
Stichting IKEG

Jaarstukken 2021



 
        Alblasserdam, januari 2023 

 

 

Beste IKEG-partner,         

 

Voor u ligt de jaarstukken van het jaar 2021.  

Het jaar 2021 was voor ons een jaar waarin we het strategische plan hebben 
gemaakt voor de periode van 2021-2023.  We hebben ons strategisch plan 
“gebouwd” op 3 pijlers: Fundament, Focus en Fellowship. Als we nu terugkijken, dan 
kunnen we oprecht dankbaar zijn voor de vooruitgang die we daarin hebben geboekt. 
Ook al is de mate van vooruitgang moeilijk meetbaar, er zijn toch resultaten te 
benoemen die de vooruitgang aantonen.  Hierover leest u meer in het 
activiteitenverslag.  

De 3 pijlers:  

Fundament: samen mochten we het geloofswerk bouwen op het stevige en 
allerbeste Fundament van de boodschap van het Evangelie en het getuigenis van 
Jezus Christus. De IKEG geloofsverklaring (statement of faith) is een samenvatting 
van het fundament van ons werk. Alle bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers 
verlangen op dit fundament het werk te doen. God belooft zegen en vrucht als we het 
verwachten van deze boodschap (Romeinen 1:16)!  De plaats die deze boodschap 
heeft tijdens de maandelijkse bidstonden en op onze trainingen en cursussen is zeer 
fundamenteel.  

Focus: we hebben 10 focusgebieden met concrete acties opgesteld die we voor 2023 
willen bereiken. In 2021 hebben we vooral voorbereidend werk gedaan als het gaat 
om de keuze en uitvoering van de focusgebieden. We zijn een kleine stichting, maar 
wat we doen, verlangen we uit te voeren met focus en in een houding van trouw en 
toewijding.    

Fellowship:  ook willen we extra aandacht geven aan het principe van fellowship. In 
een tijd van ik-gerichtheid en individualisme, geloven we in de kracht van fellowship. 
De werker van God is van een hogere waarde dan de hoeveelheid werk voor God. We 
steunen elkaar in tijden van beproeving en tegenslag en zijn verheugd in tijden van 
voorspoed.  De mensen en het werk komen meer tot bloei als er gezamenlijk gewerkt 
wordt en er échte aandacht is voor elkaar. IKEG wil niet functioneren als een bedrijf 
wat ‘draaiend’ gehouden moet worden. We vinden ook de fellowship belangrijk 
tussen het IKEG bestuur en het team.  

 

Soli Deo Gloria! 

Marco Baan   
Directeur IKEG Nederland 
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1.   Bestuursverslag 
 
Het bestuursverslag over 2021 is onderverdeeld in de kernactiviteiten van het IKEG.  
 

1.1 Gebed 
In 2021 is elke twee maanden naar 200 adressen een gebedskalender (per post en mail) 
verstuurd. 
Op het kantoor wordt tussen de middag gebeden voor actuele zaken, ook de maandelijkse 
bidstond (1e maandag van de maand) blijft een belangrijke prioriteit. Meestal kwamen we 
online bij elkaar, waarbij ook diverse kinderwerkers uit het hele land konden aansluiten en 
deden (Nederlandssprekende)mensen mee uit diverse landen. Ook met collega’s uit Groot-
Brittannië zijn online bidstonden gehouden en zodoende konden we elkaar steunen.  In 
november is online een gebedsbijeenkomst geweest inzake de internationale dag van gebed 
voor kinderen en het werk onder kinderen. Daarnaast worden voor diverse acties bidstonden 
(online) gehouden. 
 

1.2 Kinderclubs/acties 
 

 We zijn dankbaar dat vele kinderen Bijbels onderwijs konden ontvangen ondanks 
beperkingen door de coronaregels. Zover het mogelijk was, zijn er clubs gehouden. In 
de zomer en tijdens andere schoolvakanties zijn in diverse plaatsen Openluchtclubs 
gehouden.  
 

 Rekening houdend met de coronaregels zijn er in het hele land clubs georganiseerd 
via kerken/gemeenten en eigen Goed Nieuws Clubs. Voor dit werk is er het project 
ontwikkeling kinderwerk. Ook werd er meegewerkt aan een club in Antwerpen die 
vaak in de openlucht gehouden werd, ook in de winter. Nieuw dit jaar is het 
bevorderen van clubs en trainingen in Gent, België. Daarvoor is een kinderwerker 
enkele weken in Gent geweest voor het leggen van contacten met kerken en 
gemeenten. 
 

 Dit jaar kon het kinderkamp weer gehouden worden en hebben 39 kinderen 
deelgenomen aan het weekendkamp in Doetinchem.  
 

 Er wordt gebruik gemaakt van de online  Kids Bijbel Cursus. In 2021 hebben 25 
kinderen deelgenomen. Deze KBC wordt uitgebreid met een nieuwe cursus. . 
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1.3 Trainingen 
 
 Het IKEG heeft aan mensen uit kerken en gemeenten in Abbenbroek, Apeldoorn en 

Bergen op Zoom toerustingsavonden gegeven. Deze avonden zijn overgegaan in 
online lesgeven.   

 
 Er zijn speciale trainingen gegeven voor het houden van een vijfdaagse club.  

 
 In 2021 was er een CMLC – een drie maanden durende opleiding tot kinderwerker 

binnen CEF/IKEG, waarvan in 2021 het eerste deel (zes weken) online werd gegeven. 
Er waren, naast deelnemers uit andere landen, twee Nederlandse deelneemsters. 
 

 Drie IKEG-werkers hebben zelf ook training ontvangen voor tienerwerker en twee voor 
het geven van trainingen. 
 

 

1.4 Literatuur 
   
 We zijn dankbaar dat er steeds meer verschillende kerkelijke gemeenten zijn die ons 

materiaal gebruiken voor club- en zondagsschoolwerk, zomeracties en kampwerk. 
 

 De website www.ikeg.nl met de webshop wordt goed bezocht en vele bestellingen 
lopen via de webshop. De website www.teachkids.eu wordt veel gebruikt, op deze 
website staan handleidingen van diverse series die gedownload kunnen worden, in 
het Nederlands en in vele andere talen. 
 

 De hele cyclus van IKEG-materiaal internationaal wordt vernieuwd en in 2021 zijn we 
verder gegaan met het vertalen van nieuwe lessen. In 2021 is het Bijbeltijdlijnpakket 
gereed gekomen en velen zijn blij met de pakket. Daarnaast zijn handleidingen 
vernieuwd en zijn er twee nieuwe kerstlessen uitgekomen. 
 

 We zijn dankbaar dat een klein team van vertalers en correctors zoveel werk heeft 
kunnen verzetten en voor het begeleidende en uitvoerende werk van het 
literatuurteam. 

  
 

1.5 Financiën 
We zijn dankbaar voor de mensen die ons werk financieel ondersteunen. Voor een nader 
inzicht in de financiën van stichting IKEG wordt verwezen naar hoofdstuk 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 6 
 

1.6 Bestuur en organisatie 
 

 Het bestuur heeft 5x vergaderd.  
 

 Leden van het bestuur ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Leden 
van het bestuur vervullen hun taken op vrijwillige basis. Alleen werkelijk gemaakte 
onkosten kunnen worden vergoed. 

 
 Diverse vrijwilligers helpen ons met literatuurwerk, kamp- en clubwerk. Vanwege de 

pandemie waren er geen vrijwilligers op kantoor. Sommigen hielpen vanuit huis. 
 

 Op het kantoor waren in 2021 twee parttime medewerkers werkzaam. 
 

 Sinds januari 2021 is er een (parttime) kinderwerker toegevoegd aan ons team.. 
 

1.7 Bekendheid 
 

 We krijgen via de website reacties en bestellingen binnen. Verder zijn we te vinden op 
Instagram, Youtube en Facebook. Via mailing houden we de achterban op de hoogte 
van de materialen en trainingen. 

 
 Promotie van IKEG vindt ook plaats tijdens toerusting en ontmoetingen op de 

Bijbelschool Gospel Mission en andere activiteiten waarbij we betrokken zijn. 
 

 De IKEG-nieuwsbrief is in 2021 viermaal uitgekomen en kan ook via de website 
gedownload worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Stichting IKEG

2. JAARREKENING



Stichting IKEG

2.1 Balans per 31 december 2021
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-2021 31-dec-2020
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 2.358               2.358               
Materiële vaste activa 2 15.391             15.491             
Totaal vaste activa 17.749             17.849             

Vlottende activa

Voorraden 3 25.698             25.671             
Debiteuren en overige vorderingen 4 3.964               2.337               
Liquide middelen 5 111.449            119.830           
Totaal vlottende activa 141.111            147.838           

Totaal activa 158.860            165.687           

Ref. 31-dec-2021 31-dec-2020
€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen 6
Continuïteitsreserve 15.000             15.000             
Bestemmingsreserve doelstelling Geven van trainingen en toerusting 28.457             28.457             
Algemene reserve 78.146             66.693             
Bestemmingsfonds Engeland 4.848               4.848               
Bestemmingsfonds literatuur en promotie 19.297             19.297             
Bestemmingsfonds literatuurondersteuning 4.050               4.050               
Totaal reserves en fondsen 149.798            138.345           

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden 7 9.062               27.342             
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 9.062               27.342             

Totaal passiva 158.860            165.687           
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2.2 Staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2021 t/m 31 december 2021

Realisatie Begroting Realisatie
Ref. 2021 2021 2020

€ € €

BATEN:

Baten van particulieren 9 148.423           135.000           92.915             

Baten van verbonden organisaties zonder winststreven 10 -2.192             -2.000             -1.938              

Overige baten 11 12.520             12.500             6.175               

Som van de baten 158.751           145.500           97.152             

LASTEN:

Besteed aan doelstellingen:
Evangelisatie en discipelschap 87.061             85.920             58.972             
Uitgave van lesmateriaal en literatuur 6.395              2.763              3.253               
Geven van trainingen en toerusting 8.768              9.275              5.629               

Som van besteding aan doelstellingen 12 102.224           97.958             67.854             

Wervingskosten 12 5.444              5.105              5.419               

Kosten beheer en administratie 12 38.201             41.438             35.566             

Som van de lasten 145.868           144.500           108.839           

Saldo voor financiële baten en lasten 12.883             1.000              -11.687            

Financiële baten en lasten 13 1.430              1.000              1.245               

SALDO VAN BATEN EN LASTEN 11.453             -                      -12.932            

BESTEMMING SALDO VAN BATEN EN LASTEN:
Realisatie Begroting Realisatie

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2021 2020
€ € €

Toevoeging:
Algemene reserve 11.453             -                      -13.532            
Bestemmingsfonds literatuurondersteuning -                      -                      600                  

11.453             -                      -12.932            

Berekening diverse kostenpercentages:
Bestedingsratio lasten (besteed aan doelstelling/lasten) 70,1% 67,8% 62%
Bestedingsratio baten (besteed aan doelstelling/baten) 64,4% 67,3% 70%
Wervingskosten t.o.v. totale baten 3,4% 3,5% 6%
Kosten beheer en administratie t.o.v. totale lasten 26,2% 28,7% 33%
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2.3 Overzicht lastenverdeling over de periode 1 januari 2021 t/m 31 december 2021

Bestemming Doelstelling Doelstelling Doelstelling Werving baten Beheer en 
administratie

Totaal 2021 Begroting 2021 

Lasten

Ref.

Evangelisatie en
discipelschap

Uitgave van 
lesmateriaal en 

literatuur

Geven van 
trainingen en

toerusting
Fondsen-

werving
€ € € € € € €

Kinder- en tienerwerk gerelateerde kosten 12 . 1 82.986                         -                              -                              -                              -                              82.986             81.500                   
Cursus & materiaal en werving 12 . 2 -                                   245                         3.675                       4.425                       -                              8.345               7.750                     
Kosten verspreiden boeken en lectuur 12 . 3 -                                   3.603                      -                              -                              -                              3.603               2.500                     
Personeelskosten 12 . 4 3.064                           1.915                      3.831                       766                          28.730                     38.306             40.500                   
Huisvestingskosten 12 . 5 252                              157                         315                          63                            2.361                       3.148               3.000                     
Kantoorkosten 12 . 6 444                              278                         555                          111                          4.166                       5.554               5.250                     
Algemene kosten 12 . 7 306                              191                         383                          77                            2.870                       3.826               4.000                     
Afschrijvingen (im)materiële vaste activa 12 . 8 8                                  5                             10                            2                              75                            100                  -                             

Totaal lasten 87.061                         6.395                      8.768                       5.444                       38.201                     145.868           144.500                 

8,0% 5,0% 10,0% 2,0% 75,0% 100,0%

64,4% 67,3%

70,1% 67,8%

3,4% 3,5%

26,2% 28,7%

Toelichting:

Kinder- en tienerwerk gerelateerde kosten
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij de toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan 
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Cursus & materiaal en werving
De niet direct toerekenbare kosten van cursus & materiaal en werving zijn direct toegerekend volgens de toelichting in de staat van baten en lasten.

Uitvoeringskosten
Voor de toerekening van de uitvoeringskosten (personeels-, huisvesting-, kantoor-, algemene kosten en afschrijvingskosten) worden de volgende verdeelsleutels gehanteerd: 'evangelisatie en discipelschap' 8%, 'uitgave van 
lesmateriaal en literatuur' 5%, 'geven van trainingen en toerusting' 10%, fondsenwerving 2%, beheer en administratie 75%. Deze verdeelsleutel zijn gebaseerd op de tijdsbesteding van de medewerkers welke in direct 
verband staan met de doelstelling.

Doelbestedingspercentage van de baten:
Besteed aan doelstellingen/totale baten

Doelbestedingspercentage van de lasten:
Besteed aan doelstellingen/totale lasten

Wervingspercentage
Kosten werving/Som van de geworven baten

Norm kosten beheer en administratie
Kosten beheer en administratie/totale lasten
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Stichting IKEG

2.4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2021 t/m 31 december 2021

Ref. 2021 2020
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo van baten en lasten 12.883          -11.687         

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 12 100              737               

100               737               
Veranderingen in werkkapitaal:
- voorraden 3 -27               2.797            
- vorderingen 4 -1.627          -215              
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 7 -18.280        -11.810         

-19.934         -9.228           
Kasstroom uit bedrijfsoperaties -6.951           -20.178         

Ontvangen interest 13 -                   3                   
Betaalde interest 13 -1.430          -1.246           

-1.430           -1.243           
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -8.381           -21.421         

Investeringen materiële vaste activa 2 -                   -499              
Investeringen immateriële vaste activa 1 -                   -2.721           
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -                   -3.220           

Mutatie geldmiddelen -8.381           -24.641         

Stand geldmiddelen per 1 januari 5 119.830        144.471        
Stand geldmiddelen per 31 december 5 111.449        119.830        
Mutatie geldmiddelen -8.381           -24.641         

Toelichting:
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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Stichting IKEG

2.5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling jaarrekening

2.5.1 Algemeen

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Vergelijkende cijfers

Oordelen en schattingen

De activiteiten van Stichting IKEG bestaan uit kinderevangelisatie door middel van het organiseren van kinderclubs, het 
verstrekken van materialen en het verzorgen van trainingen. 

De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn 650 voor 'Fondsenwervende organisaties' van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving en Titel 9 BW 2. Doel van de richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van 
de gelden in relatie tot het doel waarvoor de fondsen bijeengebracht zijn.

De jaarrekening wordt opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Ten gevolge hiervan loopt het boekjaar van 1 januari 2021 tot en met 31 
december 2021.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op 
historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Stichting IKEG, statutair gevestigd te Apeldoorn, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 
41038420.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

De cijfers voor jaar 2020 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met jaar 2021 mogelijk te maken.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt 
die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van 
baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin 
de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
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2.5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling jaarrekening

2.5.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

De immateriële vaste activa betreffende de software wordt gewaardeerd tegen historische waarde. De waarde wordt 
verminderd met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele 
restwaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een 
belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties 
geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke 
verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico’s die zich waarschijnlijk in 
de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich 
voordoen.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met 
een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de 
afwikkeling zal plaatsvinden en op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede 
voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden 
verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen. 

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere 
grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening 
genummerd.

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de 
instelling zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de 
balans opgenomen activa.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg 
alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan 
een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de resultatenrekening 
opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de 
transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de 
rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Stichting IKEG.

Immateriële vaste activa worden in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige voordelen die 
dat actief in zich bergt, zullen toekomen aan de instelling en de kosten van dat actief betrouwbaar kunnen worden 
vastgesteld. 

De materiële vaste activa benodigd voor de doelstelling en voor de bedrijfsvoering worden gewaardeerd tegen de 
verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van 
een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs.

De afschrijvingen op de materiele vaste activa zijn berekend door middel van een vast percentage van de 
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en  verliezen bij verkoop van 
materiele vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten alleen voor zover de boekwinsten niet in 
mindering zijn gebracht op vervangende investeringen. De afschrijvingslasten worden zoals de genoemde verdeelsleutel bij 
de uitvoeringskosten toegerekend.
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2.5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling jaarrekening

Voorraden

Vorderingen

Liquide middelen

Reserves en fondsen

Schulden

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden 
in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves worden aangehouden 
voor aanwending aan een specifiek doel.

Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze ter beschikking zijn 
gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van de toegekende donaties en andere fondsen en gelden die vastliggen in vaste 
activa.

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De 
kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking 
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De 
aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende 
schulden.

De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs onder toepassing van de FIFO-methode of lagere
opbrengstwaarde. De kostprijs bestaat uit de verkrijgingsprijs en gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats 
te brengen.
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2.5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling jaarrekening

2.5.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Baten

Personele kosten

Financiële baten en lasten

2.5.4 Grondslagen van de opstelling van het kasstroomoverzicht

2.5.5 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van 
het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening 
verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, 
worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) interest. 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit 
de liquide middelen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van waardeverminderingen als gevolg van de 
transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.

De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de 
hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden in de resultatenrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, 
samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft plaatsgevonden, 
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, 
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar 
waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze 
betrekking hebben.

Nalatenschappen worden opgenomen in het verslagjaar waarin de omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden 
gesteld. Voorschotten worden verantwoord in het boekjaar waarin zij worden ontvangen.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening 
voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
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2.6 Toelichting op de balans per  31 december 2021

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa 
31-dec-2021 31-dec-2020

De specificatie is als volgt: € €

Kosten van ontwikkeling 2.358               2.358               

Totaal immateriële vaste activa 2.358               2.358               

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2021 2020
€ €

Boekwaarde per 1 januari 2.358               366                  
Bij: investeringen -                      2.721               
Af: afschrijvingen -                      729                  

Boekwaarde per 31 december 2.358               2.358               

Toelichting:

2. Materiële vaste activa 
31-dec-2021 31-dec-2020

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 15.000             15.000             
Inventaris 391                  491                  

Totaal materiële vaste activa 15.391             15.491             

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2021 2020
€ €

Boekwaarde per 1 januari 15.491             15.000             
Bij: investeringen -                      499                  
Af: afschrijvingen 100                  8                      

Boekwaarde per 31 december 15.391             15.491             

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de immateriële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 2.7.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 2.8.
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2.6 Toelichting op de balans per  31 december 2021

ACTIVA

3. Voorraden

De specificatie is als volgt: 31-dec-2021 31-dec-2020
€ €

Boeken en lectuur 16.989             18.384             
Werkboeken 279                  338                  
Platenboeken 5.639               4.830               
Handleidingen 1.260               1.046               
Flanelboeken 662                  892                  
Overige voorraden:
Hulpmiddelen 1.052               34                    
Eenmalige lessen -147                 147                  
In consignatie -36                   -                      

Totaal voorraden 25.698             25.671             

4. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-2021 31-dec-2020
€ €

Vorderingen op debiteuren 1.660               118                  
Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.009               847                  
Vooruitbetaalde bedragen -                      77                    
- Nog te ontvangen bedragen:
Nog te ontvangen overig -                      1.000               
Overig 295                  295                  

Totaal debiteuren en overige vorderingen 3.964               2.337               

5. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-2021 31-dec-2020
€ €

Bankrekeningen 111.394           119.736           
Kassen 55                    94                    

Totaal liquide middelen 111.449           119.830           

Toelichting:
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
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2.6 Toelichting op de balans per  31 december 2021

PASSIVA

6. Reserves en fondsen

De reserves en fondsen bestaan uit de volgende componenten: 31-dec-2021 31-dec-2020
€ €

Reserves:
Continuïteitsreserve 15.000             15.000             
Bestemmingsreserve doelstelling Geven van trainingen en toerusting 28.457             28.457             
Algemene reserve 78.146             66.693             

Bestemmingsfonds Engeland 4.848               4.848               
Bestemmingsfonds literatuur en promotie 19.297             19.297             
Bestemmingsfonds literatuurondersteuning 4.050               4.050               

Totaal reserves en fondsen 149.798           138.345           

Continuïteitsreserve

Het verloop is als volgt weer te geven: 31-dec-2021 31-dec-2020
€ €

Saldo per 1 januari 15.000             15.000             

Saldo per 31 december 15.000             15.000             

Toelichting:

Bestemmingsreserve doelstelling Geven van trainingen en toerusting

Het verloop is als volgt weer te geven: 31-dec-2021 31-dec-2020
€ €

Saldo per 1 januari 28.457             28.457             
Mutatie volgens resultaatbestemming -                      -                      

Saldo per 31 december 28.457             28.457             

Toelichting:
De bestemmingsreserve doelstelling Geven van trainingen en toerusting wordt aangehouden voor het geven van trainingen en toerustingen aan 
toekomstige werkers. In 2021 hebben er geen dotaties of onttrekkingen voorgedaan.

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de instandhouding van het 'apparaat' en is derhalve ter dekking van de kosten beheer en administratie. 
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2.6 Toelichting op de balans per  31 december 2021

PASSIVA

Algemene reserve

Het verloop is als volgt weer te geven: 31-dec-2021 31-dec-2020
€ €

Saldo per 1 januari 66.693             80.225             
Mutatie volgens resultaatbestemming 11.453             -13.532            

Saldo per 31 december 78.146             66.693             

Toelichting:

Bestemmingsfonds Engeland

Het verloop is als volgt weer te geven: 31-dec-2021 31-dec-2020
€ €

Saldo per 1 januari 4.848               4.848               

Saldo per 31 december 4.848               4.848               

Toelichting:

Bestemmingsfonds literatuur en promotie

Het verloop is als volgt weer te geven: 31-dec-2021 31-dec-2020
€ €

Saldo per 1 januari 19.297             19.297             

Saldo per 31 december 19.297             19.297             

Toelichting:

Bestemmingsfonds literatuurondersteuning

Het verloop is als volgt weer te geven: 31-dec-2021 31-dec-2020
€ €

Saldo per 1 januari 4.050               3.450               
Mutatie volgens resultaatbestemming -                      600                  

Saldo per 31 december 4.050               4.050               

Toelichting:

7. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-2021 31-dec-2020
€ €

Crediteuren 1.619               1.774               
Belastingen en premies sociale verzekeringen 361                  -                      
Vakantiegeld 1.670               1.087               
- Nog te betalen kosten:
Nog te betalen bedragen 4.112               5.873               
Vooruitontvangen opbrengsten:
Nog te besteden projecten 1.356               18.608             
- Overige overlopende passiva:
Overige -56                   -                      

Totaal overige kortlopende schulden 9.062               27.342             

Toelichting:

Het positieve exploitatieresultaat 2021 ten bedrage van € 11.453 is toegevoegd aan de algemene reserve.

In 2021 hebben zicht geen mutaties voorgedaan in het Bestemmingsfonds literatuur en promotie.

In 2021 hebben zicht geen mutaties voorgedaan in het Bestemmingsfonds Engeland.

In 2021 hebben zicht geen mutaties voorgedaan in het Bestemmingsfonds literatuurondersteuning.

Van de ontvangen giften wordt jaarlijks 10% aan CEF Europe afgedragen. Onder de nog te betalen bedragen is een totaalbedrag ad EUR 4.112 (2021: 
EUR 2.192 en 202: EUR 1.920) verantwoord voor af te dragen aan giften aan CEF Europe. 

Pagina 19



Stichting IKEG

2.7 Mutatieoverzicht immateriële vaste activa

Kosten van Totaal
ontwikkeling

€ €

Stand per 1 januari 2021
- aanschafwaarde 4.567                    4.567                     
- cumulatieve afschrijvingen 2.209                    2.209                     

 
Boekwaarde per 1 januari 2021 2.358                    2.358                     

Mutaties in het boekjaar
- investeringen -                            -                            
- afschrijvingen -                            -                            

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde -                            -                            
  .cumulatieve afschrijvingen -                            -                            

- desinvesteringen
  aanschafwaarde -                            -                            
  cumulatieve afschrijvingen -                            -                            
  per saldo -                            -                            

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -                            -                            

Stand per 31 december 2021
- aanschafwaarde 4.567                    4.567                     
- cumulatieve afschrijvingen 2.209                    2.209                     

Boekwaarde per 31 december 2021 2.358                    2.358                     

Afschrijvingspercentage 0-2%
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2.8 Mutatieoverzicht materiële vaste activa

Bedrijfs-
gebouwen en Totaal

terreinen Inventaris
€ € €

Stand per 1 januari 2021
- aanschafwaarde 39.101                     3.253                      42.354                   
- cumulatieve afschrijvingen 24.101                     2.762                      26.863                   

 
Boekwaarde per 1 januari 2021 15.000                     491                         15.491                   

Mutaties in het boekjaar
- investeringen -                              -                             -                            
- afschrijvingen -                              100                         100                        

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde -                              -                             -                            
  .cumulatieve afschrijvingen -                              -                             -                            

- desinvesteringen
  aanschafwaarde -                              -                             -                            
  cumulatieve afschrijvingen -                              -                             -                            
  per saldo -                              -                             -                            

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -                              -100                        -100                      

Stand per 31 december 2021
- aanschafwaarde 39.101                     3.253                      42.354                   
- cumulatieve herwaarderingen -                              -                             -                            
- cumulatieve afschrijvingen 24.101                     2.862                      26.963                   

Boekwaarde per 31 december 2021 15.000                     391                         15.391                   

Afschrijvingspercentage 0,0% 20,0%
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2.9 Toelichting op de staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2021 t/m 31 december 2021

BATEN

9. Baten van particulieren
Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020
De specificatie is als volgt: € € €

Giften algemeen 22.248             20.000              19.375              
Giften kantoor 6.263               5.000                4.765                
Giften bestemd 8.614               5.000                3.666                
Giften projecten 98.014             95.000              55.177              
Bijdragen werkers 13.284             10.000              9.932                

Totaal baten van particulieren 148.423           135.000            92.915              

10. Baten van verbonden organisaties zonder winststreven
2021 2021 2020

De specificatie is als volgt: € € €

Donaties en giften van verbonden organisaties zonder winststreven -2.192              -2.000               -1.938               

Totaal baten van verbonden organisaties zonder winststreven -2.192              -2.000               -1.938               

11. Overige baten
Realisatie Begroting Realisatie

De specificatie is als volgt: 2021 2021 2020
€ € €

Verkoop materialen 5.633               6.500                3.837                
Cursussen 3.678               3.000                698                   
Kampen 2.025               2.000                20                     
Overig 1.184               1.000                1.620                

Totaal overige baten 12.520             12.500              6.175                
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2.9 Toelichting op de staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2021 t/m 31 december 2021

LASTEN

12.1 Kinder- en tienerwerk gerelateerde kosten
Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020
De specificatie is als volgt: € € €

Project kinderwerk engelstalig 12.395             12.000              11.063              
Project kinderwerk Breda 387                  -                        54                     
Project ontwikkeling kinderwerk 12.339             12.000              7.521                
Project creatieve kinderevangelisatie 1.540               1.500                -                        
Project Bijbelonderwijs 9.605               10.000              12.914              
Project toerusting 13.779             15.000              13.169              
Project kinderwerk Antwerpen 95                    -                        570                   
Project kinderwerk Albanië 1.250               1.000                270                   
Project kinderwerk Centraal Azië 200                  -                        430                   
Project kinderwerk Israël 31.396             30.000              2.600                
Project kinderwerk Midden-Oosten -                       -                        2.583                
Project kinderwerk Oekraïne -                       -                        526                   
Project kinderwerk Frankrijk -                       -                        408                   
Project Citykids -                       -                        150                   
Project kinderwerk Westkaap -                       -                        730                   
Project Hoop voor vluchtelingen -                       -                        100                   
Project kinderwerk Hongarije -                       -                        2.090                

Totaal Kinder- en tienerwerk gerelateerde kosten 82.986             81.500              55.178              

12.2 Cursus & materiaal en werving
2021 2021 2020

De specificatie is als volgt: € € €

Kosten landelijk werk 245                  -                        882                   
Kosten kampen 2.464               2.500                -                        
Kosten workshops, cursussen en conferentie 1.211               1.250                255                   
Kosten gebedsbrieven 4.379               4.000                4.471                
Reclame en advertentiekosten 46                    -                        632                   

Totaal Cursus & materiaal en werving 8.345               7.750                6.240                

12.3 Kosten verspreiden boeken en lectuur
De specificatie is als volgt: 2021 2021 2020

€ € €

Boeken en lectuur 1.395               1.000                2.302                
Eenmalige lessen 1.105               1.000                120                   
Hulpmiddelen 47                    -                        188                   
Platenboeken 511                  500                   547                   
Werkboeken 121                  -                        166                   
Flanelboeken 230                  -                        127                   
Handleidingen 158                  -                        370                   
Verzendkosten 36                    -                        33                     

Totaal Kosten verspreiden boeken en lectuur 3.603               2.500                3.853                

12.4 Personeelskosten
2021 2021 2020

De specificatie is als volgt: € € €

Lonen en salarissen 30.406             32.000              21.485              
Sociale lasten 3.615               3.500                3.918                
Andere personeelskosten:
Overige personeelskosten 4.285               5.000                3.347                

-                       -                        -                        
Totaal Personeelskosten 38.306             40.500              28.750              

12.5 Huisvestingskosten
2021 2021 2020

De specificatie is als volgt: € € €

Energiekosten 1.491               1.500                1.067                
Gemeentelijke belastingen 620                  500                   580                   
Overige huisvestingskosten 1.037               1.000                701                   

Totaal Huisvestingskosten 3.148               3.000                2.348                
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2.9 Toelichting op de staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2021 t/m 31 december 2021

LASTEN

12.6 Kantoorkosten
Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020
De specificatie is als volgt: € € €

Portokosten 1.133               1.000                1.202                
Huur en verbruik kopieerapparaat 1.378               1.000                1.746                
Kantoorbenodigdheden 1.197               1.250                1.564                
Telefoon- en internetkosten 1.399               1.500                1.359                
Contributies en abonnementen 447                  500                   295                   

Totaal Kantoorkosten 5.554               5.250                6.166                

12.7 Algemene kosten
2021 2021 2020

De specificatie is als volgt: € € €

Administratiekosten 1.536               2.000                3.127                
Administratiesoftware 1.149               1.000                846                   
Diverse verzekeringen 1.141               1.000                1.140                
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren -                       -                        454                   

Totaal Algemene kosten 3.826               4.000                5.567                

12.8 Afschrijvingen (im)materiële vaste activa
2021 2021 2020

De specificatie is als volgt: € € €

Inventaris 100                  -                        8                       
Website -                       -                        729                   

Totaal afschrijvingen materiële vaste activa 100                  -                        737                   

13. Financiële baten en lasten
2021 2021 2020

De specificatie is als volgt: € € €

Rentebaten -                       -                        -3                      
Subtotaal financiële baten -                       -                        -3                      

Rentelasten 1.431               1.000                1.246                
Overige financiële lasten -1                     -                        2                       
Subtotaal financiële lasten 1.430               1.000                1.248                

Totaal financiële baten en lasten 1.430               1.000                1.245                
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2.10 Opmaking en vaststelling

Opmaking en vaststelling jaarrekening

De directie van Stichting IKEG heeft de jaarrekening 2021 opgemaakt in de vergadering van 6 januari 2023.

Het bestuur van de Stichting IKEG heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld in de vergadering van 6 januari 2023.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 2.2.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

w.g.
A.C. Baan (directeur)

w.g.
C. Mosselman (voorzitter bestuur)

w.g.
S. Geleynse (penningmeester)

w.g.
M. Verkerk-Maartense (secretaris)

w.g.
J.M. Kleppe (lid bestuur)

w.g.
Y.W.F. Bolhuis (lid bestuur)
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3. OVERIGE GEGEVENS



Stichting IKEG

3. Overige gegevens

3.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

3.2 Nevenvestigingen

3.3 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die een impact hebben op de jaarrekening 2021.

In de statuten is bepaald, conform artikel 16 dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van Stichting 
IKEG.

Stichting IKEG heeft geen nevenvestigingen.
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Bijlage: Begroting 2022

Begroting Realisatie Begroting Realisatie
Ref. 2022 2021 2021 2020

€ € € €

BATEN:

Baten van particulieren 9 140.000           148.423           135.000           92.915              

Baten van verbonden organisaties zonder winststreven 10 -2.000              -2.192              -2.000              -1.938               

Overige baten 11 11.500             12.520             12.500             6.175                

Som van de baten 149.500           158.751           145.500           97.152              

LASTEN:

Besteed aan doelstellingen:
Evangelisatie en discipelschap 48.956             87.061             85.920             58.972              
Uitgave van lesmateriaal en literatuur 3.160               6.395               2.763               3.253                
Geven van trainingen en toerusting 9.570               8.768               9.275               5.629                

Som van besteding aan doelstellingen 12 61.686             102.224           97.958             67.854              

Wervingskosten 12 5.664               5.444               5.105               5.419                

Kosten beheer en administratie 12 43.650             38.201             41.438             35.566              

Som van de lasten 111.000           145.868           144.500           108.839            

Saldo voor financiële baten en lasten 38.500             12.883             1.000               -11.687             

Financiële baten en lasten 13 1.000               1.430               1.000               1.245                

SALDO VAN BATEN EN LASTEN 37.500             11.453             -                       -12.932             

BESTEMMING SALDO VAN BATEN EN LASTEN:
Realisatie Begroting Realisatie

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2021 2020
€ €

Toevoeging:
Algemene reserve 11.453             -                       -13.532             
Bestemmingsfonds literatuurondersteuning -                       -                       600                   

11.453             -                       -12.932             

Berekening diverse kostenpercentages:
Bestedingsratio lasten (besteed aan doelstelling/lasten) 55,6% 70,1% 67,8% 62,3%
Bestedingsratio baten (besteed aan doelstelling/baten) 41,3% 64,4% 67,3% 69,8%
Wervingskosten t.o.v. totale baten 3,8% 3,4% 3,5% 5,6%
Kosten beheer en administratie t.o.v. totale lasten 39,3% 26,2% 28,7% 32,7%
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