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1. BESTUURSVERSLAG: 

 

Statutaire naam, vestiging en bereikbaarheid 

Stichting Unite in Christ  telefoon: 0512–303049    

De Feart 141   E-mail: info@uniteinchrist.nl  

9247 CN  Ureterp  Website: www.uniteinchrist.nl 

      

Oprichtingsgegevens 

Akte van oprichting: 3 december 2007. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

dossiernummer 01123167.  

Bestuurssamenstelling  

Ultimo december 2019 bestaat het bestuur uit Piebe van den Berg (voorzitter), Faroek Ghazi (secretaris), 

Siebren de Jong (penningmeester) , Willem Jongsma (lid) en Arend Kroes (lid). Het bestuur zet zich pro deo in 

voor de stichting.  

Per 31 december 2019 waren er geen personeelsleden in dienst, de werkzaamheden worden door vrijwilligers 

uitgevoerd. In 2019 zijn vrijwilligersvergoedingen uitbetaald.  

 

Doelstelling van de stichting 

Door het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten de liefde van God verspreiden vanuit Gods Woord in 

Noord Nederland. 

Activiteiten 

Het Pinksterfeest 316, heeft plaatsgevonden van 7 tot 10 juni 2019  in Wijnjewoude en had als thema: “Zie, Ik 

ben met jou”. In totaal zijn er ongeveer 3.900 bezoekers geweest, dit was een kwart meer dan het jaar ervoor.  

De Noordermannen zijn op 10 verschillende locaties bijeen geweest. Op de locaties zijn er 7 avonden 

gehouden, met gemiddeld 25 mannen per locatie. Daarnaast was er op 8 februari 2019 een gezamenlijke avond 

met circa 450 mannen. De laatste avond was ook een gezamenlijke avond en vond plaats op het 

Pinksterfeest 316 op 7 juni. Op deze vrijdagavond waren ca 150 Noordermannen. 

Unite in Christ Trainingen heeft 2 keer een discipelschap cursus gegeven, met elke keer 10 deelnemers. Ook 

hebben we een training gegeven over luisteren naar de stem van God, hier deden 15 mensen aan mee. Er is 2 

keer een huis van de Vader avond gehouden, met beide keren 40 mensen. 

Vanuit het Dorpenteam zijn we een 4-tal keer bij elkaar gekomen en samen gebeden om te zoeken hoe we de 

dorpen kunnen dienen. Doel is om het getuigenis van Jezus Christus over de kerkmuren heen in de dorpen 

terug te krijgen. Er is een gebedsnetwerk opgezet waarbij ca. 60 personen zich hebben aangesloten en er zijn 5 

bemoedigingsmails naar deze groep verstuurd. De werkwijze is in eerste instantie om christenen in de dorpen 

bij elkaar te brengen (verbinden), daarnaast zoeken we mogelijkheden om de ontstane groepen toe te rusten 

met onderwijs.   

Hope for Friesland heeft in 2019 de vrouwen die werken in de bordelen en in de clubs in Leeuwarden, Sneek en 

Heerenveen bezocht. Het team van Hope bezocht de vrouwen een keer in de veertien dagen. Ze brachten Gods 

liefde door te luisteren naar de verhalen van de vrouwen, door te bidden met de vrouwen en christelijke 

lectuur uit te delen. Ook werden de clubs in Veeningen , Nijeveen en Meppel bezocht, dit gebeurde vier keer 

per jaar. In November 2019 werden de twee bordelen in Heerenveen gesloten en konden deze vrouwen niet 

meer bezocht worden.  
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ANBI-verklaring 

Stichting Unite in Christ is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Dit is gebeurd bij de beschikking van 1 januari 2008 onder RSIN 818759355  

Vrij-besteedbaar vermogen 

Het vrij- besteedbare vermogen van de stichting bedraagt ultimo 2019 €19.674 en is met name bedoeld om de 

continuïteit van de stichting te waarborgen.  
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2. BALANS PER 31 DECEMBER 2019, NA BESTEMMING VAN HET 

RESULTAAT 
 

 

    
31 december 2019 31 december 2018

€ € € €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen 

Debiteuren 0 363

Vordering op belastingen 4.220 4.281

Overige vorderingen en overlopende activa 0 0

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

4.220 4.644

Liquide middelen 17.757 6.499

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

21.977 11.143

====== ======

PASSIVA

Eigen vermogen

Stichtingsvermogen 11.143 17.524

Resultaat boekjaar 10.834 -6.381

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

Stichtingsvermogen 21.977 11.143

Kortlopende schulden 

Belasting & premies soc.verzekering 0 0

Overige schulden en overlopende passiva 0 0

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

0 0

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

21.977 11.143

====== ======
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3. WINST EN VERLIESREKENING OVER 2019 

 

31 december 2019 31 december 2018

€ € € €

BATEN

Giften / Donateurs 79.198 61.152

Opbrengst Pinksterfeest 8.508 6.529

Opbrengst Noordemannen 10.611 9.489

Opbrengst Trainingen 1.404 1.450

Overige Opbrengsten 0 1.745

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

99.721 80.365

LASTEN

Directe kosten Pinksterfeest 56.976 49.871

Directe kosten Noordermannen 16.782 15.583

Directe kosten Trainingen 1.460 1.883

Directe kosten Dorpen 0 166

Directe kosten Hope for Friesland 777 554

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

75.995 68.057

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

BRUTO MARGE 23.726 12.308

OVERIGE BEDRIJFSLASTEN

Personeelskosten 0 7.249

Kantoorkosten 2.579 2.272

Bankkosten 1.634 1.371

Verkoopkosten 1.234 744

Algemene kosten 7.045 3.662

Verstrekte giften 400 3.391

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

12.892 18.689

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

RESULTAAT 10.834 -6.381

====== ======  
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4. ALGEMENE TOELICHTING 

 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

 

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de 

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving die uitgegeven zijn door de Raad van de Jaarverslaggeving. 

 

Grondslagen voor balanswaardering  

 

Vorderingen 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met 

mogelijke oninbaarheid. Deze voorzieningen voor mogelijke oninbaarheid worden bepaald op basis van 

individuele beoordeling van de vorderingen.  

 

Liquide middelen 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

 

Overige activa en passiva 

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

 

Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

 

Algemeen 

De baten en de lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 

Winsten worden verantwoord in het boekjaar waarin ze worden gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord 

zodra ze voorzienbaar zijn. 

 

Netto-omzet 

Netto omzet is de opbrengst als tegenprestatie van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen en 

diensten exclusief omzetbelasting, als ook ontvangen subsidiebaten, sponsorbijdragen, giften en overige baten. 

 

Inkoopwaarde 

Onder inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe te 

rekenen kosten.  
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Bedrijfskosten 

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.  

 

Personeelsbeloning 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en 

verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 

 

Overige toelichting 

 

Vaststelling jaarrekening 

De jaarrekening 2019 is vastgesteld in de Bestuursvergadering op 5 juni 2020. 

 

Bestuurders 

De heer P. vd Berg 

De heer F. Ghazi 

De heer S. de Jong 

De heer W. Jongsma 

De heer A. Kroes 

 

 


