Anbi Instelling

Stichting NBC Evangelisatie
Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel:
- verspreiden van het Evangelie, zijnde de inhoud van de Bijbel als Gods Woord;
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door getuigenis overal in Nederland af
te leggen door middel van het organiseren van bijeenkomsten onder meer door
tentevangelisatie.
Algemene gegevens

Naam ANBI:
Telefoonnummer:
RSIN:
Website adres:
E-mail:

Stichting NBC Evangelisatie
(055) 5419769
814776747
www.bijbelstudie-evangelisatie.nl
p.van.eendenburg@gmail.com

Adres:
Postcode:
Plaats:

Elegastgaarde 109
7329 AM
Apeldoorn

Verantwoording

Onze bestuurssamenstelling

De heer B. Rietberg - Voorzitter –
De heer W. Hoekert – Secretaris De heer P. van Eendenburg - Penningmeester Verslag activiteiten 2020

Vanwege de Corona-maatregelen is er in 2020 geen tentcampagne geweest.

Financieel jaarverslag NBC Evangelisatie 2020

Balans per 31 december 2020
Activa

Passiva

Vaste activa

Eigen vermogen

Materiële vaste
activa

15.138 Statutair kapitaal
Overige reserves

0
20.279

Vlottende activa
Resultaat 2020
Liquide middelen

-1.107

4.034
4.034

Totaal:

19.172 Totaal:

Staat van baten & lasten 2020
Baten
Activiteiten

0

Lasten
Algemene kosten

2.382
2.382

Operationeel resultaat
Resultaat voor
giften:
Ontvangen giften
Resultaat 2020:

-2.382
-2.382
1.275
-1.107

19.172

Stichting NBC Evangelisatie
Toelichting
Grondslagen van waardering
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op verkrijgingsprijs verminderd met afschrijvingen die
zijn bepaald op de geschatte levensduur. De afschrijvingen zijn berekend met een percentage
van de verkrijgingsprijs.

Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee samenhangende en
aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald tegen historische kostprijs
in het jaar van realisatie. Lasten worden genomen in het jaar waarin deze geleden of voorzien
worden.

Balans
Materiële vaste activa betreffen een tent, caravan, inventaris en apparatuur ten behoeve van de
activiteiten van de stichting.
Overige reserves is het totaal aan in het verleden opgespaarde positieve resultaten.

Staat van baten en lasten
Afschrijving is de waardevermindering van de activa door gebruik van deze.
Algemene kosten betreffen kosten voor onder andere huur toiletblokken, verzekeringen, reparaties
en onderhoud.

