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Geachte leden,
Hierbij presenteren wij u de jaarrekening 2017 van Vereniging "New Life" Rotterdam.

ALGEMEEN
Doelstelling
De doelstelling van de Vereniging luidt volgens artikel 2, lid 1 van de statuten:
Het doel van de vereniging is het gemeenschappelijk beleven en uitdragen van het Christelijk
geloof. Uitgangspunten daarbij zijn de Bijbel als gezaghebbend, normgevend en onaantastbaar woord van God en het besef dat de (gemeente)leden van de vereniging een eenheid
vormen met alle Christenen wereldwijd.
In algemene zin is het doel van de vereniging het samen uitvoeren van de Bijbelse opdracht:
Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel
uw kracht en met geheel uw verstand en de naaste als uzelf.
FISCALE POSITIE
Vennootschapsbelasting
De Vereniging is vrijgesteld van vennootschapsbelasting op grond van artikel 2 van de Wet
op de Vennootschapsbelasting 1969.
Successie-/schenkingsrechten
De Vereniging wordt aangemerkt als instelling, zoals bedoeld in artikel 32.1 ten derde van de
Successiewet 1956.
Vanaf 1 januari 2006 is hetgeen wat verkregen wordt uit nalatenschappen en/of schenkingen
geheel vrijgesteld van successie-/schenkingsrechten.
Aftrekbaarheid giften voor de inkomstenbelasting
Giften aan de Vereniging in de vorm van termijnen van lijfrenten zijn onbeperkt aftrekbaar
voor de inkomstenbelasting.
Overige giften zijn met ingang van 2001 aftrekbaar als persoonsgebonden aftrekpost van
de zogenaamde fiscale partners (w.o. echtgenoten), voorzover meer dan 1% van het
gezamenlijk drempelinkomen, doch tenminste € 60 en met als maximum 10% van het
gezamenlijk drempelinkomen. Fiscale partners mogen zelf de verdeling van het
aftrekbare bedrag aan giften tussen hen beiden bepalen.
ANBI erkenning
Vereniging “New Life” Rotterdam staat met ingang van 1 januari 2008 bij de Belastingdienst
onder nummer 19.494 geregistreerd als een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling).

Vereniging ‘New Life’ Rotterdam

Bestuur:
T. Hartemink, voorzitter – P. Helendoorn-Chiarini, secretaris - M. Hellendoorn, penningmeester
B. Goudswaard, bestuurslid - M.R. Elbers, bestuurslid

Bestuursverslag 2017
Het bestuur heeft zich in het verenigingsjaar 2017 weer mogen inzetten voor het
beheer van het gebouw aan de Bruijnstraat 16 en voor het kiezen van de doelen voor
het ondersteunen van evangelisatiewerkzaamheden in binnen- en buitenland, het
ondersteunen van behoeftigen in binnen- en buitenland.
Ons onderhoudsteam ofwel de Technische Commissie heeft ook in 2017 door
gebuffeld, met hulp van diverse gemeenteleden om de crècheruimte ingrijpend te
vernieuwen. Ook dank aan het interieurteam. Het resultaat is een heel mooie ruimte
die we voor meerdere doeleinden kunnen gebruiken, crèches, kringen, bidstonden,
wijkvergaderingen. Niet te vergeten, ook de mooie kastruimte die is gecreëerd in het
trapgat, zodoende is er weer voldoende kastruimte voor de voorraden en
schoonmaakspullen. Voor de brandveiligheid hebben we alle voorzieningen op orde,
de brandweer heeft zijn goedkeuring gegeven. In de zaal zijn we alweer gewend
geraakt aan de mooie wandpanelen, het kruis, het podium, allemaal tot stand gekomen
in 2017. Ook zijn we eindelijk voorzien van snel internet. We hebben daarmee aan de
ons gestelde doelen voldaan. Voor de kliko wordt naar wel een goede oplossing
gezocht.
We willen iedereen die afgelopen jaar heeft meegeholpen aan de verbouwingen
hartelijk bedanken voor hun inzet en tijd.
Als we kijken naar de financiën zien we dat de inkomsten van de vereniging met bijna
€ 10.000 zijn gedaald., voornamelijk doordat de giften zijn gedaald. Dit komt deels
doordat in 2016 een extra verzoek om giften was gedaan voor de verbouwingen en in
2017 niet. Het betekent dat als dit zo blijft, we jaarlijks alleen genoeg giften ontvangen
om de reguliere kosten te dekken, niet voor verbouwingen.
De uitgaven waren ook dit jaar door de verbouwing groter dan de inkomsten. De
algemene reserve is hiermee gedaald tot een niveau waarmee we alleen onvoorziene
kosten kunnen dekken, zoals reparatiekosten of vervangingskosten. Voor 2018 willen
we wel een aantal zaken in de keuken en aan de achterkant van het gebouw
aanpakken. Dat gaan we pas doen als er genoeg geld binnengekomen is.
In het jaar 2017 is een bedrag van € 72.500 uitgegeven aan de doelstellingen van de
vereniging, te weten evangelisatie, ondersteuning, specifieke doelen en jeugdwerk, ten
opzichte van € 73.500 (afgerond) in 2016. Dit wordt nader verklaard in de bijlage
“collecteverslag 2017”.

Ook in 2017 zijn er nieuwe bezoekers bij New Life gekomen. Zij kunnen op vrijwillige
basis lid worden van de Vereniging ‘New Life’ Rotterdam. Vraag hiervoor om een
Formulier bij een van de bestuursleden. Maandbijdrage voor kosten exploitatie en de
kosten voor het samenkomen zijn op vrijwillige basis en worden eens per jaar tijdens
de ALV als indicatie voorgesteld.
Wij hebben ook in 2017 met veel plezier onze werkzaamheden als bestuur uitgevoerd,
we zijn blij dat we al drie jaar achtereen grote veranderingen aan het gebouw mochten
en konden realiseren en dat daarmee alles weer fris oogt en naar wij hopen voor
jarenlang weer bij de tijd is. Voor wat betreft de bestuurssamenstelling is per 2017
Patrizia Hellendoorn onze secretaris. In 2018 treedt de voorzitter af en is herkiesbaar.
In volgende jaren treedt telkens 1 of 2 bestuursleden formeel af.
T. Hartemink, voorzitter
P.Hellendoorn- Chiarini, secretaris
M. Hellendoorn, penningmeester

Vereniging “New Life” Rotterdam
BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

31-12-2017
€

31-12-2016
€

€

€

Vaste activa
Materiële vaste activa
Verbouwing

0

0

Vlottende activa
Debiteuren

0

0

Liquide middelen
ING betaalrekening (exploitatie gebouw)
ING spaarrekening (idem)
Rabobank (collecterekening)
Kas (collecterekening)

920
3.801
2.251
17

6.988
6.988

4.831
7.747
2.916
308
15.802
15.802

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemingsreserves
Evangelisatie
Ondersteuning br&zs
Specifieke doelen
Jeugdwerk

4.720
350
1.206

12.578
1.044
1.997
107
76

0
712
2.268

Schulden op korte termijn
Crediteuren
Vooruit ontvangen bedragen

0
0

3.224

0
0
0
6.988

0
15.802

Vereniging “New Life” Rotterdam
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2017

2017
€

2016
€

Opbrengsten
Totale baten
Verhuur
Borg

€

€

89.677
8.976

98.447
9.123

425

0

99.078

107.570

Kosten
Besteed aan doelstellingen

72.615

73.581

Kosten Vereniging

502
23.179
9.823

723
45.154

Exploitatiekosten gebouw
Kosten samenkomen

7.775
127.233

106.119
-7.041
Rentebaten
Rentelasten

54
0

148
0
54

Mutatie bestemmingsreserves
Ten laste van algemene reserve

-19.663

148

-6.987

-19.515

-850

-3.344

-6.137

-16.171

ALGEMENE TOELICHTING

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Materiële vaste activa
De waardering van de verbouwing geschiedt tegen de historische kostprijs, verminderd met
afschrijvingen naar rato van de aflossing van de in verband met de financiering van de
verbouwing afgesloten hypothecaire lening.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde onder aftrek van de
noodzakelijk geachte voorziening voor oninbaarheid.
Overige activa en passiva
De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Verantwoording baten en lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar, waarop ze betrekking hebben,
allen gewaardeerd op basis van historische prijzen.

TOELICHTING OP DE BALANS

Volgens een taxatierapport d.d. 12 december 2000 van Kolpa Makelaars bedraagt de vrije onderhandse verkoopwaarde na vernieuwing/verbouwing van het pand Bruijnstraat 16 te Rotterdam
€ 195.125.
De herbouwwaarde van het pand bedraagt € 379.000 volgens een taxatierapport d.d.
3 februari 2011 van Lengkeek Taxaties.
Algemene reserve
2017
Stand per 1 januari
Nadelig saldo
Stand per 31 december

2016

€
11.051
-6.137

€
27.222
-16.171

4.914

11.051

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2017

2016

€

€

Collectes en girale giften
Algemeen
Collectes en girale giften gebouw
Verhuur

Bijzondere doelen
Evangelisatie
Ondersteuning
Specifieke doelen
Jeugdwerk

Diverse opbrengsten
Borgsom

Besteed aan doelstellingen
Evangelisatie
Ondersteuning
Specifieke doelen
Jeugdwerk

Kosten Vereniging
Specificatie:
Aansprakelijkheidsverzekering
Kamer van Koophandel
Diverse kosten

17.912
8.976
26.888

28.210
9.123

12.354
56.328
0

24.595
41.371
3.525
746

3.083
71.765

37.333

70.237

425

0

425

0

13.048

26.812
42.033
3.418

57.119
0
2.447

1.318

72.614

73.581

315
0

315
0
408

187
502

723

Exploitatiekosten gebouw
Specificatie:
Energie
Telefoon/internet
Rioolrecht etc.
Gebouw- en inboedelverzekering, etc.
Klein onderhoud
Brandbeveiliging
Glazenwasser
Verbouwing
Bedrijfsafval
Overige kosten

Kosten samenkomen
Specificatie:
Koffie drinken
Avondmaalswijn
Inboedel: Inventaris /apparatuur etc.
Bijzondere samenkomsten
Bijbels en muziekboeken
Bloemen en presentjes
Buma, licenties, etc.
Diverse kosten

2017

2016

€

€

6.639
694
1.724
1.209
1.585
705
600
9.187
475
361
23.179

3.294
0

5.972
477
131
1.159
7.070
276
500
28.298
446
825
45.154

2.217
0
1.165

1.627
4.062
183
493
163
0

1.510
2.240
164
230
250

9.823

7.775

Rotterdam, 20 april 2018

T. Hartemink, voorzitter

P. Hellendoorn-Chiarini, secretaris

M. Hellendoorn, penningmeester

B. Goudswaard, algemeen bestuurslid

M.R. Elbers, algemeen bestuurslid

Vereniging ‘New Life’ Rotterdam

Bijlage: Toelichting op de collectes voor bijzondere doelen 2017

Bijlage: Toelichting op de collectes voor bijzondere doelen
Algemeen
In 2017 is totaal € 71.765 binnengekomen aan collectegelden en is € 72.615
besteed. Daarmee liggen de inkomsten en bestedingen ten opzichte van 2016 op
hetzelfde niveau. Wel zien we een duidelijke verschuiving in ontvangen giften en
uitgaven van Evangelisatie naar Ondersteuning. Ging met name bij ondersteuning
nog € 21.000 via New Life en in 2016 € 42.000, nu in 2017 was er € 56.000. Wel
moet worden opgemerkt dat in 2015 en 2016 nog giften voor gezin Kristelijn/
sportbureau Tino via Evanglisatie werden geboekt en vanaf april 2017 giften voor
gezin Babayan via Ondersteuning. Dit verklaart ongeveer één derde van het
verschil. Dat betekent ook dat de nood hoog is. Er is een groter aantal mensen dat
financieel ondersteuning behoeft, binnen maar ook buiten New Life.
Wie doet wat
Op het gebied van Evangelisatie en werkers voor de Heer is er een min of meer
vast programma van giften en doelen. Zaken met betrekking tot Ondersteuning
worden veelal via de oudsten (vaak op aangeven van “ogen en oren” binnen de
gemeente) aangegeven. Sinds de collectes ook onder vereniging vallen is er
controle van de administratie door kascontroleurs, over 2017 Leonieke van
Bokkem en Sandy van Leeuwen. Aan de hand van genoemde lijst, maar ook aan
de hand van een aantal wensen vanuit de gemeente worden de overige
bestedingen en de doelen voor bijzondere collectes bepaald. De bijzondere
maandcollectes worden via de collectes voor Evangelisatie en Ondersteuning
geadministreerd. Omdat veel hulpvragen op het gebied van Ondersteuning in
combinatie zijn met intensieve pastorale begeleiding, is er voor gekozen de
collectes als oudsten te beheren.
De collectes
De collectes zijn grofweg verdeeld in Evangelisatie, Ondersteuning (Noden) en Bijzondere cq maanddoelen. Administratief worden daar de grotere giften- en bestedingsstromen voor Jeugdwerk, familie Babayan, Roemenië, Armenië en bijzondere
ondersteuning (privacy-gevoelig) uitgelicht en apart geadministreerd.

Collecte
1, Evangelisatie:
Evangelisatie
Saldo 31-12-2016
Bij
Af
Saldo 31-12-2017

Evangelisatie
1.044,08
12.353,96
-13.047,91
350,13

Waar gaat wat heen:
Van deze collecte gaan de gelden naar diverse evangelisatiedoelen welke soms
door gemeenteleden worden aangedragen terwijl het rooster al vol gepland is.
Maar ook gebruiken we de kas algemene evangelisatie om een het bedrag voor
specifieke doelen naar boven af te ronden of wat grotere projecten in de wijk zoals
het busuitje van de bezoekers van “De Brug”, of Atlethes in Action
extra te ondersteunen.
Daarnaast in 2017 ook doelen als Mathunkaproject Malawi, Open Doors, Operatie
Mobilisatie, Stichting Kom Over, Stichting tot bevordering van evangelisatie, Trans

World Radio, Wat Zegt De Bijbel, Wycliffe Bijbelvertalers, Zending en Gemeente, Bushalte Evangelisatie, Oase kinderkampen, De Brug, brochures
Leven.nu en Stichting De Levensbron (evangelist Hans Nieuwland).

Collecte 2, Noden:
Noden
Saldo 31-12-2016
Bij
Af
Saldo 31-12-2017

Noden
1.996,89
56.327,99
-57.119,19
1.205,69

Waar gaat wat heen:
Van deze collectes gaan de gelden naar een aantal vaste doelen met name voor
levensonderhoud van werkers voor de Heer in Nederland en in het buitenland,
voor speciale “nood”-projecten zoals het werk van familie Ady en Simona Neagu in
Roemenië en Rainbow Daycare Center in Armenië, nu via Mission Possible. Ook
het afgelopen jaar is echter ook een aantal keer substantiële ondersteuning van
behoeftigen binnen “New Life” noodzakelijk geweest. De nood is in 2017 nog
groter geweest dan in 2016 en 2015. We zien daar echt een stijgende lijn in.
Gelukkig hebben we daardoor ook geen “nee” hoeven zeggen bij verzoeken om
ondersteuning, tenzij dit door andere dan financiële redenen wijs werd geacht.
Onze verwachting is dat de nood de komende jaren eerder groter zal worden
dan kleiner. Het herstel van de economie zie je immers het laatst terug in sociaal
zwakkere situaties. Dat zien we in de eerste maanden van 2018 ook al.
Vandaar dat wij deze collecte ook voor 2018 extra aan willen blijven bevelen.
Voorbeelden van de werkers voor de Heer die steun ontvangen via New Life zijn:
Hans en Diet Hoddenbagh in Brunssum (Wycliff vertaalwerk), Familie Hoddenbagh
in Trier – Duitsland (Evangelisatie en gemeentebouw in de regio rond Trier),
Familie Medema (Bijbels onderwijs en lezingen), Familie Noorlander (Beurswerk),
Familie Ouweneel (lezingen en publicaties op gebied van bijbels onderwijs),
Familie Tank, Paramaribo, Suriname (evangelisatie en gemeentebouw in
Suriname), Familie Vergouwe in Woesten – België (evangelisatie en
gemeentebouw).

Jeugdwerk “New Life”

Jeugd
Saldo 31-12-2016
Bij
Af
Saldo 31-12-2017

Jeugd
76,15
3.083,05
-2.447,43
711,77

Waar gaat wat heen:
Van deze collecte worden veel kleine dingen betaald zoals verf, papier en
knutselspullen. Maar ook lekkere dingen voor bijvoorbeeld een Paasontbijt of
prijsjes voor de zondagclub. Ook bijbels, zangboekjes en kosten gemaakt voor
jongerendiensten lopen via “jeugdwerk”. Naast deze zaken natuurlijk een bijdrage
voor het jaarlijkse bowlen en spullen voor de Youth avonden. Grotere kostenposten
zijn de kerstboeken voor de zondagclubkinderen, clubuitjes en externe Youthactiviteiten. De jaarkosten van het jeugdwerk zijn ongeveer € 2.500,00, het saldo
per 31 december 2017 is daarvoor dus niet toereikend. Een speciale gift voor het
jeugd- en kinderwerk is dan ook van harte welkom. D.V. 6, 7 en 8 juli 2018 gaan we
weer met de Youth en RealLife, een weekend op kamp. Ditmaal naar Amerongen.
De jongeren, ouders en leiding dragen daarvoor overigens altijd, naar vermogen,
zelf het grootste deel aan bij.
2018
We zijn de Heer dankbaar voor de vele middelen die Hij via jullie ter beschikking
heeft gesteld voor onder andere de genoemde doelen. Wel is ook dit jaar weer
wijsheid en inzicht nodig het geld juist te beheren en te besteden. Geven, bidden
en danken jullie mee?
Rotterdam, april 2018

Mark Elbers

Nico van Leeuwen

Vereniging New Life Rotterdam

Rekeningnummers
VERENIGING ‘NEW LIFE’ ROTTERDAM - IBAN NL05 INGB 0000 6292 66
BIC: INGBNL2A - Banknaam: ING BANK NV
Collectes algemeen - IBAN NL79RABO0381850676
BIC: RABONL2U - Banknaam RABOBANK GROEP
t.n.v. Vereniging New Life te Rotterdam
Kosten samenkomen
alleenstaande € 20,- per maand, per gezin € 40,- per maand
overmaken op het banknummer NL05INGB0000629266
t.n.v. Vereniging New Life te Rotterdam
Te veel? Meld het aan de penningmeester, Marselis Hellendoorn.
Giften aan NewLife aftrekbaar onder ANBI nummer 812944860
e-mail/internet
oudsten:....................................................................... oudsten@newlife010.nl
website: ....................................................................... http://newlife010.nl
interne website: ....................................................... http://newlife010.nl/intern
lifeline: ......................................................................... lifeline@newlife010.nl
aanvraag wachtwoord lifeline: ......................... webmaster@newlife010.nl
ledenadministratie: ................................................ webmaster@newlife010.nl
gemeenteblad: .......................................................... redactiept2@newlife010.nl
technische commissie ........................................... onderhoud@newlife010.nl

