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Jaarverslag 2015
Vrienden van AiB
De Stichting Vrienden van Amsterdam in beweging voor Jezus Christus heeft als doel om de kerken van
Aib te ondersteunen in het verbreiden van het Evangelie van Jezus Christus in groot-Amsterdam in het
bijzonder door missionaire gemeenschapsvorming.

De Stichting wil daartoe zoveel mogelijk Vrienden mobiliseren die voor het werk van Aib bidden en geven.
Het is al mogelijk om Vriend te zijn voor een klein bedrag per maand maar ook grotere bedragen zijn
natuurlijk zeer welkom.

Bestuursleden zijn:
Voorzitter: Job Kok
Secretaris: Hermann Toebes
Penningmeester: Harm Joosse
Contactpersoon:
Martin de Jong
jongmartinde8565@gmail.com
06-28020534
ING Rekeningnummer NL80 INGB 0003 2075 34
De stichting beschikt over een ANBI status
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Activiteiten
Fondsenwerving
Brieven aan Donateurs
In 2015 is geen mailing verstuurd aan de donateurs. Via de website amsterdam-inbeweging.nl zijn verschillende
nieuwsberichten geplaatst ter informatie aan de donateurs.

Erfenissen, Nalatingen, Giften en
Schenkingen
Er zijn in 2015 geen incidentele erfenissen of nalatenschappen ontvangen. Een tweetal voor CityKerk
geoormerkte giften zijn ontvangen in September en November; Beide bedragen zijn overgeboekt naar project
CityKerk
Bestemming gelden
Projecten
De Stichting heeft in 2015 een tweetal projecten kunnen steunen : (1) Voortgaande gemeentestichting in
Amstelveen Westwijk en (2) een Startsubsidie aan het projct CityKerk. Tevens is een deel van de middelen van
de stichting gebruikt voor als seed capital voor project CityKerk (looptijd t/m 31 maart 2016).
Projectnaam
Stadshartkerk- Westwijk

CityKerk
CityKerk
CityKerk

Uitgekeerde
Projectomschrijving
Aanvraag
steun
Voortgaande gemeentestichting
€
15.000 €
10.000
door Stadshartkerk (GKV
Amstelveen). Kerkplantingsproject
A'veen Westwijk
Start nieuwe christelijke
€
16.500 €
13.250
gemeenschap in Amsterdam
Geoormerkte gift
€
1.500
Geoormerkte gift
€
5.000

SEPA implementatie
De verplichte implementatie van het SEPA betalingsverkeer heeft ook de Stichting geraakt. We zijn dankbaar
voor de inzet van onze fondsenwerving partner Chrystal in het verzorgen van de omzetting van ons
donateursbestand (1239 adressen).
In verband met deze migratie hebben we in het jaar 2015 extra kosten moeten maken voor de inrichting van de
systemen, deze eenmalige kosten zijn ten laste gegaan van het resultaat.
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Balans Stichting Vrienden van Amsterdam in Beweging voor Jezus Christus
Bedragen in €
Activa

PER 31-12-2015 PER 31-12-2014

Materiele vaste activa
Gebouwen
Inventaris

-

-

Vlottende activa
Verstrekte leningen
Debiteuren
Vooruitbetaalde kosten

6.500
-

-

Passiva
Kapitaal
Continuiteitsreserve
Overige reserves

Reserveringen
Schulden
Vrienden van Stadshartkerk
Nog te betalen kosten

Liquide middelen
ING Bank Betaalrekening
ING Bank Spaarrekening

293
36.583

4.200
24.219

Totaal Activa

43.376

28.419

Totaal Passiva
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PER 31-12-2015 PER 31-12-2014
7.500
33.832

7.500
20.918

1
2.043

-

43.376

28.419

1

Staat van baten en lasten Stichting Vrienden van Amsterdam in Beweging voor Jezus Christus
2014 Werkelijk

2015 Begroot

PER 31-12-2015

BATEN
Fondsenwerving
Particulieren
Zakelijke markt/vermogende particulieren
Plaatselijke gemeenten
Baten uit rente opbrengsten
overig
Overloop posten SHK

€
€
€
€
€
€

37.339,00
176,27
-

€
€

27.500,00
5.000,00

€

200,00

Totaal Fondsenwerving

€

37.515,27

€

32.700,00

€
€
€
€
€
€

28.194,60
16.500,00
113,98
-

€

44.808,58

LASTEN
Projecten
Katalysator voor missionaire gemeenschapsvorming
Startsubsidies
Stimuleringssubsidies
Vernieuwingssubsidies
Vergoeding leerwerktrajecters
Overig projecten
Overloop steun SHK

€
€
€
€
€
€
€

€
(10.000,00) €
€
-

Totaal Projecten

€

Kosten Fondsenwerving
Marketing & PR
Salaris Fondsenwerver
Kosten Fondsenwerving
Voorbereidingskosten
Administratiekosten
Overig overhead
Miscellaneous
kruisposten

(10.000,00) €

€
(10.000,00) €
(10.000,00) €
(10.000,00) €
€
€
€
€
(30.000,00) €

(19.750,00)
(10.000,00)
(29.750,00)

€
€
€
€
€
€
€
€

€
(4.923,22) €
(92,68) €
-

€
(500,00) €
(2.500,00) €
€
(100,00) €
€
€
€

(50,00)
(1.993,08)
(101,37)
-

Totaal Kosten

€

(5.015,90) €

(3.100,00) €

(2.144,45)

mutatie resultaat

€

22.499,37

Mutatie reserve SHK

€

Mutatie Kapitaal

€
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€

(400,00) €

12.914,13

€

(400,00) €

12.914,13

22.499,37

Financiele toelichting
Resultaat / Overschot 2015 = EUR 12914,13
Het saldo van de staat van baten en lasten is EUR 12914,13, terwijl begroot was EUR -400.

Het bestuur besluit om het resultaat toe te voegen aan de overige reserves

Overige reserves
Deze reserves bestaan uit de saldi van baten en lasten uit voorgaande jaren en wordt aangewend voor de
doelstellingen van de stichting.
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