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& opwekking
A: Bestuursverslas

Statutaire naam, vestiging en bereikbaarheid
Stichting Opwekking 'l'elefoon: 088-352í1700

I{uitenbeck 16 E-mail : info@opwekking'nl

3881 LW Putten Website: www.opwckking'nl

Kvk:41,035253

Opdchtinggegevens
Aktc van oprichting: 26 maart 1960. Akte laatste statutenwiiziglng: 28 december 2000

Bestuurssamenstelling per ultimo december 2020

Naam Plaats

Flavcrkamp S. Ermclo
Dik FI. Putten

Grasmeijer P.P. Kortenhoef
Stoorvogel I I. ZstolTe

Dijkshoorn, I.G.C. Nootdorp
Sleebos, lt. Emmeloord

In functietreding
1 febr.2010

1 sept. 1996

1 attg.2006
16 sept. 2013

1 sept.2018
1 sept.2018

Tn functictrcdins

1 juni 2015

1 novembcr 2019

Functie

Voorzitter
BestuursLid

Bestuurslid

Bestuurslid

Secrctaris

Bestuurslid

Functie
Algemecn Directcur

Opcrationeel Directeur

Directie
Naam

Flach R.W

Bus C.S.

Plaats

Dordrecht
Apcldoorn
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Doelstelling van de stichting
Zoals tt de statuten van de stichting staat veÍmeld, Iigt de focus van dc organisatie op de verkondiging van het evangelie van

Jezus Christus, met de bedoeiing mensen in rclatie te brengen met de levende God. Dat doet zii door middci van het

organiseren van dc jaadijkse pinksterconferentie onder dezelfde naam als de stichting en door het (mcde) organiseren van

kleinere conferenties rondom diverse thema's die veelal te maken hebbcn met leiderschap, generaties en muziek in kerk en

gemeente. Ook het uitgeven van een maandblad draagt bij aan dc doelstelling. Verder wordt er gczocht naar mogelijkheden

om samen met anderc organisaties landcliike initiatieven te ontplooien om het evangelie te vcrkondigen. Dit gebeuÍt ook

tijdens de Pinksterconferentie door andere organisaties in dc gelegenheid te stellen om zichzelfte pÍesenteÍcn. Daarnaast
.-.^-l^,^ l^^l^^tl^^'^- ^^L^--J^- .-^^- -"^X^^ ^^ ^--^^^^1)^^.t^

Activiteiten gedurende 2021

Floofdactiviteit is conform voorgaandc iaren de Pinksterconferentie geweest'

Deze heeft n 2021. doot Covid digitaal plaatsgevonden via het nieuw gcbouwde online piatform

Andere activiteiten waren het Opwekking Worship Weekend en de Global I-cadership Summits.

Het worshipweekend is online doorgegaan.

Dc GLS is zowel online als !'siek gehouden op verschillendc kleinere ftost) loaties

Vooruitblik komend iaar
lt 2022 zullen de activiteiten weer veelal fusiek plaatsvinden.

Naast de fisieke activiteiten zal de Á 2020 cn 2021 opgedanc kennis ingezct worden om ook digrtaal

uit te zenden. Doot beide te doen worden meer mensen bereikt met de boodschap die we willen

brengen.

Deze jaarrekening is opgcsteld op basis van een continuïteitsveronderstelling, zic

hiervoor ook de grondslagen in dc faarrekening.

ANBI-verklaring
Stichting Opwekking is door de Belastingdienst aangemerkt ais Algemccn Nut Beogende Instelling (ANBD.

Dit is gebeurd bii de beschikkin g var 2O september 2007 ondcr Íiscaalnummer 0028.51-726'

Vrijwilligers
Veel van de activiteiten van Opwekking zouden ondenkbaar en onhaalbaar zlin onder de inzet van honderden

trouwe en toegewiide vrijwilligers. 'fijdens hct grootste evencment hebben wc hulp van ongeveeÍ 2.500 vrijwilligers'

Gedurende hetiaar zijn er tientallen vriiwilligers in het land bezig met de voorbereidingeÍr vooÍ de confcrenties.

Ook het hele iaar door zijn er op het kantoor van Opwekking 3-5 vrijwilligcrs wekeliiks bezig met diverse

werkzaamheden.

Vrij besteedbaar verÍnogen
Het vrii besteedbare vermogen van dc stichting bedraagt u/ittmo 2021 €.269.946 en is met name bedoeld om de

continuïteit van de stichting tc waarborgen.

Putten,22 iuni 2022
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& opwekking
B : Balans oer 31 december202l
(oa veruerking voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouw
Inventarissen

I-leftruck

Financiële vaste activa

Vlottende activa

Voorraden

Vorderingen
Rekening-courant Stichting Opwekkingslectuur

Debiteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Totaal

31 december 31 december
2021 2020

€ €

61,5.2'15

52.388

3.329

61,0.306

31.1.21.

5.262
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34.031
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PASSIVA

Eigen vermogen
Overige reservcs

Bestemmingsreserve conferenties

Bestemmingsreserve evangelisatie & activiteiten

Bestemmingsreserve organisatieverbetering

Bestemmingsreserve huisvesting en logistiek

Voorzieningen

Langlopende schulden
I-Iypothecaire lcning

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen

Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen

Overige schulden en overlopende passiva

Totaal

31 december 31 december

2021 2020

€ €

269.946

700.000

375.000

17.849

137.872

320.790

700.000

375.000

1.7.849

1,37.872

1.500.667 1.551.5i1

48.000 48.000

275.000 291.667

275.000 291,.667

52.149

37.1.61.

160.339

32.1,47

42.1,39

28.861

233.737
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C : Staat van baten en lasten 2021

BATEN

Giften
Inkomsten Pinksterconferentie

lnkomsten overige con ferenties

Opbrengst verhuur bedriifspand

Begoting is inclusief overige opbtengstcn

LASTEN

Kosten Pinksterconferentie

Dircctc kosten overige acties

Brutomarge

OVERIGE LASTEN

Personeelskosten

Bedrijfskosten

Kosten vervoersmiddelen

Fluisvestingskosten

Verkoopkosten
Algemene kosten

Afschriivingen
Verstrekte giften

Resultaat

Saldo frranciële baten en lasten

Resultaat

Dit resultaat is als volgt verwerkt:
- dotatie bestemmingsrcservc conferenties

- onttrekking bestemmingsresewe organisatieverbetering

- onttrekking bestemmingrcserve huisvesting en logistiek

- onttrekking/dotatie aan de overigc Íeserves

2021 2020

€

445.425

516.465

88.978

42.000

€

601.859

527.837

111.100

44.374

1.092.867 1.285.171

509.261

329.408

460.758

131..1.96

838.669 591.954

254.198 693.21,7

82.581

553

986
11,.887

46.330

130.306

23.462

1,65.334

1.598

6.1,97

1,3.1,97

75.060

66.998

21,.372

16.9s5

296.105 366.71.0

41.906-

8.938-

326.508

6.792-
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D : Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen

De activa en passiva z11n gewaardeerd tegen nominale waarden in euro's tenzij per onderdcel anders

aangegeven.

Bij het opstellen van de iaarrekening zijn de richtlijnen voor de jaarverslaggeving C1 'Kleine Organisatics zonder

winststreven' toegepast.

Grondslagen van waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulaticve afschrijvingen

en indien van toepassing mct bijzondere waardeverminderingen.

De afschriivingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekcnd op basis van een

vast percentage van de verktijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.

[fr wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Bij de berekening wordt uitgegaan van de volgcnde peÍcentages:

Bedrijventerrein: 07o

Loods/gebouw: 2,570

Inventarissen: 207o

Vervoersmiddelen: 200/o

Voor de kosten van pedodiek groot onderhoud wordt een voorzicning gevormd. Deze voorziening is

opgenomen onder de overigc voorzieningen aan de passiefziide van de balans.

Financiële vaste activa

De overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke geliik zlin aan de nominale waarde, onder aftrek van

noodzakeliik geachte voorzicningen.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere matktwaarde. Waar nodig

wordt er rekenng gehouden met afivaarderingen wegens incourantheid.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekcning houdend

houdend met mogeliike oninbaarheid. Deze voorzieningcn voor mogelijke oninbaarheid worden bepaald

op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
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& opwekking
D : Grondslagen voor de financiële verslaggeving (vervolg)

Bestemmingsreserve conferentie

Door het bestuur is een bestemmingsreserve vooÍ de conferentie gevormd <lie dient als continuiïeitsÍeserve vooÍ dekking van

risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat in de tockomst aan de verplichtingen voldaan kan worden.

Bestemmingsreserve evangelisatie & activiteiten

Door het bestuur is cen bestemmingsreserve voor de evangelisatie & activiteiten gevormd met als doel om de

continuïteit te waarborgen van de verschillcnde activiteiten behoeve van leiderschap cn gcneraties, online-

vcrbeteringen, logistickc aanpassingen etc.

Bestemmingsreserve organis atieveÍbetering

Door het bestuur is een bestcmmingsÍeserve vooÍ de organisatieverbetering gcvormd met als doel dc interne

organisatie te verbeteren.

Bestemmingsreserve huisvesting en logistiek

Door het bestuur is een bestemmingsreservc voor de huisvesting en logistiek gevormd met als doel een reserve

op te bouwen voor verbouw of verhuizing op termijn.

Voorziening groot onderhoud

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis

van de te verwachten kosten over een reeks iaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd.

Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van dezc voorziening gebracht.

Overige activa en passiva

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

De baten en lasten wordcn bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen

van waardering en toegerekend aan het verslagjaaÍ waatop zij betrekking hebben.
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E : Toelichting oo de balans

Financiële vaste activa

Dit betreft een hypothecairc lening aan Stichtmg Opwekkingslectuur. De lening is vcrstrekt in 2001

F : Overige gegevens

VerkorÍe iaarrekening en accountantscontrole

Omdat de verkorre jaarrrekening niet alle toetchtingen bevat die zijn vereist op grond van iaarverslaggeving C1 'Kleine organisa

zondeí winststreven', kan het kennisncmen van deze verkorte iaarrekening niet in dc plaats treden van het kennisnemen van de

volledige jaarrekening van Stichting Opwckking.

Voor het inzicht dat vcreist is voor een vcÍantwooÍde oordeelsvorming omtrent de stichting haar 6nancië1e positie, benadrukkc

dc verkorte jaarrekening dient te woÍden gelezcn in samenhang met de volledige jaarrekening, wa r^aÍldeze jaarrekening is ondr

Bii <le vollcdige jaarrekening is een controleverklaring van de onafhankelijke accountaflt veÍstÍekt dooÍ Schuiteman & Partners

Registeraccountants B.V. p" rrolls.lige jaarrekening is beschikbaar bij de Stichting Opwekking.

Ruitenbeek ló
3881 LW Putten

T (olgemeen) +31 88 352 67 OO

T (conferenties) *gt gA 352 67 01

inÍo@opwekking. n I

www.opwekking.n I

@ inslogrom.com/opwekking

tf focebook.com,/opwekking

IBAN: Nt52A8NA0477774482 . BIC: ABNANL2A . BTW-nr: Nt00285122óB0l . KvK: 41035253


