
Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk – ICF 
Veenendaal, 2013.  

In het kader van voldoen aan de nieuwe ANBI regelgeving publiceren wij in dit document: 

 Naam van de instelling:  Stichting Netwerk - ICF Veenendaal 

 RSIN/fiscaal nummer:   851114052 

 Postadres:    Secretariaat ICF, Noorderkroon 45, 3902 VB Veenendaal 

 Doelstelling:    Netwerk ICF Veenendaal wil een beweging van kleine  

multiculturele geloofsgemeenschappen op gang brengen, 

waarin mensen van allerlei etniciteiten een thuis vinden.  

 Bestuurssamenstelling:  Voorzitter, penningmeester, secretaris, 2 algemene  

bestuursleden. 

 Namen van de bestuurders:  Roelie Struik (voorzitter), Hans de Korte (penningmeester),  

Anna Brown (secretaris), Tony Mgbemena en Eric van der 

Graaf (algemene bestuursleden). 

 Beloningsbeleid:   Bestuurders ontvangen geen vergoedingen of beloning. 

Kernteamleden (directie) ontvangen geen vergoedingen, 

m.u.v. de voorganger die voor 0,4 fte wordt betaald 

overeenkomstig de RPR van ICF. 

Vrijwilligers ontvangen een vergoeding op declaratiebasis van 

de werkelijk gemaakte kosten overeenkomstig het 

‘declaratiereglement’ van ICF. 

 Activiteitenverslag:   Er is een uitgebreid Activiteitenverslag van 2013. Op  

hoofdlijnen staat er het volgende in: 

12 vieringen gehouden (waarvan 2 ook doopdiensten waren), 

incl. maaltijden met alle bezoekers, daarnaast in december 

begonnen met 2 middelgrote missionaire  groepen op andere 

locaties en tijdstippen een wekelijkse zondagsdienst te 

houden. Met 2 verschillende groepen een 10 weeks cursus 

introductie tot het Christelijk geloof gegeven. Kerstfeest 

gevierd. Kleine groepen voortgezet voor ontmoeting, gebed 

en Bijbelstudie. Toerusting en training aangeboden (“kijk in 

de praktijk” samen met Evangelie en Moslims). Aanwezigheid 

bij diverse activiteiten van de gemeente Veenendaal, in het 

bijzonder bij het taal project waar actief gezocht is naar 

taalmaatjes in onze achterban. Landelijk ICP dag 

georganiseerd.  

 Beleidsplan:    Het werk dat de instelling doet: samenkomsten beleggen,  

zowel centrale als decentrale (in grote en kleinere groepen), 

diaconale ondersteuning bieden en persoonlijke contacten 

opbouwen. 

Eventueel opgebouwd vermogen wordt op de ICF 

spaarrekening gehouden. Het vermogen van ICF wordt 



aangewend om de lopende kosten van de activiteiten van de 

stichting te dekken. 

Fondsenwerving loopt via a) bedrijven die ICF financieel  

ondersteunen, b) lokale kerken en diaconieën die collecteren 

t.b.v. ICF en c) particulieren die incidenteel of regelmatig 

geven. Er worden geen kosten gemaakt voor professionele 

fondsenwerving; bestaande contacten worden door ICF 

aangesproken. 

 Financiële verantwoording:  Zie hieronder. 

Principes voor het waarderen van baten en lasten 
 
Algemeen 
Waardering van eventuele eigendommen gebeurt op basis van de historische kosten. 
Tenzij anders aangegeven, worden activa en passiva weergegeven op hun nominale waarde.  
 
Basis van voorbereiding 
Het verslag is in euro’s. 
 
Het resultaat 
Het resultaat is het verschil tussen de inkomsten en uitgaven in het betreffende jaar. Inkomsten zijn 
geboekt op het moment van realisatie, uitgaven op het moment dat het voorzien wordt. 
 

Balans december 31, 2013 

 

Baten 31-12-2013 31-12-2012 

   

Nog te ontvangen  800 0 

contanten 4.829 2118,76 

   

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

Totaal baten € 5.629 2118,76 

   

   

Lasten 31-12-2013 31-12-2012 

   

Diaconale reserve 2.346  

Algemene reserve 2.235  

   

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

Totaal reserves  €4.581 € 1.819,80 

 

   

Vlottende passiva   

Nog te betalen rekeningen  € 1.048 298,96 

   

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

Totaal € 5.629 

 

€ 2.118,76 

 

 



Winst en verlies rekening 2013 
 

 2013 2012 

 € € 

Inkom   

Legaten 0 0 

Structurele giften  19.089        9.890,00 

Incidentele giften 9.463  10.769,72 

Diaconale giften (Subsidies / projecten) 3.800  2.000,00 

Diversen   199 30 

   

Totaal inkomsten 32.551  22.689,72 

 

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

   

Uitgaven   

   

Gedeclareerde uren 23.334  17.476,20 

Vrijwilligers vergoedingen -  325,00 

Training en Advies 60  636,75 

Reiskosten 366 - 

Kantoor kosten 190  265,04 

Lidmaatschappen 500  300,00 

Verzekeringen 70  

Drukwerk en PR 1.019  528,65 

Huur ruimten 1.030  

Activiteiten (2012 niet uitgesplitst)   1.238,28 

Diaconale activiteiten 2.573  

Diaconale schenkingen 285  

Sprekers vergoedingen en diensten 363  100,00 

   

Totaal uitgaven 29.790 20.869,92 

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

Netto inkomsten 2.761 1819,8 

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

 

  

Huidige baten 

 

Nog te ontvangen   

 31-12-2013 31-12-2012 

   

Rente  0 0 

Gift t.b.v. huur Elevate 800  

 800  

 === ==== 

   
  



Contanten   

 31-12-2013 31-12-2012 

   

Contant geld (kas algemeen) 224 133,67 

Kas MC Markt 57  

Kas MC Engelenburg 134  

ING   4.413 1985,09 

   

 ===== ==== 

 €4.828 € 2.118,76 

 

Eigen vermogen 

 31-12-2013 31-12-2012 

   

Reserves   

   
 

   
 

   
 

1 januari  1.820 0 

Net inkomsten 2.761 € 1.819,80      

   

31 december  €4.581 

===== 

€ 1.819,80 

======= 

   

Reserveringen   

   

Diaconale activiteiten:   

Balans 1 januari  1.462 0 

Balans 31 december  2.346 1.462 

   

Totaal reserveringen 2.346 1.462 

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

Algemeen reserve 2.235 358 

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

 

 

Vlottende passiva    

   

Openstaande nog te betalen rekeningen   

Als volgt gespecificeerd:   

 31-12-2013 31-12-2012 

   

Bankkosten lasten kwartaal   32,54 

Kosten kerstviering 2012  218,42 

Kraamhuur Koninginnedagmarkt  48 

Huur Onder Ons (kerstviering) 200  

Regenboog fotokopieën   48  

Huur Elevate 800 ______   

 € 1.048 € 298,96 

 

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

   



Aantekeningen bij de winst en verlies rekening 2013 

 

Legaten 

In 2012 en 2013 waren er geen legaten. 

   

Kosten staf    

 2013 2012 

   

Gedeclareerde uren  23.333,94  17.476,20 

Vrijwilligers vergoedingen -  325,00 

Reiskosten vrijwilligers 366 ________ 

   

 23.700 17801,2 

 

 ===== ===== 

Predicanten: 1 part time voor 0.4 FTE 

In de loop van het jaar 2012 zijn vrijwilligersvergoedingen verstrekt aan 2 mensen die 

langdurig bezig waren met werkzaamheden voor de stichting. 

 

 

Huisvestingskosten   

 2013 2012 

Gift van Evangelie Gemeente de Regenboog  p.m. p.m. 

   

   

   

   

  

 

 

 

 


