappel-The (penningmeester)
Mw. T De Groot

Regio Tilburg:
Dhr. J Van den Driest, (voorzitter)
Mw R. Moonen-Pinontoan (penningmeester)
Mw H Tan
Mw. M. Pesik-Limbat
Dhr. T Siahaan
Dhr. S. Limantoro

Regio Arnhem-Nijmegen:
Mw. J Wouters - Possumah (voorzitter)
Mw. L de Vries - Sitorus (secretaris)
Mw. M van Vessem - Picauly (penningmeester)
Dhr. A. Adriaensen

Predikanten
Os J linandi
Os S Tjahjadi
Os M. Winckeler-Huliselan

De Landelijke kerkenraad wordt ondersteund door een aantal commissies:
Commissie Kerkorde is gevormd
Commissie Diakonia & Marturia

Het dagelijks bestuur wordt ondersteund door het LKB (landelijk kerkelijk buro) en de landelijke
penningmeester

Activiteiten
Deze activiteiten zijn verdeeld in de landelijke activiteiten en de regionale activiteiten. zowel vaste als
eenmalige activiteiten Deze activiteiten zijn gericht op hetjaarthema
Het jaarthema \Ian GKIN \Ian 2Q20 is "Durf te getuigen van Jezus Christus onze heeri"' (Berani bersaksi
tentang Yesus Kristus, Tuhan kita)

2020 was een bijzonder jaar waarbij als gevo'g van de wereldwijde pandemie door het COVID-19 virus vanaf
maart 2020 voornamelijk sprake was van online activiteiten.
Sindsdien wordt wekelijks om toerbeurt een online landelijke eredienst verzorgd.
In de perioden dat geen sprake was van een lockdown werden in de meeste regio's ook kleine fysieke
erediensten gehouden met inachtneming van de overheidsvoorschriften.

Regionaal:
Pastorale zorg
Huissamenkomsten (zowel fysiek als online)

(penningmeester)



GEREJA KRISTEN INDONESIA NEDERLAND
Ü~DON'E5isCH'~ NEDERLÀNDS'CHRISTELÜKE KERK

Bijbelstudies (zowel fysiek als online)
Bidstonden (zowel fysiek als online)
Catechisatie, inc\. huwelijkscatechisatie
Groeigroepen (zowel fysiek als online)
Zowel kinder- als volwassen doop
Diensten voor overledenen
Diensten voor huwelijken
Regionale kerkenraad vergaderingen (zowel fysiek als online)
Regionale werkvergaderingen (zowel fysiek als online)
Bazaar - geannulleerd ivm COVID19 pandemie
Online Toerustingen en informatiebijeenkomsten
Gezamenlijke diensten met regiof\a\e PKN gemeente - geannulleerd ivm COVI19 pandemie
Activiteiten ten behoeve van gemeente opbouw

Landelijk: alle activiteiten vanaf maart 2020 online
Landelijke kerken raadsvergadering - 2 x per jaar
Moderamen vergadering - 3 x per jaar (zowel fysiek als online)
Landelijke DB-CVB-penningmeesters-MKO coördinatoren vergadering 2 x per jaar
Toerusting ouderlingen en activisten 1x/jaar
Toerusting ouderlingen 1x/jaar

Uitgaven van de GKIN
GKIN nieuws
Overdenkingen worden slechts ondersteund door GKI N

Activiteiten van het Dagelijks Bestuur
Vergaderingen tussen DB en Ministerium - min. 1 x per jaar
Voortgangsgesprek met de predikanten
Aanwezig bij bevestiging nieuwe ouderlingen

Bijwonen van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland - min. 2 x pij door
vertegenwoordigers van de GKIN: mw. T Tjoe-Fat of ds M. Huliselan (opgeschort of online)
Vertegenwoordiging van de GKIN in de SKIN - 2 x per jaar door mw. G. Goei (online)

Activiteiten van de KOM (Komisi Diakonia en Marturia)
Vergadering - maandelijks (online)
(Financieel) Beheer en toezicht van diaconale projecten in Indonesië en Nederland, waaronder ook aan de
gemeenteleden van de GKIN Deze projecten zijn zowel incidenteel alsook langer lopend.

Externe contacten:
PKN GKIN heeft een associatie-overeenkomst met de PKN
SKIN
BKUKIN - vertegenwoordiger GKIN is Ds. S. Tjahjadi
GKI GKI N heeft een samenwerkingsovereenkomst met de GKI

Leden van de GKJN:

Totaal aa!\talleder: 1074 (waarvan 177 passief)
Totaal aantal betrokkenen (ine! sympathisanten) 1169
Aantal kinderen geboren 3
Aantal leden (incl sympathisanten) overleden. 13
Aantal kinderen gedoopt: 1
Aantal geloofsbelijdenis afgelegd: 10
Aantal nieuwe leden/sympathisatnen in administratie 18



GEREJA KRISTEN INDONESIA NEDERLAND
INDONESISCH - NEDERLANDS CHRISTELOKE KERK

Overzicht leden (Actief en passief) excl. sympathisanten

Leefti"dsklasse Totaal Perc" Mannen i Perc. I Vrouwen I Perc.
0-4 38 3,5% 211 4,3% 171 2,9%
5-9 48, 4,5% 26 5,3% 1 22 3,8% '
10 - 14 45 4,2%!_~_ 3,9% 1 -----1Zl 4,5%

'15-19 50 4,7% 24 4,9% 26 4,5%

I Totaal 0-19 1811 16,9% I
! 20 - 24 361 3,4% -21T 4,3°1i-,- - 15 2,6%

25-29 -m-2:3% 13 2,7% ~ 2,1%1

~34 +-I_31"'34:'!---"3,.,2'-"I<"+,I =-=m- 2~ --§- 3,8%'1~39 53 _ 4,9% 25 5,1% 28 4,8%

14Q:44 ,~'_, 86823115,9%- 17 3,5% 46 7,9%_1
~9 _ 7,5°/~ 36 7,4°~ 45 7,7% I
'5-0---5-4 7,6% ' 37 7,6% t- 45 7,7%

LS.S..:29 ~_ 78 7,3% I 361 7,4%' 421 -7-,2-~
160-64 1 54, 5,0% ~ 4,9~_ 30 5,2%

506147;1%1 221145,3%1 285149,1%1I Totaal 20 - 64

:~69--

70 - 74

1

75 - 79=-=-----'180 - 84

~5,2%'
____ 8".1",-_7,5%

491 4,6~
51 4,7%

----

'85 - 89 __ ~_3",2,+- 3,0%
Iq;,"':- 94--- , 1 la:: 1,6'1 '
1~100 -~_ 1 0,1%

I Totaal65+ _2871 26,7%1

--I
TotaaltelHng 1074 100,0% i

* Onbekend geslacht 5

** Geen geboortedatur'l 95

90 I 18,4'10 I 911 15,7% I

--
5,5% 127--

32 6,6%
21 4,3~/?t
--+-
26 5,3%,--
13 2,7%~r1,8%

0,0%

--uar-26,2%1 __

50%l,
49 8,4%
281 4,8% I
25 4,3%
19 3,3%

1,4% 1
0,2%

8
--+
1

1591 27,4% I

,4881100,0% 1 5811100,0%

Afsluiting:
De vermelding van oa de activiteiten ISgenorren Uit de Landelijke kerkbureau U kunt deze In de GKIN
Nieuws vinden_

Namens de landelijke kerkenraad,

Theya TJoe-Fat
vice-voorzitter van de landelijke kerkenraad
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3.1 Balans per 31 december 2020

,1 d'".cITll)<,1 )(1/.:)

ACTIVA (

Vaste activa

VIQttcllde activa

Totaal ~ctivazijrJr

I\PEK

(



3.1 Balans per 31 december 2020
iVoor resultaaebesterllTl:ng:

31 december 2C28

PASSIVA

Stich'lngskapi~aal
Beste:-nT inc;sreserves

308.227
12426

328.653

Kortlopende schulden
Handelsc:-eaiteuren
Belasti:-']en en prel'lies sccale
';2~(2~ê'lng2"

0\'''''19''' SC"..!j"'f1

733

-, 858
23.747

1 16CO-ieriooence p"ssiva

Totaa! passivazijde 355.1:>1

>\PEK

3, decembe:- 20,9

308.227
-12.376

13.2ûs:·

23445
5.946

€

295.65"

48,34::)



GKIN (Landelijk) te Tilburg

3.2 Staat van baten en lasten over 2020

Giften en baten uit fondsenwerving
Ovenge baten
Baten

Inkoopwaarde geleverde producten
Vefstrekte giften
Oven ge lasten

A ctivite ite n las te n

Bruto exploitatieresultaat

Lonen en sala:,ssen
Afschri)'/ingen materiële vaste activa
Overige personeelskos~en
H u i s vesti n 9skoster'
Explcitatie- en machlnekos:8:'_
Verkoopkosten
KantoorKosten
Algemene kosten
Beheerslasten

Explo itati eresultaat

Renlel;,aten en soortgelijke opbrengsten
Re~,telasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

Bijzondere baten
Bijzondere lasten
Som der bijzondere baten en lasten
Resultaat

Resultaat

Bestemming resultaat
Beslemm jngsreserve

2020 Begroting
2020

€ €

336.754 319.775
39.500

336,754 359.275

5.051 15.370
100
100

5,251 15.370
."".."".."" .."" ...

33',503 343.905

231.912 233.372
1,665 1 900
1,265

52 729 73.376
10414 48,743

69/
4.159 4,638
1 70C 5.660

304.541 367,689

20.962 ·23,784

7 2000
-2. '67
2,160 2,000

24,802 -21.784

24,802 -21.784

24,802
24.802

2019

€

354.231
49.724
403.955

4.738

16,360
21 098

382,857

225,135
2./29
2,314

68.251
16,902

631
6,034
1 565

323,562

59.295

23
-1,942
-1.919

322
-2,353
-2,031
55.345

55.345

55.345
55.345



3.3 Kasstroomoverzicht over 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor
Afschrl,vlngen

Verancer;:,g ;n '1>'erkkapltaal
Vorder nge:'
Kortlope~'de schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

Kasstroom uit bedrijfsopera:ies

Re~,tebalen eo' soortgelijke opbreng s,en
Rentdas:e" erl soortgelijke kos,e~

Ka2.s:room ui: opeat:o:-:ele acti'vi~elten

Mutatie geldmiddelen

Toelichting op de geldmiddelon
Stand oe: ~ ,anlJari
r·..t.tatic geienl ddeler;
Stard pee 31 december

- 18 -

GKIN (Landelijk) te Tilburg

2020
€ €

26.962

.665
r ,665

7625
-"3.85~

-6,226
22.40'

-2,167
-2,160
2C,241

20,241

332.428
20,241

352,669



GKIN (Landelijk) te Tilburg

3.4 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

De Jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder
winststreven'

Activiteiten
De activiteiten van GKIN (LandelijK), statutair gevestigd te T,lburg bestaan voornamelijk Uit
- het verkondigen van het Evangelie van Jezus Crlstus en het bieden van pastorale zorg in Nederland

De doelgroep is in het bijzonder de broeders en zusters Uit Indonesl€ die. na hun komst naar Nederland
zich niet in de Nederlandse kerk thuis voelen vanwege verschillen in taal cultuur en geloofsklimaat
De kerkdiensten worden gehouden In 5 regio·s. te weten Amstelveen. Rijswijk/Den Haag
SchiedamfDordrecht, Arnhem/Nijmegen en Tilburg,

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Heuvelstraat 141 te Tilburg,

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
GKIN (Landelijk), statutair gevesllgd Ie Tilburg is ingeschreven bij de Kamer van Koophandet onder
dossIernummer 27345544

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de Jaarrekening vormt de leiding van GKIN
(Landelijk) zjch verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de In de jaarrekening
opgenomen bedragen, Indien hel voor het geven van het In ar1lket 2362 lid 1 BW vereiste inZicht noodzakelijk
is, is de aard van deze oordelen en schattingen Inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de
toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten,

Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bes:aan uit liquide middelen.
Kasstromen In vreemde valuta zIJnomgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers Koersverschillen op
geldmiddelen worden afzonderlilk in het kasstroomoverzicht geloond
Ontvangsten en uitgaven Uit hoofde van interest ontvangen dividenden en winstbelast:ngen Zijn opgenomen
onder de kasstroom Liltoperationele actlviteitef', Betaalde div~denden zijn cpgenomen onder de kasstroom Uit
ti nancleri ngsactivite iten,

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiêle verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder
winststreven'

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaa:bepallng Zijn ongewijZigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande Jaar, met uitzonderrng van de toegepaste stelselwIJzIgingen zoals opgenomen In de
desbetreffende paragrafen

Vreemde valuta

Functionele valuta
De posten in de Jaarrekening worden gewaardeerd met Inachtneming van de valuta van de economische
omgeving waarin de onderneming haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta).
De jaarrekening is opgesteld In euro's: dit is zowel de functioneje als de presentatievaluta.

Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien Uit gebellrtenlssen of transacties die behoren tot ~let
resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart
toegelicht wordell op grond van de aard omvang of het incidentele karak:er van de post
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3.4 Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen wo 'den gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur.
Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen
die op balansdatum worden verwacht Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een
bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende toelichting.
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkriJgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de
activa waarop de subsidies betrekklilg hebben
Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het aclief (ontmantelingskosten) wordt een
voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als
onderdeel van de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt
gevormd.
Indien grond gekocht is met opstallen met de intentie de opstallen te slopen of teniet te laten gaan en
vervolgens op de grcnd nieuwbouw te realiseren dan maken de eventuele boekwaarde van de opstallen en de
gemaakte sloopkosten deel uit van de verkrijgingsprijs van de grond.
Voor de toekomstige kosten van geoo! onderhol.d aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot
onderhoud gevormd. De toevoegmg aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van
11etonderhoud en de pen ode die telkens tussen de werkzaalTlleden van groot onderhoud verloopt.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd teger: de reële waarde van de tegenprestatie. inclusief
de transactiekosten indien materieel Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. VoorZieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.

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

Eigen vermogen
Vnj besteedbaar vermogen
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde
organen zonder belemmering door wettejijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel
waarvoor de stichting is opgericht

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 hou·jend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale
waarde
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3.4 Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als hel verschil tussen de opbren';Jstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over hel jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in hel jaar waarin
zij zijn gerealiseerd
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende activa
opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrumenl.

Baten
Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek
van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit Iloofde van
giften. subsidies. sponsorbijdragen en overige ontvangsten_
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsrr,ede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper,
De Kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend
Opbrengster. van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten ziin verricht De
kostprijS van deze diensten wordi aan dezelfde periode toegerekend_

Opbrengstverantwoording

Alyro'rneen
Netto-omzet omvat de opbrengsten u't jevering 'I3n goederen en diensten en gerealiseerde
projectopbrengsten '-'It hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over
de omzet geheven belastingen,

Verkoop van goederen
Opbrengsten uit de 'verkoop van goederen worden vervverkt zodra alle bejangrijke rechtel1 el1 risico's mei
betrekking tot de eigendom vall de goederen zijn overgedragen aan de koper_

Verlenen van ciienslen
Verantwoording van opbrengsten uit de levering var, 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,

Kosten
De kosten worde: bepaald op historische basIs en toegereker.d aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben
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3.4 Toelichting op de jaarrekening

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen
De aan het personeel verschuldigde belon'nger worden op Q'ond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt In de
Wlnst- en verliesrekening

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief
beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur I
verwachte toekomstige gebruiksduUf van het actief Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet
afgeschreven
Boekwinsten en -verliezen uit de Irwdentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen

Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien Uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de
normale. niet-InCidentele bedrijfsuitoefening maar die omwille van de anajyse en vergeli.kbaarheid apart
toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploItatietekort zich heeft voorgedaan De baten worden vecantwoord als het waarschijnlijk IS dat deze worden
ontvangen
SubSidies met betrekking tot investerll1gen in mateflele vaste acJ;va worden ,n mlnderll1g gebracht op het
desbetreffende actief en als onderdeet van de afschrijvingen verwerkt In de winst- en verllesrek€mng

Financiële baten en lasten

Rentebaten en renle/asten
Rentebaten en rentelasten worde~ lljdsevewea g 'ierwerKt. reken;rg ho"deno met oe effect'eve rentevoet van
de desbetreffende activa en passiva. BIJ oe verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen

Koersverschillen
Koersverschillen die Jptreden bij de afw,kkeiing of OmreKening van monetaire posten worden In de w:t'.st- en
verliesrekening verwerKt Irl de periode da, Zij ZiC1 voordoen, tenZij Mdge-acco;.;r.ting wor,jt toegepast

DIvidenden
Te ontvangen dividenden van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen en effecten,
worden verantwoord zodra de onderneming het recht hierop heeft verkregen

Waarde'lerandenllgen {mallc/ele Instrwnen!en gev.'aarc1eerd tegen reële waarde
Waardeverandenngen van flrlanCléle Irlstrumenten die op actuele waarde gewaardeerd zijn worden verwerkt
In de winst- en verliesrekening

Activeren van rentelasten
Rentelasten worden geactiveerd gedurende de periode van vervaardiglllg van een actief, Indien het ee~.
aanmer~elijke hoeveeli"";e;d tijd vergt om het actief gebrLJlks- 0' verkoopklaar te maken De te activeren -ente
wordt berekend op baSIS van de verscl1uldigde rente over specifiek voor de vervaarolgll1g opgenomen leningen
of op basis van de gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek aan de vervaardlgir,g van het actief zIJn
toe te rekenen. in verhouding tot de uitgaven en periode van vervaardlgll1g
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3.5 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

/UIISC'1a'"Naarje
'::;url~latlb'e af5':"' ,'II~q2"'
boekwaarde per J'lI1Uall

Afsdlri,ivingen
r}IIU:leS 202:;

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Ha Ildelsde bite u ren

Overige vordering!'ll
~y:::", /·.a"~F"' ·.I"I~I·. '-<

2:3 -

GKIN (Landelijk) te Tilburg

J:;

:' 10 i

·1 GGf;



GKIN (Landelijk) te Tilburg

3.5 Toelichting op de balans
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Ove!-Iopendc activa
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Liquide middelcn

-:::_-

'-, -, ",-.-
",",,, c.', ', .. '1.-1

;·1-' -
{

-.;



GKIN (Landelijk) te Tilburg

3.5 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

Kapitaal Kerkgenootschap
St311:i pee 31 JeCerHler

31-12-2020
€

Kapitaal regio's
Kap.taal regio's '242t,

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020
VGO' de ,'erV'ierklrlr~ 'v'dll rll.'- silica fNW "el ooeK.aa'· 2020 WOIJ\ v('rw':'Zièn I'aa, de sta31 v31' Ddkr', ell 1:.hkI1

KORTLOPENDE SCHULDEN

31 12-2C,:':
{

Handelscrediteuren
CrediteJren

3"·'2-2':,20
€

Belastingen en premies sociale verzekeringen

3--~:-:::,;:::
{

:"'c.ur;i)effing

Loonl1effing {.858
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3.5 Toelichting op de balans
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3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Giften en baten uil fondsenwe!'\ling
Collec::en

2020 Begrotng 2019
2020, € ,

133 ",~ • 3e eee 146506_:;JQ

15 834 5 .30e 14,052
184 BCI '64 - ..'" HlS'?'9;'N

15 ccc 70oCC

2 ..'23 4 ;,'75 4 6et.
336,754 319 ~-,<; 354.231.. ,~

MKO
Nala:e1schappEr

O·/enge gi":en 8" ba:erl

Overige baten
Illkomsten Bazaar 39500 49.724

Inkoopwaarde geleverde producten
Kosten CVB 4 SC'5 14,37G 4226
Kosten GKIN ~ eu'i,S 145 1 ~,~" 5"2

5,051 15,37C 4 738

Verstrekte giften
Verstrekte giften 100

Overige lasten
Koste" bazaa~ 15 36e
O'lec ge las:en 1 '''1

1C:' 16 36e

Lonen en salarissen
[)oorberekende salarssen g3St predikante~~ 9,053 23,372 20,630
Doorberekende salarissen vaste predikanten 222 859 210,000 204,505

231.912 233.372 225.135

Afschrijvingen materiële vaste activa
Irventa's 1 665 ' 9C'D 7729

Overige personeelskosten
Vr:j':o'I ge"sve:goec' ,~ 599 1.68(1
;:;;:e.skos:en cve'g 556 63'

1 H;5 2 314

Hu isvestings koste n
Huur onroerend goed 57 729 73.376 68.026
Ovellge hUIsvestingskosten 225

57 /29 73.376 68.251

Kosten activiteiten
<8s~e.~ aCT.";e ,er. lJ.41.', 48.-43 15 902
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3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

2020

,
Inkomsten genererende uitgaven
R0Dr£::5ertatle~.G~te.n

Kantoorkosten
Ka~'1:)0'be r:):j I;)d IIE'~ierl

D.c ukwerk
Softwarepakkettei';
Vakliteratuur
Huur opslag

2.477
b!J

732
4.1 'i:J

Algemene kosten
Ovt':rlge algemene kosten 1 700

Financiële baten en lasten

Ren!ebaten en soortgelijke opbrengsten
l\bntf;bate rekEllln] courant bank(-)rl

Rentelasten en soortgelijke kosten
ba,'hh·:,,:en 10" :"JlIS '"

Bij,wndere baten en lasten

Bijzondere baten
1:',1zendere Dater

Bijzondere lasten
h ';";l1j,,"e las:en

Begrutlng
2020,

5GfiO

/ nou

E,

2019

·11·1
:2 314

b30

Personeelsleden
(;"durende het jClar 2D20 waren gCllllddeld 4 werknemers III dienst op b:his van een fuilli'nc dienstverband
I" r',et .aa' 20~ 8 ',,"'Jr0n dit 4 werknemers
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