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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 2020 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 2021 waren er geen personeelsleden in dienst, de werkzaamheden worden door vrijwilligers 

uitgevoerd. In 2021 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 Fundament van Pinksterfeest 316 is gefundeerd op Joh 3:16. Want Gods liefde voor de mensen is zo groot, 

dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Iedereen, die in hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven. Een 

doel is, dat er tijdens de pinksterdagen meerdere plaatsen van ontmoeting en verbinding in Noord Nederland 

zullen ontstaan van waaruit er in de dorpen, steden en gehuchten werkplaatsen van Gods Geest kunnen 

ontstaan waar Christenen in eenheid samen gaan komen. Zo is er in 2021 een Pinksterfeest 316 te Dokkum 

geweest met als Thema: Gods liefde zichtbaar! Een gevarieerd tweedaags programma voor jong en oud.  Het 

Pinksterfeest was kleinschalig i.v.m. de geldende corona maatregelen. Het feest is bezocht door ±400 mensen.  

Pinksterfeest 316 te Wijnjewoude is opnieuw niet doorgegaan. Er kwam een alternatief, nl Dorpentocht 316 

gebaseerd op hetzelfde fundament. Op een gebedsbijeenkomst kwam een beeld, dat er een kruis van dorp 

naar dorp ging. We hebben dat letterlijk inhoud gegeven.  Een mars voor eenheid in Christus over kerkmuren 

heen voor de bloei van je woonplaats. 50 dagen lang van dorp naar dorp door Noord Nederland in de vorm van 

een hart met een kruis wandelend als teken van HOOP en EENHEID. Er hebben ruim 600 mensen mee 

gewandeld. De dorpen, die we aandeden kregen gebed en aan het einde van de tocht in een dorp werd een 

passende afsluiting gedaan met zingen en gebed. In elk dorp waren één of meerdere contactpersonen, die ons 

hielpen bij de organisatie. In het weekend van het Pinksterfeest hebben we een passende feestelijke afsluiting 

gedaan op de plek van het kantoor van Unite in Christ. Alle eer aan God, die ons letterlijk de weg heeft 

gewezen en alles mogelijk heeft gemaakt. Voor een terugblik deze video link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8uJ0dtLY7Q  

We hebben Christenen in eenheid met elkaar verbonden over kerkmuren heen; samen bidden voor hun eigen 

woonplaats  en zich daar ook voor gaan inzetten naar Jeremia 29 : 7.  Op deze bijzondere wijze hebben we een 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8uJ0dtLY7Q
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impuls mogen geven aan de inhoud van het Dorpenwerk van Stichting Unite in Christ. We kijken uit naar een 

vervolg.  

Noordermannen in 2021; Ja ondanks de Covid zijn we Noordermannen gebleven. Want door contact te houden 

met de teams en de mannen blijven we Noordermannen. Noordermannen is meer dan “mannen-avonden”. 

Samen onderweg zijn, samen in verbinding met elkaar. Samen voor de Koning. In 2021 hebben we creatief 

mogen zijn om toch bijeenkomsten te houden. Soms op een ochtend, soms digitaal. Soms ook niet, maar dat 

was oké. “Het was niet anders”.  

Dank en bewondering gaat uit naar de teams van de 10 locaties: zodra het kon stonden deze mannen weer 

klaar om te dienen. Te dienen door het houden van fijne ontmoetingen, avonden of anderszins. We kijken uit 

naar weer een gezamenlijke avond! Dat we met een hele grote groep kerels God groot mogen maken en zo ook 

andere mannen met onze Koning in aanraking laten komen. 

In 2021 hebben we als Unite in Christ Trainingen in het eerste half jaar 2 keer een onderwijsmiddag gehad over 

geest ziel en lichaam, hierbij waren 35 deelnemers live en 12 deelnemers online aanwezig. Ook is de cursus vrij 

om te zijn gegeven hierbij waren 5 deelnemers aanwezig. 

Dit jaar zijn we ook gestart met bijeenkomsten voor Jongeren; Run this town in het voorjaar zijn 4 

bijeenkomsten geweest, met gemiddeld ongeveer 50 bezoekers. 

Door de corona maatregelen waren in verschillende periodes de clubs en de bordelen gesloten en kon het 

team van Hope for Friesland de vrouwen niet opzoeken. In Leeuwarden zijn nog drie bordelen open en de 

vrouwen die daar werken zochten we op. Ook bezochten we de clubs en de privéhuizen rond Meppel. De 

vrouwen waren blij met de bijbels en met de kinderbijbels voor hun kinderen. Het raakte hen dat het lectuur in 

hun eigen taal was. We hebben Facebook gebruikt om te verhalen, van vrouwen die ons erg geraakt hadden, te 

vertellen. Dit doen we om het onrecht van prostitutie meer bekendheid te geven. 

Eind van het jaar is een bedrag ontvangen van €14.814 ten behoeve van Daken voor Armenië. Met ingang van 

verslaggevingsjaar 2022 zullen zij onderdeel uitmaken van Unite in Christ 

 

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 2021 €40.932 en is met name bedoeld om de 

continuïteit van de stichting te waarborgen.  
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2. BALANS PER 31 DECEMBER 2021, NA BESTEMMING VAN HET 

RESULTAAT 
 

 

    
31 december 2021 31 december 2020

€ € € €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen 

Debiteuren 61 0

Vordering op belastingen 0 408

Overige vorderingen en overlopende activa 0 0

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

61 408

Liquide middelen 81.293 42.536

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

81.353 42.944

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

PASSIVA

Eigen vermogen

Stichtingsvermogen 57.757 21.977

Resultaat boekjaar 22.975 20.967

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

Stichtingsvermogen 80.732 42.944

Kortlopende schulden 

Belasting & premies soc.verzekering 621 0

Overige schulden en overlopende passiva 0 0

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

621 0

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

81.353 42.944

====== ======
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3. WINST EN VERLIESREKENING OVER 2021 

 

31 december 2021 31 december 2020

€ € € €

BATEN

Giften / Donateurs 36.679 35.065

Opbrengst Pinksterfeest 248 0

Opbrengst Noordermannen 11.406 10.538

Opbrengst Trainingen 671 1.205

Opbrengst Jongeren 2.252 0

Overige Opbrengsten 2.036 1.153

 ---------- + --------- +

53.292 47.961

LASTEN

Directe kosten Pinksterfeest 3.956 2.512

Directe kosten Noordermannen 3.326 9.236

Directe kosten Trainingen 671 1.205

Directe kosten Jongeren 2.241 0

Directe kosten Dorpen 5.438 1.193

Directe kosten Hope for Friesland 636 667

 ---------- +   ---------- +

16.269 14.813

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

BRUTO MARGE 37.023 33.148

OVERIGE BEDRIJFSLASTEN

Personeelskosten 0 0

Kantoorkosten 2.522 2.711

Bankkosten 557 430

Verkoopkosten 1.235 2.049

Algemene kosten 8.807 4.127

Verstrekte giften 926 2.864

 ---------- +   ---------- +

14.049 12.181

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

RESULTAAT 22.975 20.967

====== ======  
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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 2021 is vastgesteld in de Bestuursvergadering op 6 mei 2022. 

 

Bestuurders 

De heer P. vd Berg 

De heer F. Ghazi 

De heer S. de Jong 

De heer W. Jongsma 

De heer A. Kroes 

 

 


