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Bestuursverslag

Het bestuur en beloningsbeleid

Iedere bestuurslid moet voldoen aan de volgende vereisten;

Een bestuurder moet een natuurlijke persoon zijn;

Een bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen;

Raad van Toezicht: niet van toepassing

Directie: niet van toepassing

Het bestuur van de stichting House of Worship Hulanda, biedt hierbij de financiele 

jaarverslag 2016 aan.

Een bestuurder is door de laaste vijf jaar niet door de rechtbank ontslagen als bestuurder 

van een stichting;

Een bestuurder mag aan geen van de kwalificaties voldoen zoals o.a. genoemd in 1 

Korintiers 6; 9-10

Personeel: de stichting House of Worship Hulanda heeft twee personeelsleden in dienst die 

een honorarium ontvangen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 leden te weten: Dhr. Chesron Richardson; 

Voorzitter, Dhr. Raimy Juliet; Secretaris en Mej. Claricee Kleinmoedig; Penning meester

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben 

9 Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beerven? 10 

Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, 

noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen 

lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beerven. 
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Toelichting

 31 

december 

2016
In Euro (€)

Vaste Activa

Materiele Vaste Activa 1                      31,744 

Vlottende Activa

Waarborgsommen 11,875   

Liquidemiddelen 2             2,003     

13,878       

Totale Activa 45,623       

Stichting vermogen

Algemene reserves -         

Stichting resultaat lopend boekjaar 45,623   

45,623       

Totale stichting vermogen en passiva 45,623

BALANS PER 31 DECEMBER

(Geen accountantscontrole toegepast) Pagina  4



Toelichting 2016

In Euro (€)

Baten 3 120,172     

Lasten

Honorarium 15,760    

Huisvestingskosten 4 42,586   

Autokosten 5 3,492     

Algemenekosten 6 8,676     

Afschrijvingskosten 1 4,036     

Totale lasten 74,550       

EXPLOTATIE RESULTAAT 45,623

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
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TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 2016

Algemene informatie

1

2

3

4

5

6

7

Waardeeringsgrondslagen

Boekjaar

Materiele Vaste Activa

 Het bevorderen van sociale en culturele activiteiten ten behoeve van de Nederlandse 

gemeendschap in het algemeen en de eigen kerkelijke gemeenschap in het bijzonder;

  Het uitvoeren van charitatieve projecten ten behoeve van personen en/of instellingen die 

hiervoor naar het oordeel van Stichting House of Worship Hulanda in aanmerking komen.

De Stichting tracht haar doelstelling te bereiken door;

 Het ter beschikking van de gemeenschap stellen van ruimten van de stichting voor: houden 

van lof- en erediensten, het geven van bijbel onderricht, het houden van culturele activiteiten 

en de opvang van de jeugd en het bijbrengen van het Woord Gods aan de jeugd;

 Het verspreiden van audio materiaal, betreffende de in de lessen behandelde onderwerpen;

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.

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 opgenomen tegen nominale waarde. 

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 

Het boekjaar is gelijk aan het kalender jaar en loopt van 01 januari tot en met 31 december.

Stichting House of  Worship Hulanda heeft ten doel;  1) De Naam van Koning Jezus te 

verheffen boven alle namen als ons Koning en Verlosser, 2) het geven van onderricht en het 

brengen van kennis aan de gelovigen en iedereen die het Woord van God wil accepteren , 3) 

het spirituele leven van de gelovigen dusdanig te ontwikkelen dat zij God leren aanbidden in 

Geest en Waarheid.  (Johannes 4:23) en 4) het fungeren als christelijk opleidingsinstituut op 

het gebied van film en muziek, alsmede het produceren en verspreiden van christelijk 

muziek.

 Het geven van instructie en informatie en het houden van lezingen ten aanzien van 

onderwerpen die aan de orde komen met betrekking tot o.a. godsdienst, opvoeding, 

 Het verspreiden van christelijke literatuur in de ruimste zin van het woord als ook van 

lesmateriaal;

 Het houden van evangelische campagnes en bijbelcursussen in de wijken van Nederland;
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Vorderingen

Overige activa en passiva

Liquidemiddelen

Baten

De baten bestaan uit:

Valuta

De overige activa en passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde, tenzij anders is 

vermeld.

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de 

noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen 

Tiende; Bestaande uit 10% van de maandelijkse salaris van de desbetreffende gever.

Offer/Donatie/Eerste vrucht ; Een vrijwillige bedrag dat door de gever bepaald wordt. Dit kan 

vastgesteld worden aan een periode of kan een eenmalige gift zijn.

Belofte; Een door de gever vastgestelde bedrag, dat voor een vastgestelde periode gegeven 

Onder liquidemiddelen wordt verstaan alle kas- en banksaldo's die vrij beschikbaar zijn, 

tenzij anders vermeld

De jaarrekening wordt in Euro's gepresenteerd. Alle vreemde valuta wordt naar euro 

omgerekend, tegen de daggeldende koers
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TOELICHTING BIJ DE BALANS REKENINGEN PER 31 DECEMBER 2016

1 Materiële Vaste Activa

Specificatie als volgt:

In Euro (€) Apparatuur
Vervoer-

middelen

Computers & 

Softwares

Meubilair & 

Inrichting
Totaal 2016

Stand per 1 januari 2016

Aanschafwaarde -          -         -             -            -           

Cumulatieve Afschrijvingen -          -         -             -            -           

Boekwaarde -          -         -             -            -           

Mutaties in boekjaar

Investeringen 12,379     8,000     2,499         12,902      35,780     

Des-investeringen -          -         -             -            -           

Afschrijvingen (1,262)     (956)       (420)           (1,399)       (4,036)      

Afschrijving op des-investering -           

11,117     7,044     2,080         31,744     

Stand per 31 december 2016

Aanschafwaarde 12,379     8,000     2,499         12,902      35,780     

Cumulatieve Afschrijvingen (1,262)     (956)       (420)           (1,399)       (4,036)      

Boekwaarde 11,117     7,044     2,080         11,503      31,744     

2 Liquidemiddelen

31 decemberr 2016

In Euro (€)

ING-rekening courant      1,890 

ING-Spaar         113 

Eind saldo per 31 december 2016 2,003         
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TOELICHTING BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

3 Baten

Specificatie als volgt:

2016

In Euro (€)

Ontvangen donaties    84,455 

Tiendes & Offerings    35,717 

120,172     

4 Huisvestingskosten

Specificatie als volgt:

2016

In Euro (€)

Huur gebouw    22,724 

Reparatie & onderhoud    13,987 

Electra & Water      5,303 

Communicatiekosten         508 

Overige huisvestingskosten           63 

42,586       

5 Autokosten

Specificatie als volgt:

2016

In Euro (€)

Benzinekosten      1,475 

Auto verzekeringen         864 

Motorruijtuigenbelasting         480 

Parkeerkosten         303 

Auto reparatie & onderhoud         120 

Overige autokosten         250 

3,492         

6 Algemene kosten

Specificatie als volgt:

2016

In Euro (€)

Druk- & Promotiekosten      3,896 

Vracht- & vervoerkosten      1,383 

Donaties & Giften         705 

Kantoorbehoeften         265 

Reparatie & Onderhoud apparatuur         120 

Bankkosten           75 

Contributies en abonnementen           50 

Overige algemene kosten      2,181 

8,676         
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