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Aan:
Vereniging "New Life" Rotterdam
Bruijnstraat 16
3026VD ROTTERDAM
Referentie: New Life/2021

Rotterdam, maart 2022

Geachte leden,
Hierbij presenteren wij u de jaarrekening 2020 van Vereniging "New Life" Rotterdam.

1

ALGEMEEN

1.1

Bestuurssamenstelling

De leiding van de vereniging was in het onderhavige boekjaar als volgt samengesteld:
- voorzitter: de heer T Hartemink
- secretaris: mevrouw A.P. Hellendoorn - Chiarini
- penningmeester: M.G. Hellendoorn
- algemeen bestuurslid, A.J. B. Goudswaard
- algemeen bestuurslid: de heer M.R. Elbers
1.2

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.
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FISCALE POSITIE
2.1

Vennootschapsbelasting

De Vereniging is vrijgesteld van vennootschapsbelasting op grond van artikel 2 van de Wet
op de Vennootschapsbelasting 1969.
2.2

Successie-en 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.
2.3

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
2.4

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). RSIN 812944860.
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FINANCIEEL VERSLAG
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1

BESTUURSVERSLAG OVER 2021

1.1

Algemeen

Het bestuur heeft zich ook in het tweede coronajaar 2021 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 en nog meer doelen.
Ook 2021 stond vooral in het teken van online diensten door de coronapandemie. We waren vaker dan ons lief was
aangewezen op de livestream en een minimale bezetting in de zaal. Hulde aan alle audio/video bedieners, livestreamers
en bandleden voor hun trouwe opkomst en het verzorgen van de diensten!
De verbouwingen stonden op een laag pitje. We hebben veel nagedacht over de ventilatie, meerdere opties onderzocht,
offertes opgevraagd. Het is een ingewikkelde situatie met niet-duidelijke eisen en offertes die varieerden van een paar
duizend euro tot meer dan dertigduizend euro. In 2022 hakken we de knoop hierover door. Het aanpakken van de
verzakkingen stellen we uit tot 2022 of daarna.
Daarnaast is het goed te vermelden dat een Rotterdamse investeringsmaatschappij eind 2021 ongevraagd een bod op ons
pand heeft uitgebracht van € 650.000 euro. We hebben dit met de oudsten samen in beraad genomen. Echter, het feit dat
we niet gemakkelijk een ander pand kunnen betrekken voor dat geld en dat we een functie hebben in de wijk met de
kinderclub en andere activiteiten hebben er toegeleid dat we in eerste instantie het bod hebben afgewezen. We zullen
deze kwestie later nog in de ledenvergadering voorleggen en u bijpraten in de laatste stand van zaken.
Als we kijken naar de financiën zien we dat de inkomsten van de vereniging met bijna € 35.000 zijn gestegen ten opzichte
van vorig jaar. De stijging wordt met name veroorzaakt door de hogere opbrengst voor bijzondere doelen. Jullie hebben
dus echt veel meer gegeven aan de wekelijkse collecte-doelen. De uitgaven waren dit jaar iets hoger dan de inkomsten.
Per 31-12-2021 is de reserve dan ook met € 1.809 gedaald. Dit is voornamelijk te verklaren door uitgaven voor
de livestream waarvan de inkomsten uit giften al in 2020 zijn binnengekomen. Verder waren er geen substantiële
verschillen in de kosten voor het samenkomen. De algemene collectes plus de opbrengsten uit verhuur voor
medegebruik van het gebouw waren € 30.817.
In het jaar 2021 is een bedrag van €100.591 uitgegeven aan de doelstellingen van de vereniging, te weten evangelisatie,
ondersteuning, specifieke doelen en jeugdwerk, ten opzichte van € 50.510 in 2020. Een verdubbeling dus. Meer informatie
hierover staat in de bijlage.
2021 was het eerste jaar waarin alle giften en collectes digitaal waren, deels via de ING- en de Rabo-rekening, deels via
de New Life app. Voor het geven van collectes via de app worden de ontvangsten en uitbetalingen aan de
vereniging verzorgd via Mollie. Hiervoor zijn de financiële eisen vanuit de overheid streng en zijn ook de jaarstukken
geadministreerd en de statuten gecontroleerd. Ook hebben wij als bestuur ons moeten identificeren en zijn de Europese
UBO-formulieren eenmalig door een accountant geaccrediteerd en heeft een accountant evenals in 2019 en
2020 de jaarrekening helpen opstellen. Kortom, veel administratieve zaken die echter ook de betrouwbaarheid van de
financiële kant van de vereniging en naar de fiscus toe de ANBI-status versterken.
Ook in dit jaar hebben we gewoon opgepakt wat ons te doen stond en geprobeerd er het beste van te maken. Helaas kon
de ALV ook in 2021 niet gehouden worden in verband met de beperkingen van het samenkomen. De ALV gaat in 2022
gelukkig wel door in april waarin we verslag doen van 2021 en in zij het wellicht wat minder uitgebreid ook over 2019 en
2020.

T. Hartemink, voorzitter
P. Hellendoorn, secretaris
M. Hellendoorn, penningmeester
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JAARREKENING
Balans per 31 december 2021
Winst-en-verliesrekening over 2021
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2021
Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2021
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021

31 december 2021
€

€

31 december 2020
€

€

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen

(2)

30.972

33.714

30.972

33.714
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31 december 2021
€

€

31 december 2020
€

€

PASSIVA
RESERVES EN FONDSEN
Algemene reserve
Bestemmingsreserves

(3)

24.665
6.307

26.474
7.240
30.972

33.714

30.972

33.714
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Saldo 2021

Saldo 2020

€

€

Baten

Verhuur
Collectes en girale giften
Bijzondere doelen
NewLifeStream

(4)
(5)
(6)
(7)

9.360
21.457
99.658
-

9.865
21.759
52.583
10.290

130.475

94.497

(8)

100.591

50.510

(9)
(10)
(11)

18.109
5.984
7.824

19.048
10.164
2.642

31.917

31.854

Som der baten
Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Kosten van beheer
Exploitatiekosten gebouw
Kosten samenkomen
Projecten bv NewLifeStream

Saldo voor financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten

(12)

-2.033
-709

12.133
-

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Bestemmingsreserve

(13)

-2.742
933

12.133
-2.073

-1.809

10.060

Resultaat
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

3.1

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

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.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Reserves en fondsen
Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, waarbij de beperking
door het bestuur is aangebracht. De aard van de bestemmingsreserves wordt later toegelicht.

3.2

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Verantwoording baten en lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar, waarop ze betrekking hebben, al-len
gewaardeerd op basis van historische prijzen.

Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij 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.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA
1. Materiële vaste activa

Volgens een taxatierapport d.d. 12 december 2000 van Kolpa Makelaars bedraagt de vrije onder-handse
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.

VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2021

31-12-2020

€

€

2. Liquide middelen
Rabobank (collecterekening)
ING Bank N.V. betaalrekening (exploitatie gebouw)
ING Bank N.V. spaarrekening (idem)

6.307
3.665
21.000

6.687
16.217
10.810

30.972

33.714
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PASSIVA
3. EIGEN VERMOGEN
2021

2020

€

€

Algemene reserve
Stand per 1 januari
Dotatie

26.474
-1.809

16.414
10.060

Stand per 31 december

24.665

26.474

31-12-2021

31-12-2020

€

€

Bestemmingsreserves
Evangelisatie
Ondersteuning br&zs
Jeugdwerk

977
3.271
2.059

1.214
3.952
2.074

6.307

7.240
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
Saldo 2021

Saldo 2020

€

€

4. Verhuur
Verhuur

9.360

9.865

21.457

21.759

19.586
61.900
12.950
5.222

15.670
25.744
8.312
2.857

99.658

52.583

-

10.290

19.823
62.581
12.950
5.237

15.471
24.280
8.312
2.447

100.591

50.510

6.782
554
5.541
450
647
1.065
1.123
1.947

7.492
462
6.964
550
625
271
784
1.900

18.109

19.048

5. Collectes en girale giften
Collectes en girale giften gebouw
6. Bijzondere doelen
Evangelisatie
Ondersteuning br & zs
Specifieke doelen
Jeugdwerk

7. NewLifeStream
Projecten bv NewLifeStream
8. Besteed aan de doelstellingen
Doelstellingen
Evangelisatie
Ondersteuning br & zs
Specifieke doelen
Jeugdwerk

Overige bedrijfskosten
9. Exploitatiekosten gebouw
Energie
Rioolrecht etc.
Klein onderhoud
Glazenwasser
Bedrijfsafval
Brandbeveiliging
Telefoonkosten
Gebouw- en inboedelverzekering, etc.
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Saldo 2021

Saldo 2020

€

€

10. Kosten samenkomen
Contributies en abonnementen
Inboedel, kabels en apparatuur etc.
Bijbels, muziekboeken en instrumenten
Bloemen en presentjes
Koffiedrinken, overige inkopen
Bijzondere samenkomsten, koren en sprekers
Buma, licenties, etc
Diverse kosten

1.067
88
1.019
1.063
2.747
-

134
2.151
2.585
1.202
2.788
185
1.119

5.984

10.164

7.824

2.642

709

-

-933

2.073

11. Projecten bv NewLifeStream
Livestream, computers, kabels en apparatuur
Financiële baten en lasten
12. Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente- en bankkosten
13. Bestemmingsreserve
Mutatie bestemmingsreserve
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Bijlage: Toelichting op de collectes voor bijzondere doelen 2021
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Bijlage: Toelichting op de collectes voor bijzondere doelen
Financieel
In 2021 is totaal € 99.658 binnengekomen aan collectegelden en is € 100.591
Besteed (2020 resp. € 52.583 en € 50.510). 2021 was net als jaar 2020 natuurlijk in
alle opzichten een bijzonder jaar, óók in de collectes. Het was het eerste jaar waarin
alle collectes digitaal waren, deels via de Rabo-rekening, deels via de New Life app,
zoals ook eerder verwoord in het bestuursverslag.
Opnieuw waren er positieve reacties op het makkelijker digitaal geven, het gerichter
aan specifieke doelen geven en het sneller verslag doen van de opbrengsten. Zo
stegen de ontvangen bedragen totaal met ruim € 47.000*. Op het gebied van noden
was duidelijk meer nodig dan in 2020, maar ook veel buiten New Life. Bijvoorbeeld
door zendelingen die – tegen aanmerkelijk hogere kosten – in Nederland vast zaten
door corona en niet meer terug konden naar hun zendingsland. In de collecte noden
werden ook de bijzondere spaardoelen Roemenië, Armenië en Suriname geadministreerd en ook de actie Sint voor Kint aan het eind van het jaar.
(* Van de stijging van €47.000 komt bijna €9000 meer dan in 2020 voor rekening
van de stichting Nehemia die de bij hen ontvangen giften voor Roemenië, Armenië
en Suriname via New Life geeft. Maar ook een bijzondere gift van €5000 als dankbetuiging van de familie Winkler).
De opbrengsten voor evangelisatie en bijzondere maandcollectes waren ook hoger
en we konden dus ook weer ruimer doorgeven. Voor het jeugd- en tienerwerk konden we de afgelopen jaren wat sparen en dus zonder financiële zorg bijvoorbeeld
het jongerenweekend van afgelopen jaar bekostigen, maar ook al de aanbetaling
voor september 2022 konden doen, wat fijn is aangezien de locaties voor bijvoorbeeld een jongerenweekend steeds duurder worden. Ook waren een aantal activiteiten mogelijk met slechts een kleine bijdrage vanuit de jongeren zelf, wat het ook
voor iedereen makkelijker maakt mee te doen.
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
(noden) worden veelal via de oudsten (vaak op aangeven van “ogen en oren”
binnen de gemeente) aangegeven en geregeld. Met de komst van het huidige oudstenteam zijn de financiële taken buiten het oudstenteam gebracht en “diaconaal”
gemaakt. Dat wil zeggen dat Marselis Hellendoorn als penningmeester van de vereniging en Mark Elbers als collectebeheerder sinds 1 januari 2019 samen deze taak
vervullen.
Aangezien de collectes financieel ook onder vereniging vallen is er controle
van de administratie door kascontroleurs, over 2021 Leonieke van Bokkem en
Arnoud van Bokkem (cq Jorris Hoste als reserve).
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Er zijn sinds januari 2021 geen maand-collectes meer, maar de doelen worden wekelijks doorgegeven. Deels ‘historisch’ bepaald aan de hand van doelen die we al
jaren een warm hart toedragen maar ook aan de hand van een aantal wensen vanuit de gemeente. Wekelijks wordt de opbrengst doorgegeven van de afgelopen
week bij de aankondiging van de nieuwe collecte voor de volgende week.
Op 1 januari 2022 is van alle weekdoelen en opbrengsten via lifeline verslag
gedaan. Dit betreft ongeveer de helft van al het geld dat binnenkomt via de collecterekening van New Life. De rest komt via reguliere giften en via Stichting Nehemia.
De collectes
De collectes zijn grofweg verdeeld in Evangelisatie, Ondersteuning (Noden) en Bijzondere doelen.
Administratief worden daar de grotere giften- en bestedingsstromen voor Jeugdwerk, Armenië/Babayan, Roemenië, en de eindejaarsactie voor de voedselbank en
bijzondere ondersteuning (privacy-gevoelig) uitgelicht en apart geadministreerd.

Collecte 1, Evangelisatie:
Evangelisatie
Saldo 31-12-2020
Bij
Af
Saldo 31-12-2021

Evangelisatie
1.214
19.586
-19.823
977

Waar gaat wat heen:
Van deze collecte gingen de gelden naar diverse evangelisatiedoelen welke soms
door gemeenteleden worden aangedragen, historisch al aandacht krijgen of vanwege actuele omstandigheden (bijvoorbeeld de EO-beam-diensten) nodig waren.
Maar ook gebruikten 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
bijvoorbeeld de Hemelvaarts-actie van samen010 extra te ondersteunen.
Daarnaast in 2020 ook weer doelen als Diospi Suyana (ziekhuis in Peru), Open
Doors, Operatie Mobilisatie, het werk van stichting De Levensbron (Hans en Ada
Nieuwland) Stichting Kom Over, Stichting tot bevordering van evangelisatie, Trans
World Radio, Wat Zegt De Bijbel, Wycliffe Bijbelvertalers, Zending en Gemeente
(radiowerk van Gerard en Rebeca Adriaanse in Spanje), Bushalte Evangelisatie, de
Evangelische Omroep (EO), Oase kinderkampen en het Zomer-evangelisatiekamp
in Roemenië.
Bijzonder was dit jaar de extra opbrengsten en uitgaven voor nieuwe doeleinden
zoals het studentenwerk maar ook bijvoorbeeld de al genoemde online diensten
van EO-BEAM, beide zaken die vanwege de corona-omstandigheden extra hulp
nodig hadden.

Pagina 18

Collecte 2, Noden:
Noden
Saldo 31-12-2020
Bij
Af
Saldo 31-12-2021

Noden
3.952
61.900
-62.581
3.271

Waar gaat wat heen:
Van deze collectes gingen naast de ondersteuning voor broeders en zusters van
New Life (ongeveer 25%) en de grotere noodprojecten zoals het werk van Ady en
Simona in Roemenië gelden naar een aantal vaste doelen met name voor levensonderhoud van werkers voor de Heer in Nederland en in het buitenland,
het sparen voor de Armenië-reis in september 2021 ter ondersteuning van o.a.
vluchtelingen en het Rainbow Daycare Center in Armenië. Voor de ondersteuning
van behoeftigen binnen “New Life” was er net als in 2020 ook nu weer geld nodig,
vanwege de corona-omstandigheden. Maar ook: zendelingen die – tegen aanmerkelijk hogere kosten dan in hun zendingsland – in Nederland vastzaten door corona
en niet meer terug konden naar hun zendingsland of hun verblijf anderszins moesten aanpassen.
Ook de actie Sint voor Kint (voor de kinderen van bezoekers van de Voedselbank)
is via ‘noden’ geadministreerd.
Voorbeelden van de werkers voor de Heer die steun ontvangen via New Life zijn:
Hans en Diet Hoddenbagh in Brunssum (Wycliff vertaalwerk), Familie Hoddenbagh
o.a. in Trier – Duitsland (Evangelisatie en gemeentebouw in de regio rond Trier
maar inmiddels ook ver daarbuiten), Familie Noorlander en De Jager (Beurswerk),
Families Ouweneel (lezingen en publicaties op gebied van bijbels onderwijs) en
Hans en Christine Ouweneel voor hun projecten in Uganda, Anneke Wassink, Paramaribo, Suriname en familie Tanck, Paramaribo, Suriname (evangelisatie en gemeentebouw in Suriname), Familie Vergouwe in Woesten – België (evangelisatie en
gemeentebouw).

Collecte 3, Specifieke doelen:
Doelen
Saldo 31-12-2020
Bij
Af
Saldo 31-12-2021

Doelen
0
12.950
-12.950
0

Waar gaat wat heen:
Voorheen hoorde de administratie van de specifieke doelen bij de maandcollectes.
Vanaf april 2020 worden op deze post enkele grote projecten zoals de coronoanoodhulp voor Roemenië, Suriname of de EO-Jongerendag apart geadministreerd.
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Jeugdwerk “New Life”
Jeugd
Saldo 31-12-2020
Bij
Af
Saldo 31-12-2021

Jeugd
2.074
5.222
-5.237
2.059

Waar gaat wat heen:
Van deze collecte worden veel kleine dingen betaald zoals verf, papier en
knutselspullen. In 2021 was dat door de lockdowns maar heel beperkt. Maar ook
lekkere dingen voor bijvoorbeeld een Paasontbijt of prijsjes voor de zondagclub en
een bijdragen voor de zaterdagclub die ACR organiseert. Ook bijbels, zangboekjes
en kosten gemaakt voor jongerendiensten lopen via “jeugdwerk”. Drukwerk etc.
voor de jongerendiensten wordt overigens gesponsord, daar zijn voor New Life
geen kosten aan verbonden. Naast deze zaken natuurlijk een bijdrage voor de funactiviteiten. Grotere kostenposten zijn de kerstcadeautjes voor de zondagclubkinderen, clubuitjes en het YouR-weekend. De jaarkosten van het jeugdwerk - inclusief het Your-weekend – bedragen ongeveer € 5.000.
Een speciale gift voor het jeugd- en kinderwerk blijft dan ook van harte welkom,
aangezien hier vooralsnog geen speciale collecte meer voor wordt gehouden.
Het YouR-weekend voor 2022 is inmiddels geboekt (en deels betaald) op dezelfde
locatie als in 2021.
2022
We zijn de Heer dankbaar voor de vele middelen die Hij via jullie zo overvloedig ter
beschikking heeft gesteld voor onder andere de genoemde doelen. Heel bijzonder
vinden we de extra grote vrijgevigheid die de Heer in het afgelopen jaar werkte. Ook
zijn we dankbaar voor de goedkeuring van de collectestromen door de financiële
instanties die door de ANBI-status van New Life maken dat de giften ook aftrekbaar
blijven bij de aangifte inkomstenbelasting.
We zijn echter ook nu weer enorm dankbaar voor het feit dat we nog nooit om
financiële redenen nee hebben hoeven zeggen bij een hulpvraag. 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, februari 2022
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