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Gods Koninkrijk in onze wereld  

Missiestatement:
We zijn krachtige mensen vol passie voor 
Jezus en zijn Koninkrijk, we willen dagelijks 
op een boven natuurlijke manier met God 
leven en samen vormen we een liefdevolle 
familie.
 





VOORWOORD VAN DE VOORGANGER

2020 was een jaar dat anders was dan andere jaren. Door corona zijn er niet veel nieuwe activiteiten opge-
pakt, maar er zijn wel degelijk veel mooie dingen gebeurd.
Ik denk dan aan de miniconferentie begin februari gehouden voor kinderen en hun ouders. Dit werd geor-
ganiseerd samen met een team uit Eastgate Church. Er was een grote opkomst, het was mooi om te zien 
hoe God werkte die dag.
In juli heeft  Jan Pool het leiderschap van het Heartlink leidersnetwerk overgedragen aan Shelter. Wij 
hebben dit een nieuwe naam gegeven ‘Life Leaders Network’. Inmiddels zijn we al een aantal keer samen 
geweest, zowel live als via Zoom.
2020 was ook een jaar waarin relaties centraal stonden: 
• Contacten met andere gemeenten en leiders, zowel landelijk en internationaal, zijn versterkt. 
 We merken dat hier groei in zit. We zijn heel dankbaar voor de contacten die we hebben met 
 de verschillende gemeenten!
• In november hebben we een aantal zondagen besteed aan het onderwerp eenzaamheid. 
 We vinden het belangrijk dat we dit allemaal binnen de gemeente, maar ook in onze eigen 
 omgeving kunnen herkennen. Door onderwijs hebben we ook handvatten gegeven om hiermee   
 aan de slag te gaan.
• Binnen de gemeente hebben we 19 bedieningen die actief zijn in 8 verschillende landen. 
 De relaties met deze bedieningen zijn versterkt. Omdat samenkomen lastig was hebben we 
 gebruik kunnen maken van Zoom om elkaar te ontmoeten en aan relaties te bouwen.
• Ook was er dit jaar voor het eerst weer een kledingbank voor mensen uit de buurt die hier 
 behoeft e aan hebben. Dit was een groot succes; we hebben met een groot aantal vrijwilligers
 heel veel mensen blij mogen maken met mooie tweedehands kleding, nieuwe kleding en 
 cadeautjes voor Sinterklaas.

Terugkijkend op 2020 zijn we ook dankbaar voor de getoonde betrokkenheid van de gemeenteleden. We 
vinden het bijzonder dat ondanks de coronaperiode die bedrijven en mensen persoonlijk raakt en terwijl 
we elkaar een lange tijd niet hebben ontmoet, we zien dat ook de fi nanciën gezond blijven.

Een vergezicht schetsen voor de nabije toekomst in deze tijden is best lastig.  Gaandeweg zien we steeds 
meer welke kant het op gaat. Er wordt ontzettend veel gespeculeerd over de tijd waarin we leven en welke 
kant het volgens sommigen op zou gaan. Wij kiezen er heel bewust voor om ons te focussen op de altijd 
aanwezige God. We verwachten veel van Zijn kracht in deze tijd en hebben vertrouwen dat het koninkrijk 
van God zich verder zal ontwikkelen. We hebben hoop voor de toekomst!  

De omstandigheden van de gemeente zijn veranderd en dat betekent ook dat onze aanpak moet veran-
deren. De missie en visie blijven onveranderd maar de strategie is toe aan vernieuwing. Ik vergelijk het wel 
eens met zeilen. De bestemming is niet veranderd maar de wind is gedraaid. En dat betekent dat je als 
stuurman een andere strategie moet bedenken om toch op de gewenste bestemming uit te komen. Onze 
missie is nog steeds dat we Gods koninkrijk in onze wereld willen zien. 
De strategische verandering die we de komende jaren in zullen zetten bevat drie thema’s:
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Community
Onze samenkomsten zijn veranderd en dat heeft  impact op de onderlinge verbondenheid. De komende 
tijd zullen er nieuwe initiatieven ontplooid worden om de onderlinge verbondenheid te vergroten. 

Discipelschap
We houden van de samenkomsten op zondag. Wel is gebleken dat alleen samenkomsten niet succesvol 
zijn in het voortbrengen van discipelen van Jezus. Als we kijken naar de gemeente dan zien we een enor-
me groep (potentiële) discipelmakers. We geloven dat God een beweging van discipelschap op gang wil 
brengen.

Impact in de stad
Uiteindelijk zal bovenstaande moeten leiden naar impact in de wereld om ons heen. We noemen dat stad, 
maar het betreft  ook het dorp waar je woont en het bedrijf waarvoor je werkt.  Jezus zegt dat wij het licht 
van de wereld zijn. Hoogste tijd dat het licht wat helderder gaat schijnen.

Walfried Giltjes
Senior voorganger
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VOORWOORD VAN DE PENNINGMEESTER

SHELTER HAARLEM – JAARVERSLAG 2020
Welkom in het jaarverslag 2020 van Shelter-Haarlem. In het tekstuele deel (ook wel het bestuursverslag) 
willen we een overzicht geven van wat er in 2020 is gebeurd met de middelen die we ontvangen hebben. 
Verschillende personen komen aan het woord om verschillende kanten van Shelter te belichten.

Samenvatting fi nanciën
Te zien is dat de verwachte groei van tienden niet heeft  doorgezet. We blijven echter streven naar groei in 
het aantal mensen dat we bereiken, het aantal mensen dat Shelter bezoekt en het aantal levels waarop we 
een impact hebben. Daarvoor is fi nanciële groei nodig. Daarom blijven we uitzien naar groei in inkomsten 
in 2021 en daarna.

Alhoewel de inkomsten lager zijn uitgevallen dan begroot, is het gelukt het resultaat positief te houden. 
Dat komt door lagere uitgaven. Voor een deel komt dit ook door corona: er is minder geld uitgegeven voor 
diverse activiteiten, omdat die simpelweg niet mogelijk waren. Verder vielen de personeelslasten lager 
uit: deels door begrote uitbreidingen die we, bij afwezigheid van groei in inkomsten, niet hebben inge-
vuld. Deels kwamen de lagere kosten door lagere trainingskosten. En, helaas, ook een deel door verzeke-
ringsopbrengsten door ziekteverzuim.

Balans en reserves
Kijkend naar de balans, en met name de reserves en fondsen, zien we dat er voldoende geld in kas is. De 
continuïteitsreserve die bedoeld is om de continuïteit te waarborgen is voldoende gevuld. De vrije reserve 
is ook fl ink gevuld. Deze gaat in 2021 of 2022 aangewend worden voor grote onderhoudsinvesteringen in 
het gebouw. 

De hypotheekrente over de hypothecaire lening van € 300.000,- is in 2021 opnieuw vastgelegd voor een 
periode van 5 jaar. De rente is verlaagd (naar 2,15%) en tevens zijn we begonnen met afl ossen. Met een 
eerste afl ossing van € 30.000,- in  mei 2021 en geplande afl ossingen van € 15.000,- per volgend jaar willen 
we bijdragen om de (rente) lasten te verlagen en de fi nanciële basis van Shelter te versterken.
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De begroting van 2021 biedt na het vertrek van Jan Pool in verband met zijn pensioen ruimte voor uitbrei-
ding van het team. Deze uitbreiding is noodzakelijk om de werkzaamheden binnen het team op kantoor 
goed te kunnen verdelen. Dit is de basis. Maar om de impact in de buurt en in ons land verder te kunnen 
vergroten zullen op termijn verdere investeringen nodig zijn.

Heeft  u na het lezen van dit verslag nog verdere vragen? 
Laat het weten via jaarverslag@shelter-haarlem.nl!

Namens de oudstenraad,
Peter van der Wal
Penningmeester
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SHELTER CREATIEF
Door Manoa Wellner

Binnen Shelter Creatief kijken we terug op een gaaf jaar waarin nieuwe initiatieven zijn uitgewerkt. Zo zijn 
er in september, toen er de mogelijkheid was om live bij elkaar te komen, twee supertoff e schilderwork-
shops geweest. We zien een groei in interesse voor de creatieve avonden en bovenal een groei in mensen 
die uitstappen in creativiteit!
Een hoogtepunt was de creatieve dienst onder leiding van Klaas van Denderen: vrijheid en creativiteit. 
Dit hebben we ervaren als een thema van het hele jaar: een jaar waarin het leek dat onze vrijheid beperkt 
werd, zijn we hiermee binnen Shelter Creatief aan de slag gegaan en mogen we hier steeds meer uiting 
aan geven. Een tof voorbeeld hiervan is de nieuwe wisselende expositie die we hebben in het gebouw!
Wanneer je in Shelter bent, kijk dan eens goed rond of je iets nieuws aan de muur ziet hangen.

ORGANISATIE
Door Jeroen van Kampen

Een belangrijke ontwikkeling binnen de organisatie van Shelter is het in gebruik nemen van Churchsuite. 
Komende van een simpel Excel-bestand, hebben we nu een systeem waarin we veilig de ledengegevens 
kunnen bewaren, en makkelijker evenementen en activiteiten kunnen organiseren. Vanuit Churchsuite 
kunnen we u rechtstreeks mailen, via de app kunt u zich direct aanmelden voor @homegroepen of Tracks, 
of kunt u zichzelf inschrijven voor de zondagochtend diensten. Dit systeem kwam precies op tijd; we heb-
ben er als Shelter een enorm voordeel van gehad bij het organiseren van activiteiten in de coronaperiode.

KINGDOM BUILDERS
Door Eveline en Arjen Hoft ijzer

Afgelopen jaar hebben we voor de tweede keer de discipelschapscursus gegeven. Er waren tien deelne-
mers en we hebben hele toff e avonden met elkaar gehad. Daarnaast zijn we gestart met de eerste e-cour-
se en hebben al heel wat mensen de e-course gevolgd. Je kunt je hier maandelijks voor opgeven. 

SAMENKOMSTEN
Door Stephan Zweers

In 2020 hebben we een grote piek gezien in het aantal mensen dat online mee kijkt. Deze trend heeft  zich 
ook in 2021 voortgezet. Het doel is altijd om mensen een ontmoeting te geven met Jezus. Thuis werkt 
dit alleen net even anders dan in een zaal vol met mensen. In 2020 is geïnvesteerd in het aanbieden 
van livestream. Uit de enquête die eind 2020 werd gehouden, kwam naar voren dat de kwaliteit van de 
livestream nog verder verbeterd kon worden. Daarom is ook in 2021 geïnvesteerd in verbetering van de 
livestream. Denk aan betere camera’s en soft ware voor video, alsmede het opzetten van een audio-studio 
om tijdens de aanbidding het geluid te optimaliseren. Al deze dingen zullen bijdragen om het koninkrijk 
van God te verspreiden en zichtbaar te maken in onze wereld!
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REAL LIFE CHURCH
Door Jan en Ruth de Haan

Real Life Church is door Jan en Ruth gestart als een dochtergemeente van Shelter Haarlem in Amsterdam 
Zuidoost (Bijlmer). Real Life Church wil een geestvervulde geloofsfamilie zijn waar je thuis mag komen en 
waar we elkaar willen leren om Jezus te volgen in de praktijk. Op deze manier willen we een koninklijke 
revolutie veroorzaken op de plaats waar we zijn.

Drie woorden zijn belangrijk:
Inspiratie:   we willen mensen inspireren zodat ze leren te denken, spreken, handelen en leven  
   vanuit hun koninklijke bestemming in Christus.
Activatie:   we willen elkaar uitdagen om de grote opdracht die Jezus gegeven heeft  in de 
   praktijk te brengen.
Transformatie:  als familie willen we ons inzetten om vrede, vreugde en gerechtigheid in de Bijlmer  
   te brengen. 

Verwachting en wat er tot nu toe is bereikt in 2021:
• Sinds onze start begin januari 2021 hebben we al mogen zien dat er verschillende mensen tot
 geloof zijn gekomen, er zijn verschillende mensen genezen van lichamelijke kwalen en een aantal  
 mensen hebben aangegeven zich te willen laten dopen.
• Elke zaterdagmiddag wordt er outreach gedaan, waarbij we mensen in de Bijlmer over Gods liefde  
 mogen vertellen.
• De gezamenlijke maaltijden en diensten worden door een steeds grotere groep mensen bezocht.
• In de nabije toekomst hebben we het verlangen om te gaan starten met missionair kinderwerk,   
 mannenwerk, jonge moeders, band ontwikkeling/koor en cursussen. 

www.reallife-church.nl

Als dochtergemeente van Shelter Haarlem draagt Shelter ook fi nancieel bij. Dit zal vanaf 2021 te vinden 
zijn in de jaarrekening onder Zendelingen/bedieningen.

INDONESIË
Door Thijs en Marijke

2020 is voor onze bediening een goed jaar geweest. Ook al konden we minder in Indonesië aanwezig zijn, 
toch was het mogelijk om op afstand door te gaan. Ook wanneer wij in Indonesië verblijven wordt het 
meeste werk gedaan door onze lokale partners. Zij zijn tenslotte het meest geschikt om de Indonesische 
bevolking te bereiken. Een groot deel van onze taak bestaat uit het ondersteunen, trainen en coachen van 
deze vrienden. Dit doen we nu tijdelijk online. Het voordeel van online werken is dat je op meer plekken 
tegelijk aanwezig kunt zijn. Zo hebben we naast Indonesië ook trainingen verzorgd in India en Amerika om 
veldwerkers te helpen online materialen te ontwikkelen en webinars te faciliteren. Op deze manier kan het 
discipelschapsproces doorgaan binnen de huidige restricties.
Een groot deel van onze bezigheden bestaat uit het ontwikkelen van een telefoon app. Deze app helpt 
kerkstichtingsbewegingen en veldwerkers om de groei van de gemeente inzichtelijk te maken. Dit helpt 
hen in hun coaching en besluitvorming.
Naast het app project hebben we als team deze tijd in Nederland gebruikt om een aantal andere projecten 
op de kaart te zetten. Zo zijn er twee waterfi lter projecten die binnenkort van start zullen gaan. Het aanbie-
den van schoon water geeft  toegang tot gebieden waar ‘levend water’ het hardst nodig is.
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Shelter Haarlem is persoonlijk en fi nancieel betrokken bij Thijs en Marijke. Wil je zelf ook fi nancieel bijdra-
gen? Dat kan via Jeugd met een Opdracht. Neem hiervoor contact op met Thijs en Marijke.
(Heb je geen contactgegevens? Meldt je aan via receptie@shelter-haarlem.nl en je mail wordt doorge-
stuurd!)

VOP (Village of Peace) 
Door Laurens Lagerwerf

De visie van VOP is de negatieve spiraal van armoede, geweld en onrecht in Afghanistan te doorbreken. Dit 
is niet gerealiseerd binnen een dag, een week of een jaar, het is een proces wat langer de tijd kost dan dat. 
Echter, wat we vandaag te weeg brengen werkt mee aan een beweging richting deze verandering in de 
toekomst. 

In 2020 maakten we een stap in het vergroten van het eigenaarschap van de Afghanen zelf en draaiden de 
leiders met hun teams zelfstandiger de verschillende projecten. Dit was sneller dan gepland doordat er 
niet gereisd kon worden door corona, maar ze waren er ook duidelijk klaar voor. In oktober 2020 vond de 
overdracht plaats van Piet van Walsem naar Laurens Lagerwerf als directeur. Piet zal betrokken blijven in 
het trainen en het coachen van de Afghanen.

In Bamyan ontwikkelde de community voor wezen en weduwen zich verder. Deze biedt nu plaats aan vier 
weduwen en 21 weeskinderen. Naast de noodzakelijke hulp werken we aan hun herstel en ontvangen ze 
training om uiteindelijk weer zelfstandig te kunnen leven. 
De komst van het coronavirus verergerde een aantal toch al zeer gevaarlijke en schrijnende situaties. We 
hebben om die reden ervoor gekozen d.m.v. noodhulp te voorzien in voedselpakketten waarmee we zo’n 
24.500 mensen konden helpen. Op onze website www.villageofpeace.org vind je nog meer activiteiten in 
het jaarverslag van VOP terug.

2021 zetten we in om de verschillende centra waaruit we werken verder te versterken, waaronder nu ook 
in Kandahar. Bestaande projecten gaan voornamelijk door en we zetten in op nieuwe projecten, waarbij 
we hopen onder andere nog een community te kunnen starten.
We bouwen verder en vertrouwen dat voor de mensen waar we mee in contact komen vrede niet een 
vergezicht is in de toekomst, maar hun hart mag bereiken door het werk wat we doen. Bedankt voor jullie 
steun om dit mogelijk te maken!

Deze input voor het jaarverslag van Shelter is ontvangen vóór de meest recente ontwikkelingen in Afghani-
stan. Wil je verder op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van VOP? Kijk dan op de website!

WILD SAINTS
Door Tim de Zwart

Wild Saints bestaat uit drie doelgroepen. Activiteiten worden apart, maar ook gezamenlijk georganiseerd. 
De doelgroepen zijn:

Doelgroep Frequentie    Gem. aantal jongeren 
13 t/m 15 jaar  1 x per maand    5-15 
16 t/m 19 jaar 1 x per twee maanden  25-40 
20+   1 x per drie weken   20-30 
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Daarnaast organiseert Wild Saints:
Wild Packs (huisgroepen)
Wild Tracks (kleine groepen op basis van hobby/passie jeugdleiders)
Wild Saints buiten (evangelisatie met 20 tot 80 jongeren!)
Jeugddiensten voor alle groepen samen: om de maand 100 bezoekers, gevolgd door café Het Heilig Boon-
tje.

Hoogtepunt 2020
Door corona moesten we als Wild Saints al onze programma’s aanpassen omdat veel activiteiten niet 
meer konden plaatsvinden. Hierdoor hebben we veel meer ingezet op activiteiten met kleinere groepen. 
Zo hebben we in de lockdown van maart een buddy systeem opgezet waarbij zoveel mogelijk jeugdleiders 
gekoppeld werden met een aantal jeugdigen. Daarnaast zijn we tracks gestart, wat kleine groepen zijn 
gebaseerd op de hobby’s/passies van jeugdleiders waar jeugd bij kan aanhaken. Je deelt op deze manier 
het leven op een laagdrempelige manier. 

Voor 2021 
In 2021 zullen we doorbouwen met de tracks en zorgdragen dat alle jeugd gezien wordt en groeit in hun 
relatie met God. We gaan ervoor dat ondanks de maatregelen omtrent corona de jeugd zich geliefd voelt 
en niet eenzaam is. Daarnaast doen we met een team een tweejarige training om op alle fronten te groei-
en in het jeugdwerk; we verwachten dat dit als een olievlek zal werken.

DEELGEBIED GEBED & PROFETIE
Door Ineke en Eric Koster

De focus en ons verlangen voor de gemeente in 2020 was  om nog meer van Gods tegenwoordigheid te 
zien in de gemeente en ons persoonlijk leven. We strekken ons uit naar een krachtige groei op het gebied 
van profetie, geestelijke onderscheiding en gebed voor bevrijding.

Richting gevende woorden begin 2020 voor de gemeente
• Dit jaar is een jaar van heiliging en van apart zetten. Dit is een jaar van gebed in de binnenkamer. 
 Ik zie velen in hun eigen huis bidden en de Heilige Geest bezoekt de mensen thuis. 
 De huizen worden verlicht en Hij zet de bidders in vuur en vlam. (Eric Koster, januari)
• Als gemeente zijn jullie nieuwe grond aan het ploegen. Nieuwe grond omploegen is pijnlijk. 
 Op hetzelfde moment is de gemeente oude bronnen aan het heropenen. Er zijn waarden in de stad  
 begraven en bedekt. Het opgraven van deze oude bronnen kost tijd, maar er zal een doorbraak   
 komen. (Irene Nlandou, februari)

God aan het werk
In januari was er weer een gebedswandeling, met de focus op het zijn van een zegen voor de stad. Ook dit 
jaar werd weer mee gedaan aan de landelijke week van gebed, waarin ook genezing plaatsvond!
Er werden regelmatig gebedsverzoeken ingediend zowel via de website van Shelter, als ook tijdens de 
dienst op zondag, via Facebook & Youtube. Gebedsverzoeken werden verhoord bijvoorbeeld rondom 
werk (in dezelfde week nieuwe baan), genezing, een nieuwe woning, genezing en bevrijding, bijvoorbeeld 
van anorexia. 

Pagina 8



De rol van gebed tijdens corona
Tijdens de eerste golf hadden we ons met name gericht op intimiteit met God en overgave aan Hem. 
Voor het ministryteam & profetisch voorbede team (PVT) is een nieuwe missie en visie geïmplementeerd. 
Het ministryteam bleef, weliswaar in kleinere setting, actief met bidden voor mensen tijdens en na de 
dienst voor gemeenteleden, dopelingen en gezinnen bij het opdragen van kinderen. Het PVT bleef actief 
samenkomen om te bidden voor de gemeente en stad. Er is specifi ek voorbede gedaan voor bijvoorbeeld 
de kinderwerkers en de Alphacursus. Tevens is ondersteuning gegeven tijdens de conferentie ‘Kinderen 
hebben geen kleine Heilige Geest’ en de New Ground avonden. 

Firegroups
Dit jaar groeide het netwerk van Firegroups naar tien groepen en waren er nog meer mogelijkheden 
om te pionieren. Op 4 en 5 mei waren er twee interkerkelijke gebedsdagen, voor Haarlem en omgeving. 
Gemeenteleden en ook de meeste Firegroups deden hieraan mee. Het waren twee bijzondere dagen! De 
eerste dag was een vastendag. We richtten ons op verootmoediging, baden voor onszelf en deden voorbe-
de voor de kerken. Op Bevrijdingsdag proclameerden we de vrijheid, die God voor ons op het oog heeft , 
uit over de stad en omgeving. Er werden overal gebedswandelingen en gebedsfi etstochten gehouden, van 
Heemstede tot Andijk. Er is deze dagen veel geploegd. 
Aan het einde van het jaar zijn de Firegroups overgedragen aan het Huis van Gebed- Haarlem, om het net-
werk verder te laten ontwikkelen. 

Training
Het is ons verlangen om te groeien en te ontwikkelen in profetisch spreken en het doen van voorbede. Het 
profetisch voorbede team heeft  het boek Hart van Profetie van Graham Cooke doorgenomen. Er is een 
training voor de gemeente geweest met het thema ‘vrijzetten door voorbede’ en er is ook les gegeven aan 
de kids van groep 7 en 8. 
Voor 2021 is ons verlangen het profetische naar een hoger niveau te tillen, waardoor de gemeente verder 
wordt (op)gebouwd, en om middels teams de samenleving om ons heen te kunnen dienen.

PERSONELE ONTWIKKELING
In verband met het pensioen van Jan Pool is hij sinds medio 2020 geen medewerker meer van Shelter 
Haarlem. Daarnaast heeft  een aanpassing van urenomvang plaatsgevonden bij de andere voorgangers. 
Daar staat tegenover dat we iemand voor één dag in de week hebben aangenomen in verband met het 
jeugdwerk (Tim de Zwart). 

In 2021 zal er een kleine uitbreiding zijn in de urenomvang bij de voorgangers om daar het aantal perso-
nen op een voldoende niveau te houden. Tevens is een uitbreiding gepland van uren in de ondersteuning.
Afsluitend blijft  Piet van Walsem onderdeel van ons personeelsbestand als evangelist. We vinden het be-
langrijk om een bijdrage te leveren aan de continuïteit van het werk dat hij in binnen- en buitenland doet.

*FTE staat voor ‘Fulltime Equivalent’. 1 FTE = 1 medewerker van 40 uur per week
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Balans van Shelter Haarlem
Activa 31-12-2020 31-12-2019 Passiva 31-12-2020 31-12-2019

Materiële vaste activa Reserves en fondsen
Totaal Gebouw Eksterlaan Haarlem 553.165   567.101   Continuïteitsreserve 90.000  93.000  
Totaal Inventaris 38.006  47.151  Div. Bestemmingsreserves 304.671  341.251   
Totaal Materiële Vaste Activa 591.171  614.251  Vrije Reserve 76.160  4.211  

Div. Bestemmingsfondsen 18.959  26.240  
Kortlopende vorderingen Totaal Reserves en fondsen 489.790  464.702  

Totaal RC verbonden stichtingen - 5.166 
Totaal Debiteuren en overlopende posten 15.443  14.167 Schulden op lange termijn
Totaal Kortlopende vorderingen 15.443  19.333 Hypothecaire lening 300.000  300.000   

Onderhandse - 731  

Totaal Liquide middelen 214.392  177.142  Totaal Schulden lange termijn 300.000  300.731  

Schulden op korte termijn
Crediteuren & overlopende posten 22.960  32.150  
Belastingen & sociale lasten 5.750   9.432  
Totaal RC verbonden stichtingen 2.506   3.710  
Totaal Schulden korte termijn 31.216  45.292  

Totaal Activa 821.006  810.726  Totaal Passiva 821.006  810.726  
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Baten en Lasten Shelter Haarlem
Realisatie 2020 Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021

Baten
Tienden/bijdragen/collecten 496.431       480.190             522.153             519.639              
Bestemmingsgiften 53.088         70.081               66.500               43.200                
Cursussen en acties 503              1.252                 2.500                 600                     
Bijdragen van derden 5.655           4.016                 2.500                 4.628                  
Totaal Baten 555.677       555.539             593.653             568.067              

Lasten
Personeelskosten 323.911       325.432             340.416             321.691              
Gemeenteactiviteiten 37.613         48.173               55.250               55.460                

Evangelisatie/giften/bijdragen 78.299         78.854               82.945               78.890                
Kantoorkosten 26.590         29.973               32.142               29.557                
Huisvestingskosten 24.052         30.146               39.800               41.071                
Betaalde rente (hypotheek)leningen 8.552           8.645                 8.600                 8.580                  
Kosten cursussen en projecten 179              2.407                 3.500                 600                     
Afschrijving vaste activa 31.393         29.043               31.000               32.219                
Totaal Lasten 530.589       552.672             593.653             568.067              

Resultaat 25.087         2.867                 0                        0                         

Bestemming resultaat
Continuïteitsreserve (3.000)          (3.000)                
Best.res.fin.mat.vaste act. (23.080)        43.476               
Best.reserve verbouwing/renovatie -               (32.679)              
Bestemmingsreserve overbrugging (13.500)        4.778                 
Overige reserves 71.949         (13.205)              
Bestemmingsfonds kinderwerk -               (1.000)                
Bestemmingsfonds diaconie (3.717)          1.540                 
Bestemmingsfonds zomerreizen -               (608)                   
Bestemmingsfonds Apostolisch Centrum (3.565)          3.565                 
Bestemmingsfonds Reizen/trainingen -               -                     
Bestemmingsfonds evangelisatie -               -                     
Totaal 25.087         2.867                 

Best.res.fin.mat.vaste act.: Bestemmingsreserve financiële materiële vaste activa
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Kasstroom overzicht van Shelter Haarlem
2020 2019

Kasstroom uit operationele activiteiten, volgens de indirecte methode
Resultaat: 25.087             2.867               
Mutatie schulden op korte termijn: (14.076)            (3.658)              
Mutatie vorderingen op korte termijn 3.890               6.070               
Afschrijvingen 31.393             29.043             

Kasstroom uit operationele activiteiten 46.294             34.322             

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen gebouw -                   (37.954)            

Investeringen inventaris (9.213)              (31.701)            
Resultaat verkoop vaste activa 900                  -                   

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (8.313)              (69.655)            

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
mutatie schulden lange termijn (aflossing leningen) -731 -2135

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -731 -2135

Netto kasstroom 37.250             (37.462)            

Stand liquide middelen 1 januari 177.142           214.603           
Stand liquide middelen 31 december 214.392           177.142           

Toename (afname) liquide middelen 37.251             (37.461)            
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 Realisatie 
31-12-2020

Realisatie 
31-12-2019 Begroting 2020 Begroting 2021

Toelichting
- De vergelijkende cijfers in begroting 2020 en begroting 2021 voor de balansrekeningen zijn niet voorafgaand aan het jaar begroot op deze 
wijze.
- Bij het opstellen van deze jaarcijfers is de 'begroting balans' 2020 opgesteld op basis van uitgangspunt 2019 + de mutaties die in kaart 
gebracht waren.
- Bij het opstellen van de jaarcijfers 2020 is de 'begrote balans' 2021 opgesteld op basis van uitgangspunt 2020 + de mutaties die in kaart 
gebracht waren. Overige cijfers zijn aangevuld om op logische wijze aansluiting te verkrijgen. Vermelding van deze cijfers is opgenomen om 
te zien wat de verwachte balansontwikkeling is.
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 Realisatie 
31-12-2020

Realisatie 
31-12-2019 Begroting 2020 Begroting 2021

ACTIVA

Gebouw Eksterlaan Haarlem

Grond 472.000         472.000           472.000              472.000                 

Investeringen
Aanschafwaarde en investeringen gebouwen 702.398         664.445            702.398              692.242                 

Investeringen boekjaar -                  37.954              35.000                54.000                   
Desinvesteringen boekjaar (10.156)          -                    
Totaal investeringen 692.242         702.398           737.398              746.242                 

Afschrijvingen
t/m 1 januari (607.298)        (594.800)          (607.298)             (611.077)                
Afschrijvingen op desinvesteringen 10.156           (0)                      
Afschrijving boekjaar (13.935)          (12.497)            (15.000)               (14.855)                  
Totaal afschrijvingen (611.077)        (607.298)          (622.298)             (625.932)                

0 Totaal Gebouw Eksterlaan Haarlem 553.165         567.101           587.101              592.310                 

Inventaris

Inventaris
t/m 1 januari 232.880         201.179            232.880              231.234                 
Investeringen boekjaar 9.213              31.701              16.040                28.800                   
Desinvesteringen boekjaar (10.859)          -                    -                       
Totaal investeringen 231.234         232.880           248.920              260.034                 

Afschrijvingen
t/m 1 januari (185.729)        (169.184)          (185.729)             (193.228)                
Afschrijvingen op desinvesteringen 10.246           -                    
Afschrijvingen (17.745)          (16.546)            (16.000)               (17.364)                  
Totaal afgeschreven t/m 31 december (193.228)        (185.729)          (201.729)             (210.592)                

0 Totaal Inventaris 38.006           47.151              47.191                49.442                   

Rekening-couranten verbonden stichtingen
Stichting Heartlink Media
Stichting Heartlink -                  5.166                5.166                  -                          

0 Totaal RC verbonden stichtingen -                  5.166                5.166                  -                          

Debiteuren en overlopende posten
Rente Rabobank / ING -                  -                    -                       -                          
Kortlopende leningen 4.078              8.078                8.078                  4.078                      
Debiteuren 625                 1.205                1.205                  625                         
Overloop tienden/bijdragen/collecten -                  -                    -                       -                          
Jaarafrekening energiekosten 8.460              4.810                4.810                  8.460                      
Overige overlopende posten 2.280              74                      74                        2.280                      

0 Totaal Debiteuren en overlopende posten 15.443           14.167              14.167                15.443                   

Liquide middelen 
Kruisposten kas/bank
Kas Shelter Haarlem 268                 272                   272                      268                         

Rabobank rek. 119548186 Shelter Haarlem 112.065         95.400              75.360                61.484                   
Rabobank rek. 119548186 creditcard -                    -                       -                          
ING rek. 2078016 Shelter Haarlem 429                   429                      -                          
ING rek. 918025 Shelter Haarlem 8.032              1.024                1.024                  8.032                      
ING rek. 918049 Shelter zomeracties 94                      94                        -                          
ING rek. 1851622 Shelter projecten 15.978           3.253                3.253                  15.978                   
ING rek. 717702 2.278              898                   898                      2.278                      
Rabobank spaarrekening 32.87.657.186 75.771           75.771              75.771                45.771                   

0 Totaal Liquide middelen 214.392         177.142           157.102              133.811                 

Totaal Activa 821.006         810.726           810.726              791.006                 

Pagina 14



JAARCIJFERS 2020

 Realisatie 
31-12-2020

Realisatie 
31-12-2019 Begroting 2020 Begroting 2021

PASSIVA

We onderscheiden de volgende reserves:

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve financiering materiële vaste activa

Bestemmingsreserve verbouwing/renovatie

Bestemmingsreserve overbruggingsfuncties

Overige reserves

 Realisatie 
31-12-2020

Realisatie 
31-12-2019 Begroting 2020 Begroting 2021

Reserves
Continuïteitsreserve

Beginstand 93.000           96.000              95.000                90.000                   
Toevoegingen
Onttrekkingen (3.000)            (3.000)               
Eindsaldo 90.000           93.000              95.000                90.000                   

Financiering materiële vaste activa
Beginstand 314.251         270.775            314.251              291.171                 
Toevoegingen 43.476              13.000                80.581                   
Onttrekkingen (23.080)          
Eindsaldo 291.171         314.251           327.251              371.752                 

Verbouwing/renovatie
Beginstand -                  32.679              -                       -                          
Toevoegingen -                  4.784                10.000                
Onttrekkingen -                  (37.463)            (10.000)               
Eindsaldo -                  -                    -                       -                          

Overbruggingsfuncties
Beginstand 27.000           22.222              -                       13.500                   
Toevoegingen 27.000              
Onttrekkingen (13.500)          (22.222)            -                       (13.500)                  
Eindsaldo 13.500           27.000              -                       -                          

Overige reserves
Beginstand 4.211              17.417              4.211                  76.160                   
Mutatie resultaat 25.087           2.867                0                          
Toevoegingen 46.861           15.623                
Onttrekkingen (16.072)            (2.892)                 (67.081)                  
Eindsaldo 76.160           4.211                16.942                9.079                     

Totaal Reserves 470.831         438.462           439.193              470.831                 

Deze reserve betreft dat deel van de middelen waaraan door de oudstenraad nog geen doel is toegekend.

Deze reserve is ontstaan gericht op functies die zijn of zullen worden gecreëerd, terwijl daar momenteel nog onvoldoende inkomsten 
tegenover staan. De verwachting is dat deze inkomsten in 2022 toereikend zullen zijn.

Deze reserve omvat de bedragen die  zijn bestemd voor verbouwing/renovatie. De mutatie 2019 is een toevoeging in verband met giften ten 
bate van de aanstaande verbouwing van de kleine zalen (voormalig 'geel en rood') , een onttrekking in verband met een aanbetaling daarop 
en een voorziening op de aanstaande renovatie van de betonkaders aan de buitenkant van de toren.

Deze reserve omvat het deel van de middelen, dat is aangewend ter financiering van investeringen in materiële vaste activa. De omvang van 
de reserve wordt per balansdatum bepaald door het bedrag van de materiële vaste activa minus de langlopende schulden.

Deze reserve wordt gevormd ter dekking van onverwacht optredende verliezen als gevolg van risico's op korte termijn en mede als buffer ter 
zekerheidstelling dat het kerkgenootschap ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De oudstenraad acht een buffer van 20% 
van het jaarniveau van de lasten (exclusief afschrijvingen, cursussen en acties en kosten ter hoogte van de bestemmingsgiften) voldoende om 
passende maatregelen te kunnen treffen ter bijstelling van het niveau van de baten en/of de lasten. Op basis van de lasten over 2020 is de 
doelomvang van de reserve € 90.000 (20% van 449.000). 
Totaal lasten 2020: € 533.000 -/- € 31.000 (afschrijvingen) -/- 53.000 (besteding bestemmingsgiften) = € 449.000

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van het kerkgenootschap. De oudstenraad kan besluiten doelreserves aan te houden voor 
aanwending van een specifiek doel. Fondsen betreffen gelden die besteed worden in het kader van de doelstelling waarvoor deze ter 
beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende giften. 
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 Realisatie 
31-12-2020

Realisatie 
31-12-2019 Begroting 2020 Begroting 2021

Fondsen
Kinderwerk

Beginstand 2.250              3.250                2.250                  2.250                      
Toevoegingen
Onttrekkingen (1.000)               
Eindsaldo 2.250             2.250                2.250                  2.250                     

Diaconie
Beginstand 16.709           15.169              16.709                12.993                   
Toevoegingen 1.380              2.050                
Onttrekkingen (5.096)            (510)                  
Eindsaldo 12.993           16.709              16.709                12.993                   

Zomerreizen
Beginstand -                  608                   -                       -                          
Toevoegingen
Onttrekkingen (608)                  
Eindsaldo -                  -                    -                       -                          

Apostolisch Centrum
Beginstand 3.565              -                    3.565                  -                          
Toevoegingen 3.565                
Onttrekkingen (3.565)            
Eindsaldo -                  3.565                3.565                  -                          

Reizen/trainingen
Beginstand -                  -                    -                       -                          
Toevoegingen 4.817                
Onttrekkingen (4.817)               
Eindsaldo -                  -                    -                       -                          

Evangelisatie
Beginstand 3.716              3.716                3.716                  3.716                      
Toevoegingen
Onttrekkingen
Eindsaldo 3.716             3.716                3.716                  3.716                     

Totaal Fondsen 18.959           26.240              26.240                18.959                   
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 Realisatie 
31-12-2020

Realisatie 
31-12-2019 Begroting 2020 Begroting 2021

Hypothecaire lening Rabobank
Beginstand 300.000         300.000            300.000              270.000                 
Aflossing
Eindsaldo 300.000         300.000           300.000              270.000                 

Onderhandse leningen
Stand 1 januari 731                 2.866                731                      -                          
Uitgegeven in boekjaar
Aflossing (731)                (2.135)               (731)                    
Eindsaldo -                  731                   -                       -                          

Crediteuren & overlopende posten
Diverse crediteuren 1.071              3.777                32.150                1.071                      
Reservering vakantiegeld incl. sociale lasten 10.096           12.917              10.096                   
Bestemmingsgiften 4.362              6.705                4.362                      
Bestemmingscollectes 832                   -                          
Overige overlopende posten 7.431              7.919                7.431                      
Eindsaldo 22.960           32.150              32.150                22.960                   

Belastingen en sociale lasten
Loonheffing en sociale lasten december 5.750              9.432                9.432                  5.750                      

Eindsaldo 5.750             9.432                9.432                  5.750                     

Rekening-couranten verbonden stichtingen
Stichting Heartlink Media 1.095              3.710                3.710                  1.095                      
Stichting Heartlink 1.411              1.411                      

0 Totaal RC verbonden stichtingen 2.506             3.710                3.710                  2.506                     

Totaal Passiva 821.006         810.726           810.726              791.006                 
CHECK -                  -                    0,00                     -                          

In 2021 loopt de rentevastperiode (thans 2,85%) over de aflossingsvrije hypothecaire lening bij de Rabobank af. In mei 2021 Is 
deze rentevastperiode opnieuw vastgelegd tegen een vijfjarige vaste rente van 2,15%. Tevens is besloten om jaarlijks, in 
januari, een bedrag van € 15.000,- af te gaan lossen. In mei 2021 is een totaalbedrag van € 30.000,- afgelost. De te betalen 
rente zal hierdoor in 2021 zo'n € 1.600,- lager uitvallen dan begroot. Na aflossing in januari 2022 zal de rentelast in 2022 zo'n      
€ 3.100,- lager zijn dan in 2020.
Het besluit tot aflossen is genomen daar de verhouding lasten/inkomsten gunstiger is dan in 2016 ten tijde van de vorige rente 
aanpassing. Tevens is het verstandig de lage rentetarieven deels de benutten om de hypothecaire last te verlagen voordat 
rentetarieven mogelijkerwijs weer stijgen.
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 Realisatie 
31-12-2020

Realisatie 
31-12-2019 Begroting 2020 Begroting 2021

BATEN

Tienden/bijdragen/collecten
Tienden/bijdragen gemeeenteleden 459.157         443.188            485.653              475.560                 
Overige giften 9.453              3.682                2.500                  15.784                   
Collecten algemeen 27.821           33.320              34.000                28.295                   

Tienden/bijdragen/collectenTotaalTotaal 496.431         480.190           522.153              519.639                 

Bestemmingsgiften
Collecte t.b.v. Apostolisch Centrum -                  3.365                -                       -                          
Giften t.b.v. diaconie 1.380              2.050                1.500                  1.200                      
Verbouwing/training/apostolisch centrum -                  8.040                10.000                -                          
Bestemmingsgiften 40.110           34.287              30.000                30.000                   
Bestemmingscollectes 11.544           21.597              25.000                12.000                   
Opbrengsten Live Like Jesus 54                   743                   -                       -                          

BestemmingsgiftenTotaalTotaal 53.088           70.081              66.500                43.200                   

Cursussen en acties
Opbrengst cursussen/materialen 503                 1.252                2.500                  600                         
Opbrengsten acties -                       -                          

Cursussen en actiesTotaalTotaal 503                 1.252                2.500                  600                         

Bijdragen van derden
Inkomsten spreekbeurten WG
Inkomsten spreekbeurten MS 225                 478                   -                       -                          
Rente van bankrekeningen en RC 178                 9                        -                       -                          
Ontvangen huur gebouwen 3.068              3.488                2.500                  3.000                      
Ontvangsten Livestream 2.150              -                    -                       1.800                      
Overige baten 33                   41                      -                       (172)                        

Bijdragen van derdenTotaalTotaal 5.655             4.016                2.500                  4.628                     

Totaal Baten 555.677         555.539           593.653              568.067                 
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 Realisatie 
31-12-2020

Realisatie 
31-12-2019 Begroting 2020 Begroting 2021

LASTEN

Personeelskosten
Vaste medewerkers

ANW-/WGA-gat-verzekering 2.263              1.899                2.300                  2.400                      
Bruto-salarissen/vakantiegeld 245.948         264.186            271.185              234.983                 
Doorbelaste salariskosten (23.589)          (48.162)            (41.316)               (12.631)                  
Ontvangen ziekengeld (7.044)            (3.553)               (2.240)                 -                          
Sociale lasten werkgeverspremies 26.431           28.896              29.458                25.526                   
Pensioenpremies 27.770           35.619              33.068                19.974                   
Werkgeversbijdrage premie ZVW 15.249           16.444              15.480                13.414                   
Ziekteverzuimverzekering personeel 5.169              5.075                5.784                  6.000                      
Verzekering t.b.v. werknemers 303                 169                   195                      195                         
Km-vergoeding werknemers 3.415              6.449                4.894                  2.750                      
Opleiding, training, conferentie werknemers 1.755              3.150                6.000                  5.000                      
Vergoeding woon-werk verkeer 3.041              3.311                3.542                  3.500                      
Overige personeelskosten 8.492              2.668                2.000                  3.600                      
Inhuurkrachten 7.971              -                    -                       9.000                      
Totaal 317.174         316.150           330.351              313.711                 

Vrijwilligers
Vrijwilligersvergoedingen 4.925              6.015                7.565                  7.740                      
Km-vergoeding overige medewerkers 1.812              3.267                2.500                  240                         
Totaal 6.737             9.282                10.065                7.980                     

Totaal Personeelskosten 323.911         325.432           340.416              321.691                 

Gemeenteactiviteiten
Samenkomsten

Spreekbeurtkosten 4.200              800                   1.000                  3.000                      
Decoratie 391                 122                   1.000                  1.200                      
Gastendiensten 77                   1.685                1.500                  1.500                      
Hospitality & Services 39                   1.102                2.000                  1.800                      
New Ground 205                 113                   400                      480                         
Productiebureau 4.208              3.426                5.000                  3.000                      
Shelter Worship Band 4.127              2.428                5.000                  4.800                      
Bloemen t.b.v kerkzaal 91                   1.567                1.500                  840                         
Voorbedeteam -                  319                   500                      480                         
Totaal 13.338           11.563              17.900                17.100                   

Doelgroepen
Bedieningenraad 211                 393                   400                      420                         
Creativiteit 1.587              1.183                1.500                  2.520                      
Get Connected 223                 -                    -                       240                         
Just Bloom 198                 182                   1.500                  800                         
Life Leaders Network 1.158              -                    -                       2.400                      
Ondernemers 2                     11                      500                      400                         
Oudsten 455                 9.853                3.000                  2.400                      
Senioren 60                   1.575                2.000                  1.600                      
Shelter Ontmoet -                  643                   -                       -                          
Tiener- en Jeugdwerk 4.405              8.350                7.000                  8.400                      
Training/conferenties kader 1.667              603                   2.500                  2.400                      
Kinderwerk 1.007              1.076                3.480                  3.600                      
Totaal 10.973           23.868              21.880                25.180                   
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 Realisatie 
31-12-2020

Realisatie 
31-12-2019 Begroting 2020 Begroting 2021

Zorg
Shelter Care 5.123              510                   1.600                  1.900                      
Totaal 5.123             510                   1.600                  1.900                     

Catering
Inkoopkosten kantine 2.355              3.365                4.000                  2.850                      
Ontvangsten kantine (323)                (701)                  (500)                    (270)                        
Inkoopkosten koffieautomaten 1.098              2.363                3.500                  2.400                      
Ontvangsten koffieautomaten (263)                (401)                  (500)                    (240)                        
Maaltijden 953                 972                   1.900                  900                         
Totaal 3.820             5.597                8.400                  5.640                     

Overige gemeentekosten
Ondersteuning training jeugd 200                 600                   500                      600                         
Studiemateriaal (incl. abonn.) en bibliotheek 2.062              4.281                3.220                  3.000                      
Weggegeven studiemateriaal 1.145              1.039                1.250                  1.440                      
Onvoorzien/overig 953                 715                   500                      600                         
Totaal 4.360             6.635                5.470                  5.640                     

Totaal Gemeenteactiviteiten 37.613           48.173              55.250                55.460                   

Evangelisatie/giften/bijdragen
Bestemmingsdoelen

Afgedragen bestemmingsgiften 39.613           34.287              29.500                30.000                   
Afgedragen bestemmingscollecten 11.544           21.597              25.000                12.000                   
Besteding Live Like Jesus 54                   743                   -                       -                          
Totaal 51.211           56.627              54.500                42.000                   

Zendelingen & Bedieningen
Bijdragen bedieningen 5.550              4.800                4.800                  7.800                      
Giften zendelingen 7.037              5.520                6.600                  8.400                      
Giften diverse projecten 8.100              6.450                6.000                  7.200                      
Totaal 20.687           16.770              17.400                23.400                   

Bestedingen evangelisatie
Evangelisatiewerk algemeen 1.922              138                   3.220                  2.400                      
Alpha cursus 1.116              1.142                3.575                  2.400                      
Kledingbank/Voedselbank 64                   221                   250                      240                         
True Courage -                  126                   500                      500                         
Totaal 3.101             1.627                7.545                  5.540                     

Bijdragen
Contributies/giften div. instellingen 3.300              3.830                3.500                  7.950                      
Totaal 3.300             3.830                3.500                  7.950                     

Totaal Evangelisatie/giften/bijdragen 78.299           78.854              82.945                78.890                   
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 Realisatie 
31-12-2020

Realisatie 
31-12-2019 Begroting 2020 Begroting 2021

Kantoorkosten
Contributie VPE/Bethel 4.303              7.830                6.792                  5.640                      
Kantoorbehoeften 1.267              2.124                2.000                  1.500                      
Ontvangsten Kantoorbehoeften (8)                    -                    -                       -                          
Huur/onderhoud kopieerapparaat 1.249              1.380                1.400                  1.189                      
Ontvangsten kopieerapparaat (59)                  (63)                    -                       -                          
Onderhoud automatisering (incl. contracten) 2.338              3.184                3.500                  2.400                      
Verz. inventaris/bestuurdersaansprakelijkheid 2.057              1.738                2.300                  2.400                      
Telefoonkosten 1.478              2.067                3.400                  1.860                      
Portikosten 1.681              510                   500                      1.080                      
Bankkosten 2.154              2.340                2.250                  2.400                      
Transactiekosten GIVT 1.092              1.110                1.200                  1.200                      
Representatie- en relatiekosten 4.023              3.205                3.500                  4.320                      
PR/Communicatie intern en extern 2.776              2.405                2.500                  2.520                      
Advieskosten 33                   40                      50                        48                           
Kosten financiële administratie 2.349              2.119                2.250                  2.400                      
Overige kantoor- en algemene kosten (142)                (14)                    500                      600                         

-                       -                          
Totaal Kantoorkosten 26.590           29.973              32.142                29.557                   

Huisvestingskosten
Energie 13.201           15.645              16.500                21.756                   
Waterkosten 835                 717                   1.000                  600                         
Belasting/vuilafvoer 2.879              2.943                3.200                  2.965                      
Verzekeringen (met name opstal) 6.199              5.028                5.100                  6.000                      
Klein onderhoud gebouwen incl. contracten (2.219)            1.995                8.000                  4.500                      
Schoonmaak gebouwen 1.564              1.268                3.000                  2.550                      
Tuinonderhoud 1.170              55                      500                      900                         
Huur gebouwen (zondagsschool) 423                 2.494                2.500                  1.800                      

-                       -                          
Totaal Huisvestingskosten 24.052           30.146              39.800                41.071                   

Betaalde rente (hypotheek)leningen -                       -                          
Rente hypotheeklening Rabobank 8.540              8.517                8.500                  8.580                      
Rente RC ING/Rabobank -                  12                      -                       -                          
Rente lening o/g 12                   116                   100                      -                          

-                       -                          
Totaal Betaalde rente (hypotheek)leningen 8.552             8.645                8.600                  8.580                     

Kosten cursussen en projecten
Diverse cursuskosten 179                 2.407                3.500                  600                         

-                       -                          
Totaal Kosten cursussen en projecten 179                 2.407                3.500                  600                         

Afschrijving vaste activa
Afschrijving gebouw 13.935           12.497              15.000                14.855                   
Afschrijving inventaris 17.745           16.546              16.000                17.364                   
Resultaat desinvestering vaste activa (287)                -                    -                       -                          

Totaal Afschrijving vaste activa 31.393           29.043              31.000                32.219                   

Totaal Lasten 530.589         552.672           593.653              568.067                 

Resultaat 25.087           2.867                0                          0                             
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