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Aan het bestuur van
Stichting Iglesia di Cristo  
Willem-Alexanderplantsoen 51  
2991NB Barendrecht

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot de stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van de stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 2.129 en de staat van baten en lasten sluitende met een negatief exploitatiesaldo van € 1.356,
samengesteld.

Verantwoordelijkheid bestuur

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van
die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.
Op grond van de opdracht is geen accountantscontrole toegepast. Daar waar rationeel was, hebben
wij controlehandelingen uitgevoerd. Een sluitende controle als totaal is echter niet mogelijk. Daardoor
kan onze verantwoordelijkheid niet verder reiken dan die welke voortvloeit uit de verwerking van de
door u verstrekte gegevens.
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2                ALGEMEEN

2.1                Gegevens stichting

De stichting heeft ten doel diensten te verzorgen en bijeenkomsten te organiseren voor het verbreiden
van het Evangelie, het realiseren van de doelstellingen, het aanstellen van kandidaten voor de bediening
en het geven van mentale, geestelijke, maatschappelijke ondersteuning aan mensen in de samenleving
vanuit een Christelijke grondslag.

2.2                Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door B.E. Coutinho zijnde de voorzitter, S. Isenia zijnde de
penningmeester en S.X. Arce zijnde de secretaris.

2.3                Oprichting rechtspersoon

Bij notariële akte d.d. 5 januari 2015 verleden voor notaris Mr. C.L. Papaïoannou te Dordrecht is opgericht de
Stichting Iglesia di Cristo. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum / respectievelijk eerdere
datum gedreven voor rekening en risico van de Stichting Iglesia di Cristo.

2.4                Verwerking van het verlies 2018

Het verlies over 2018 bedraagt € 1.356 tegenover een verlies over 2017 van € 241.

2.5                Verwerking van het verlies 2017

Het verlies ad € 241 is in mindering gebracht op het vermogen

Stichting Iglesia di Cristo te Barendrecht
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3                BESTUURSVERSLAG

3.1                Bestuursverslag 2018

Het jaar 2018 hebben wij ons verder mogen richten op het organiseren van samenkomsten, evangelisatie en
samenwerkingsverbanden met andere kerken in Zwijndrecht en omgeving.

3.2                Projecten

Als Stichting hebben we speciale bijeenkomsten en activiteiten gehouden onder andere, doopdienst,
filmavond, kerstdienst, evangelisatie acties en thema dagen. Ook hebben we de financiële
verantwoordelijkheid gedragen voor 'adoptie' kosten voor 2 rotondes, in Papendrecht en Hendrik-Ido-
Ambacht/Zwijndrecht met teksten die verwijzen naar het Evangelie.

3.3                Vooruitblik 2019

Bijeenkomst organiseren rondom specifieke thema's zoals :  Nieuwjaar, moeder- & vaderdag, jongeren,
vrouwen-en mannendag, Christelijke feestdagen, filmavonden, medewerkersmiddag, gemeente BBQ,
spelletjesdag, nachtwake en doopdienst.

Centraal staat saamhorigheid, een familiegevoel, streven naar eenheid, een onderdeel daarvan is samen eten
na de dienst. Als Stichting geven we hulp aan daar waar nodig is.    
 
Wij danken al onze sponsors, particuliere en zakelijke, en alle vrijwilligers die ons in het afgelopen jaar
hebben gesteund. 

3.4                Beleidsplan

1. Missie en visie:
Het Evangelie verkondigen op basis van het Woord van God! Iglesia di Cristo is opgericht met als doel het
Evangelie te verkondigen aan alle mensen, waardoor mensen tot inkeer komen en geloven dat er alleen in
Jezus Christus eeuwige redding en verlossing is. God wil mensen die lijden en worden onderdrukt graag
helen, genezen, herstellen, vrij maken en vernieuwen. Dit bovennatuurlijke wonderbaarlijke werk wil Hij door
zijn zonen en dochters hier op aarde heen doen. Wij, Gods kinderen, zijn geroepen om te spreken tegen dit
lijden van mensen zodat God kan ingrijpen in deze levens en een nieuw werk kan verrichten welke alleen Hij
kan doen.  
  
2. Afwezigheid winstoogmerk: 
De stichting heeft geen winstoogmerk.  
  

3. Bestemming liquiditeitssaldo:
Indien het bestuur besluit tot ontbinding, wordt de bestemming van de liquiditeitssaldo vastgesteld.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen in de statuten zoveel mogelijk van kracht. Een batig saldo
van de stichting wordt besteed aan een overeenkomstig doel van de stichting.  
   
Het bestuur heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld en goedgekeurd op 30 juni 2019.  

Stichting Iglesia di Cristo te Barendrecht
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Barendrecht, 30 juni 2019

B.E. Coutinho     - Voorzitter S. Isenia            - Penningmeester 

S.X. Arce           - Secretaris 

Stichting Iglesia di Cristo te Barendrecht
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)

31 december
2018

€

31 december
2017

€

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1) 792 -

Vlottende activa

Liquide middelen  (2) 1.337 3.485

 2.129 3.485

Passiva

Eigen vermogen  (3)

Overige reserves 2.129 3.485

 2.129 3.485

Stichting Iglesia di Cristo te Barendrecht
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Saldo 2018

€

Saldo 2017

€

Baten

Baten van particulieren  (4) 12.278 12.848

Som van de geworven baten 12.278 12.848

Lasten

Besteed aan de doelstellingen  (5) 9.643 9.113

Wervingskosten

Publiciteit en promotie  (6) 67 217
Financiële lasten  (7) 248 202

315 419

Kosten van beheer en administratie

Afschrijvingen 188 -
Huisvestingskosten  (8) 3.238 3.403
Kantoorkosten  (9) 250 139
Overige baten en lasten  (10) - 15

3.676 3.557

Exploitatiesaldo -1.356 -241

Stichting Iglesia di Cristo te Barendrecht
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN BEPALING EXPLOITATIE SALDO

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIV A

Materiële vaste activa

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.

 Afschrijving

Actief
%

Inventaris  20

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.

 GRONDSLAGEN VOOR BEPALING EXPLOITATIESALDO

Baten

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het jaar ontvangen donaties en giften alsmede de
opbrengsten van collectes en verkopen uit de keuken.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingswaarde minus eventuele restwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de overige baten en
lasten, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende
investeringen.

Stichting Iglesia di Cristo te Barendrecht
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Inventaris

€

Boekwaarde per 1 januari 2018
Aanschaffingswaarde -
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -

-

Mutaties 
Investeringen 980
Afschrijvingen -188

792

Boekwaarde per 31 december 2018
Aanschaffingswaarde 980
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -188

Boekwaarde per 31 december 2018 792

Afschrijvingspercentages
%

Inventaris  20

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

2. Liquide middelen

Rabobank 999 2.963
Kas 38 35
Gelden onderweg 300 487

1.337 3.485

Stichting Iglesia di Cristo te Barendrecht
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PASSIVA

3. Eigen vermogen

2018

€

2017

€

Overige reserves

Stand per 1 januari 3.485 3.726
Saldo baten en lasten bestemming boekjaar -1.356 -241

Stand per 31 december 2.129 3.485

Stichting Iglesia di Cristo te Barendrecht
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 20 18

Saldo 2018

€

Saldo 2017

€

4. Baten van particulieren

Collecten 4.516 6.422
Donaties en giften 5.488 4.112
Ontvangen donaties met doorlopende machtiging 2.153 2.173
Inkoop/Verkopen keukenkas, bijbels enz.  121 141

12.278 12.848

5. Besteed aan de doelstellingen

Doelstelling hulp aan derden

Giften betaalde tienden  5.678 2.550
Armenzorg 191 631

5.869 3.181

Doelstelling evangelisch

Overige kerkelijke kosten 3.774 5.932

Wervingskosten

6. Publiciteit en promotie 

Publiciteit en promotie 67 217

7. Financiële lasten

Bank en Rente kosten -248 -202

Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 188 -

Beheer en administratie

8. Huisvestingskosten

Huur 3.238 3.403

9. Kantoorkosten

Contributies en abonnementen 250 139

10. Overige baten en lasten

Betalingsverschillen - 15

Stichting Iglesia di Cristo te Barendrecht
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Ondertekening door het bestuur

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur.

Barendrecht, 30 juni 2019

Stichting Iglesia di Cristo
Namens deze,
 
 
  
B.E. Coutinho     - Voorzitter S. Isenia            - Penningmeester

 
 
 
 
S.X. Arce           - Secretaris 

Stichting Iglesia di Cristo te Barendrecht
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