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Aan het bestuur van
Christengemeente Gods Huis
Stationsplein 20, 2e verdieping
2907 MJ Capelle aan den IJssel

Veenendaal, 2 mei 2022
Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2021
van uw kerkgenootschap.
1.1 Samenstellingsopdracht
Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van
Christengemeente Gods Huis te Capelle aan den IJssel samengesteld op basis van de
door u verstrekte gegevens.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en de hierop
gebaseerde jaarrekening berust bij u.
Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsrapport inzake de jaarrekening te
verstrekken.

Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met
betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken,
rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.
Specifieke belasting gerelateerde controles hebben wij niet uitgevoerd.
Onze werkzaamheden waren met name gericht op de samenstelling van de jaarrekening in
het kader van de ANBI regelgeving.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving en wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening, voor zover van toepassing.
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1.2

Algemeen

Activiteiten van het kerkgenootschap
Het kerkgenootschap is opgericht per 2 januari 2015, en is statutair gevestigd
in Capelle aan den IJssel.
Het doel is een plaats van samenkomst te bieden, op basis van Gods Woord, de Bijbel.
Dit gebeurt door wekelijkse samenkomsten, woordverkondiging, Bijbelschool en
alles wat hiermede samenhangt.
Deze activiteiten hebben in 2021 daadwerkelijk plaatsgevonden conform
de statuten van het kerkgenootschap, en het beleidsplan.
In 2021 werd mede internet ( live stream ) gebruikt voor samenkomsten.
De financiële bijdragen vonden plaats op vrijwillige basis.
1.3

Resultaat boekjaar

Het boekjaar 2021 resulteerde in een voordelig saldo ad € 9.908,-.
Het boekjaar 2020 resulteert in een voordelig saldo ad € 263,-.
Het saldo 2021 wordt bij de algemene reserve gevoegd.
1.4

Fiscale positie

Het kerkgenootschap was over 2021 niet belastingplichtig voor de loonbelasting
en omzetbelasting.
Er was geen personeel in dienst, en er werden geen fiscaal belaste goederen of diensten
aangeboden ten behoeve van het maatschappelijk verkeer.
Het kerkgenootschap is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Giften aan dit kerkgenootschap zijn fiscaal gefaciliteerd.
1.5

Ondertekening

Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn tot het geven van
nadere toelichting gaarne bereid.
Hoogachtend,
Maatschap Goudvink Advies

J.M. van Vlijmen RB
Register Belastingadviseur
Veenendaal, 2 mei 2022
www.goudvinkadvies.nl
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Bestuursverslag
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2.1 Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
De statutaire gegevens der stichting zijn als volgt:
Rechtsvorm
kerkgenootschap
Statutaire naam
Christengemeente Gods Huis
Statutaire zetel
Capelle aan den IJssel
Bezoek adres
Stationsplein 20-2e, 2907MJ Capelle aan den IJssel
Postadres
Rossinipad 5, 2912 VD Nieuwerkerk aan den IJssel
Akte van oprichting
2 januari 2015
2.2 Omschrijving van de doelstelling
De stichting heeft tot doel:
Doel van de stichting is: religieuze organisatie, en Woordverkondiging.
Het kerkgenootschap tracht haar doel ter verwezenlijken door onder meer:
het geven van onderricht over het Woord van God, gebed, pastoraat, hulpverlening,
Bijbelschool, etc.
2.3 Samenstelling van bestuur 2021
Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

vacature
Voorzitter
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
De heer Pierre Meijer heeft van 2-1-2015 tot aan zijn
overlijden op 11 september 2020 deze functie vervuld.

Er wordt een opvolger in deze functie gezocht.

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Johannes Porsius
19-02-1958, Soest
2-1-2015
Secretaris

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Bevoegdheid

Michel Bosman
16-06-1955, Amsterdam
2-1-2015

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
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2.4 Verslag van de activiteiten
In 2021 waren de activiteiten conform de statutaire activiteiten.
2.5 Vrijwilligerswerk
Het kerkgenootschap heeft in 2021 gebruik gemaakt van de hulp van vrijwilligers.
De bestuursleden verrichten hun taken op vrijwillige basis en
ontvingen daarvoor geen beloning.
2.6 Begroting en beleidsplan
Over het boekjaar 2021 is een beleidsplan opgesteld.
Door het bestuur is er beleid bepaald omtrent de te ondersteunen stichtingen,
projecten en bedieningen.
De administratie is daarop ingericht.
2.7 Kamer van Koophandel
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder
Dossiernummer: 62348728
2.8 Goedkeuring voorgaande jaarrekening
De jaarrekening 2020 is goedgekeurd door het bestuur.
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Jaarrekening 2021
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3.1 Algemeen
Het kerkgenootschap is feitelijk gevestigd te Capelle aan den IJssel.
De activiteiten betreffen onder meer het inzamelen van gelden ten behoeve van
de verkondiging van het Woord van God, en het verzorgen van onderwijs en seminars
ten behoeve van het geven van voorlichting omtrent waarden en normen,
vanuit Bijbels perspectief.
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

3.2 Grondslagen voor de financiële verslaggeving
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
verslaggeving regels. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De waardering van activa
en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.
Op investeringen wordt tijdsgelang afgeschreven, naar rato van de geschatte levensduur.
Tenzij bij de desbetreffende grondslag van de specifieke balanspost anders wordt vermeld,
worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Toelichtingen op posten
in de balans en winst- en verliesrekening zijn genummerd.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en voor zover noodzakelijk onder aftrek van
een voorziening voor oninbaarheid.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. Wanneer verplichtingen naar verwachting door
een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien
het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.

Netto-baten
De netto-baten betreffen de (bestemmings)giften aan de stichting toevertrouwd ten
behoeve van de in de statuten benoemde goede doelen, en mede conform de wens van de donateurs
binnen die statutaire bepalingen, in het kader van het algemeen nut.
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3.3 Balans per 31 december 2021
( voor resultaat bestemming )
Noot

€

2021

€

2020

ACTIVA
Vlottende activa
Inventaris
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

800
5.498
22.117
28.415

0
5.498
16.110
21.608

28.415

21.608

6

12.000
9.908
1.722
0
23.630

12.000
263
1.459
0
13.722

Voorzieningen

7

4.785

6.000

Kortlopende schulden

8

0

1.886

28.415

21.608

1
2
3

Totaal activa
PASSIVA
Eigen vermogen
Continuiteitsreserve
Resultaat boekjaar
Algemene reserve
Bestemmingsreserve

Totaal passiva

4
5

Capelle aan den IJssel, datum:………………………..
Namens het bestuur
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3.4 Staat van baten en lasten over 2021
Noot

€

2021

€

2020

Netto-baten
49.500
-2.509
0
46.991

37.143
-375
0
36.768

0

0

46.991

36.768

0
4.848
25.891
315
5.597
139

0
3.624
25.945
2.050
4.591
0

Som der lasten

36.790

36.210

Resultaat

10.201

558

-293

-295

9.908

263

Netto giften en bijdragen
Af: doorbetaalde giften en projecten
Af: zendingsgiften
Per saldo

9
10

Baten en lasten voorgaande jaren
Per saldo baten
Lasten
Personeelskosten
Algemene kosten
Huisvestingskosten
Bedieningskosten
Kosten gemeente activiteiten
Afschrijvingen

Rentebaten minus -lasten
Saldo baten en lasten

11
12
13
14
15
16

Capelle aan den IJssel, datum:………………….
Namens het bestuur, …………
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3.5 Toelichting op de balans per 31 december 2021
€

2021

2020

€

1. Inventaris
Betreft een laptop die ten behoeve van de administratie is aangeschaft. Hierop wordt afgeschreven.
2. Vorderingen en overlopende activa
Te vorderen inzake Bijbelschool
Rabo Bankgarantie 3 maanden huur
3. Liquide middelen
Rabo bank rekening courant
Rabo bank bestemmingsspaarrekeningen
Kas

0
5.498
5.498

0
5.498
5.498

10.503
10.867
747
22.117

12.863
3.247
0
16.110

12.000
0
0
12.000

12.000
0
0
12.000

De liquide middelen zijn direct opvraagbaar en zijn een buffer in het kader van het
doel van het kerkgenootschap.
4. Continuiteitsreserve
Saldo 1 januari
Bij: conform resultaatbestemming
Af: ten gunste algemene reserve
Saldo 31 december

De Continuiteitsreserve is bestemd als buffer ter garantie van de ongehinderde voortgang
van de organisatie op het financiële vlak.
5. Resultaat boekjaar
Resultaat boekjaar

9.908

263

6. De algemene reserve ad € 1.722,- is bestemd voor toekomstige onverwachte uitgaven ten behoeve van het
Kerkgenootschap in het kader van de normale gang van zaken.

7. Voorzieningen
Saldo per 31 december

4.785

6.000

Betreft een voorziening ter zake van noodzakelijke en door het bestuur geplande uitgaven in
het kader van het functioneren van het kerkgenootschap, onder meer nieuwe verlichting kerkzaal,
mede in overleg met verhuurder en de gemeente Capelle aan de IJssel.
Tevens is de voorziening voor kosten in verband met nieuwe activiteiten in het gebouw.
8. Kortlopende schulden
Te betalen servicekosten

0
0

1.886
1.886
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3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

2021
€

9. Netto giften en bijdragen
Bestemmingsgiften en algemene giften
10. Doorbetaalde giften en conferentiekosten
Stichtingen, zendingswerkers en conferenties

2020
€

49.500
49.500

37.143
37.143

2.509
2.509

375
375

805
28
683
596
285
1.452
999
4.848

707
9
759
758
0
1.391
0
3.624

11. Personeelskosten
In 2021 was geen personeel in dienst van het kerkgenootschap.
12. Algemene kosten
Telefoonkosten etc.
Kantoorkosten, etc.
Automatisering en internet
Kleine aanschaffingen
Contributies en abonnementen
Accountants- en advieskosten
Verzekeringen

13. Huisvestingkosten
Betreft de huur van het pand dat in gebruik is, en noodzakelijk gepland onderhoud hierin.
Tevens de servicekosten en het energieverbruik.
14. Bedienings- en reiskosten
Reiskosten Nederland
Projecten Nederland

0
315
315

0
2.050
2.050

15. Kosten gemeente activiteiten
Betreft kosten van het kinderwerk, de kerkzaal, koffiedienst, diaconie, sprekersvergoedingen etc.
16. Afschrijvingen
Betreft de jaarlijkse afschrijving van de inventaris ( laptop).
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Overige gegevens
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4.1 Accountantscontrole
Er behoeft geen accountantscontrole te worden toegepast, aangezien het kerkgenootschap
vrijgesteld is van de verplichte accountantscontrole van de jaarrekening.
4.2 Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst
De reserves dienen in het kader van het doel der stichting te worden besteed.
De oudstenraad legt verantwoording af aan het bestuur over de besteding der middelen.
In artikel 15 lid 4 is bepaald dat na ontbinding van de stichting een eventueel batig
saldo door het bestuur bestemd wordt in overeenstemming met
het doel, en aan een soortgelijke ANBI instelling.
4.3 Gebeurtenissen na balansdatum
Geen bijzonderheden.
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4.4

ANBI registratie

Zoek een ANBI
U hebt gezocht op instelling "Christengemeente Gods huis". Dit heeft 1 resultaat opgeleverd.
Resultaten 1 - 1 van 1
Naam instelling

Vestigingsplaats

CHRISTENGEMEENTE GCAPELLE AAN DEN IJSSEL
Websiteadres:
http://www.godshuis.net/gemeente/overons

Begindatum
02-01-2015

Einddatum Datum
intrekking

RSIN
854780968

Bron: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/
Datum: 8 april 2022

jrk 2021 17

Christengemeente Gods Huis, te Capelle aan den IJssel

4.5

KvK uittreksel

KvK-nummer 62348728

Rechtspersoon
RSIN
Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
Bezoekadres
Postadres
Telefoonnummer
Internetadres
Eerste inschrijving handelsregister
Datum akte van oprichting
Datum akte laatste statutenwijziging
Activiteiten

854780968
Kerkgenootschap
Christengemeente Gods Huis
Capelle aan den IJssel
Stationsplein 20, 2e verdieping, 2907MJ Capelle aan den IJssel
Rossinipad 5, 2912VD Nieuwerkerk aan den IJssel
0629372854
www.godshuis.net
09-01-2015
02-01-2015
24-02-2016
SBI-code: 94911 - Religieuze organisaties
Religieuze organisatie

Gegevens zijn vervaardigd op 08-04-2021 om 16.45 uur.
Religieuze organisatie
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