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1.

Verslag van de Evangelist

Terugblik op 2018
Het jaar 2018 was een bijzonder gezegend jaar, waar wij met dankbaarheid op terug kunnen kijken. In dit
jaar heeft de evangelist 20 spreekbeurten kunnen vervullen. Tijdens verschillende samenkomsten in de
gemeente waar de evangelist heeft gesproken, hebben we de kracht van de Heilige Geest zien werken.
Mensen werden aangeraakt, ontvingen innerlijke genezing of werden bevrijd van bolwerken en issues in
hun leven.
De evangelist heeft in nieuwe gemeenten kunnen spreken zoals Windkracht 5 in Bunschoten, de buurtkerk
in Utrecht, Victory Outreach Heerlen en Treasure Internationaal. Tijdens de dienst bij VO Heerlen gaven
twee mensen hun leven aan Jezus. En zij bezoeken nu regelmatig de gemeente. In november kwam de
Rafael gemeente op West Terschelling ook nog eens bij. Dit laatste heeft een onverwachte ontwikkeling
gegeven voor het evangelisatie werk op Terschelling, omdat de evangelist daar nu in twee gemeenten
spreekt. De evangelist heeft twee keer met een groep mensen evangelisatie acties gehouden op
Terschelling. Enkele mensen ontvingen genezing van pijn in benen of arm tijdens de acties op straat. Vanaf
oktober is de evangelist begonnen met het geven van Bijbelstudie in Kortenhoef.
Een prachtig nieuwe ervaring was de missie trip naar Nigeria. Vanaf 12 mei tot en met 18 mei heeft de
evangelist daar de hele week een openluchtcampagne gehouden. Dit in samenwerking met lokale kerken.
Circa 100 mensen kwamen tot geloof en verschillende ontvingen genezing. Waaronder enkele oudere
vrouwen die problemen hadden met hun heup. Een jongetje werd genezen aan zijn oog waaraan hij blind
was. God heeft de evangelist daar op een machtige manier gebruikt, waarbij de tegenwoordigheid van de
Heilige Geest sterk aanwezig was. Regelmatig nam de Heilige Geest het over van de evangelist, waardoor
Zijn kracht werd vrijgezet. De evangelist heeft elke avond daar in het Engels gesproken en op een ochtend
onderwijs gegeven over het huwelijk. Wat duidelijk binnen kwam bij de mensen.
Bijna elke week heeft de evangelist het woord gedeeld in de Victory Outreach Home in Almere. Dit is een
opvang voor mannen met verschillende problematieken in hun leven. Op verschillende momenten werden
mannen vrijgezet van demonische machten. Door de kracht van de Heilige Geest.
Elke tweede zaterdag van de maand heeft de evangelist met Prayer station geëvangeliseerd in Hilversum.
Regelmatig hadden we prachtige gesprekken en konden we met mensen bidden. Daarnaast hebben enkele
mensen hun leven aan Jezus gegeven, gewoon op straat. Geweldig dit altijd weer te zien gebeuren. Via de
hulplijn Regio Pastor heeft de Evangelist counseling gesprekken en gebed met hulpvragers.
Wij hebben in 2018 een informatieavond gehouden over Stichting Newlife Ministries. We hadden mensen
bij elkaar die echt zijn geïnteresseerd en de stichting willen ondersteunen. Dit zullen we blijven herhalen
om zo nog meer activiteiten te kunnen doen in de toekomst.
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Verwachting 2019
In 2019 is het doel om meer te spreken op Terschelling. Doordat er nieuwe contacten zijn ontstaan met de
voorganger van Evangelie gemeente Rafael, verwacht de evangelist meer zielen te bereiken. De doelstelling
is om een evangelisatie- en genezingsbijeenkomst te organiseren op Terschelling. Dit dan in samenwerking
met de Rafael gemeente. Doel van de evangelist is, wat de Heer ook heeft laten zien in een beeld, dat we
nog meer gaan uitreiken naar de vaste eilandbewoners.
Verder lopen er contacten om een missie trip te organiseren naar Oeganda medio maart 2019. Tevens is
het plan om opnieuw een Evangelisatie Campagne te houden in Nigeria, medio mei 2019.
De evangelist gelooft dat God nieuwe deuren zal openen in Nederland, om naast de vaste preekbeurten,
te spreken in andere gemeente. Momenteel is God daar ook mee bezig.

Hilversum, 8 mei 2019
Evangelist Hans Griffioen

4|Pagina

2.

Verslag van de voorzitter

1. Bestuurlijke acties
In 2018 zijn er geen bestuurswisselingen geweest. Wel staat er de functie als “algemeen bestuurslid”
nog steeds vacant. Het is ons duidelijk geworden dat de functie zich meer zal gaan toespitsen op de
ondersteuning op het gebied van sociale-media/communicatie.
In 2018 zijn er vijf bestuursvergaderingen gehouden. De bestuursvergadering van het laatste kwartaal
2017 is verplaats naar januari 2018. Reden had te maken met uitval van de evangelist.
Verder hebben wij In 2018 de website www.newlifeministries.nl volledig vernieuwd.
2. Activiteiten
In 2018 heeft de stichting meerdere spreekbeurten vervuld op Terschelling bij diverse gemeenten en
tevens ondersteuning geleverd bij diverse activiteiten.








We zien het aantal spreekbeurten groeien, tevens zien we dat er deuren door God geopend
worden, doordat de evangelist in “nieuwe kerken” mag spreken.
Wekelijks spreekt de evangelist op de “Home” van Victory Outreach in Almere.
Maandelijkse deelname bij evangelisatie activiteiten van Prayer Station in Hilversum
In mei heeft de evangelist Nigeria bezocht en is daar tot zegen geweest voor plaatselijke
gemeenten en hun voorgangers.
Pastorale gesprekken gevoerd via telefonische hulplijn: Regio Pastor.
Bijbelstudie geven in huiselijke kring in Kortenhoef.
Actief geweest in het gebedsteam van de Betteld.

3. Financiën
We hebben 2018 financieel positief afgesloten. Ook in dit jaar hebben we extra aandacht besteed aan
het werven van sponsoren. Op 23 oktober hebben we een sponsoravond georganiseerd voor het
werven van donateurs en we zijn actief geweest met het uitdelen van flyers om de stichting financieel
te ondersteunen. Het aantal vaste donateurs is t.o.v. 2017 niet gegroeid. Wel zien we, dat er actief
gegeven wordt zodra er een project wordt georganiseerd. In 2018 hebben we meer giften ontvangen
dan er kosten begroot waren.
4. Plannen 2019
Naast alle genoemde activiteiten blijft Terschelling voor de Stichting een duidelijk evangelisatie gebied.
Tevens doen zich nieuwe kansen voor in Uganda en Nigeria. Voor 2019 zal dat ons aandachtsgebied
worden.

Hilversum, 8 mei 2019
G. Zwart (voorzitter)
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5.

Jaarrekening

Jaarcijfers 2018 Stichting New Life Ministries
Balans Stichting New Life Ministries
Toelichting 31 dec 2018
31 dec 2017
in EUR
in EUR
Liquide middelen
1
1.226
851
TOTAAL Activa
1.226
851
Eigen vermogen
Resultaat boekjaar
Totaal eigen vermogen
Kortlopende schulden
TOTAAL Passiva

2
3

Jaarcijfers 2018 Stichting New Life Ministries
Resultatenrekening Stichting New Life Ministries
Opbrengsten
Giften algemeen
Giften evenementen
Sub totaal giften
Kosten evenementen
Netto opbrengst
Overige kosten
Studiekosten
Conferenties
ICT kosten
Marketingkosten
Bankkosten
Giften
Algemeen
TOTAAL kosten
Resultaat

4

31
615
646

-714
745
31

580
1.227

820
851

2018
in EUR

2017
in EUR

1.894
1.263
3.158
-1.608
1.550

2.475
320
2.795
-1.252
1.543

-

5

80
116
534
122
15
68
935

38
342
98
51
129
140
798

615

745

De toelichtingen bij de jaarrekening vormen een integraal onderdeel van de jaarrekening.
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6.

Algemene toelichting

1. Algemene informatie
De doelstelling van Stichting New Life Ministries is om door middel van het evangelie mensen te helpen
en te ondersteunen naar een leven waarin zij hun eigenwaarde vinden. Mensen bereiken met een
boodschap die hun hoop en kracht geeft om problemen in het leven en moeilijke situaties aan te
kunnen. Waarbij de boodschap gebaseerd is op Bijbelse principes en normen en waarden.
Om dit doel te bereiken werkt Stichting New Life Ministries samen met kerken, gemeenten en andere
christelijke organisaties in het brengen van het evangelie en het organiseren van evangelisatie
campagnes in Nederland. En daar waar God roept ook in andere landen.
Wij verwijzen verder naar het beleidsplan op de website voor meer informatie.
2. Continuïteit
Het eigen vermogen van de Stichting bedraagt per 31 december 2018 € 646,- positief. De financiering
van de activiteiten hangt af van giften van mensen die een warm hart toedragen aan de visie van de
Stichting. De continuïteit van de Stichting hangt daarom in hoge mate af van deze giften. Het bestuur
verwacht een positieve ontwikkeling in de giften op basis van:
 de succesverhalen en getuigenissen uit de activiteiten van de Evangelist;
 de actieve verspreiding van flyers van de Stichting; en
 de werving van vaste donateurs.
Het bestuur ziet geen onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen
bestaan over de continuïteit van het geheel van de activiteiten van de Stichting. De in de deze
jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op
de veronderstelling van continuïteit van de Stichting.
3. Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de
statutaire bestuursleden, andere sleutelfunctionarissen en de directie en nauwe verwanten zijn
verbonden partijen. Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover
deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de
omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
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7.

Algemene grondslagen

1. Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn 640 van de Raad voor de
Jaarverslaggeving – Organisaties zonder winststreven (hierna: ‘RJ’). Activa en verplichtingen worden in
het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In
de balans en de staat van baten lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt
verwezen naar de toelichting.
2. Vergelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers volgen dezelfde waarderingsgrondslagen en categorisatie als het huidig jaar.
3. Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen
De Stichting heeft geen niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen.
4. Functionele valuta
De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de
economische omgeving waarin de Stichting haar activiteiten uitoefent. De jaarrekening is opgesteld in
euro’s; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van de Stichting.
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8.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
en bepaling van het resultaat

1. Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
2. Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de Stichting is de sluitpost van alle activa en passiva bij elkaar opgeteld +/- het
resultaat van het boekjaar.
3. Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
4. Giften
Betreft giften ontvangen van donateurs.
5. Kosten evenementen
Betreft gemaakte kosten voor evangelische evenementen.
6. Overige kosten
Betreft de kosten die de Stichting maakt voor de uitvoering van haar activiteiten.
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9.

Financiële risicobeheersing

1. Liquiditeitsrisico
Het liquiditeitsrisico is het risico dat de Stichting haar verplichtingen op korte termijn niet kan voldoen,
doordat zij niet over voldoende liquide middelen kan beschikken op korte termijn. De stichting heeft
een schuldpositie ten aanzien van de Evangelist. Het bestuur is voornemens deze schuldpositie zo snel
mogelijk af te lossen met de beschikbare middelen. De Stichting heeft geen kredietfaciliteiten bij
banken lopen.
2. Solvabiliteitsrisico
Het solvabiliteitsrisico is het risico dat de Stichting haar verplichtingen op lange termijn niet kan
voldoen, doordat zij niet over voldoende liquide middelen kan beschikken op de lange termijn. De
Stichting heeft geen lange termijn verplichtingen. De Stichting heeft geen kredietfaciliteiten bij banken
lopen.
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10.

Toelichting op de jaarrekening

1. Liquide middelen
De Stichting heeft een zakelijk rekening. De eindstand van de zakelijk rekening per 31 december 2018
is EUR 1.226,-. Alle liquide middelen zijn direct opvraagbaar. Zie onderstaand verloopoverzicht van de
liquide middelen.

2. Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de Stichting betreft de eenmalige inbreng van de stichting +/- het resultaat
van de voorgaande boekjaren +/- het resultaat van het huidig boekjaar.
Specificatie eigen vermogen
Beginstand
Resultaat boekjaar (-)
Eindstand eigen vermogen

31-12-2018 (in EUR)
31
615
646

31-12-2017 (in EUR)
-714
745
31

3. Kortlopende schulden
Betreft de terug te betalen sprekersvergoedingen en declaraties van de Evangelist in voorgaande
boekjaren.
Specificatie kortlopende schulden
Beginstand
Mutatie
Totaal kortlopende schulden

31-12-2018 (in EUR)
820
-240
580

31-12-2017 (in EUR)
1.120
-300
820
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4. Giften en kosten evenementen
De donateurs van de Stichting zijn onder te verdelen in vaste donateurs en incidentele donateurs. De
vaste donateurs doneren periodiek een bijdrage. De incidentele donateurs doneren afhankelijk van een
evangelisch evenement. In 2018 heeft de Stichting evangelische evenementen georganiseerd in
Terschelling en is de Evangelist uitgenodigd op een conferentie in Nigeria.
De Stichting heeft meer giften ontvangen dan begroot op totaal niveau. De kosten heeft de Stichting
weten te beheersen middels diverse besparingen. Netto komt de Stichting uit op een vergelijkbaar
resultaat als het voorgaand jaar.
Specificatie giften
Giften algemeen
Giften evenementen
Totaal giften

31-12-2018 (in EUR)
1.894
1.263
3.158

Begroting 2018 (in EUR)
2.150
500
2.650

31-12-2017 (in EUR)
2.475
320
2.795

Kosten evenementen

1.608

2.500

1.252

Netto

1.550

150

1.543

5. Overige kosten
De kosten zijn hoger uitgevallen ten opzichte van vorig jaar. De marketingkosten is de grootste
kostenpost voor 2018 en houdt verband met de update van flyers en overig marketingmateriaal.
Specificatie beheerkosten
Studiekosten
Conferenties
ICT kosten
Marketingkosten
Bankkosten
Giften
Overige kosten
Totaal beheerkosten

31-12-2018 (in EUR)
80
116
534
122
15
68
935

31-12-2017 (in EUR)
38
329
98
51
129
140
785
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11.

Overige informatie

1. Bezoldiging bestuurders
De bestuurders en Evangelist ontvangen geen vergoeding vanuit de stichting. Het werk wordt verricht
op vrijwillige basis.
2. Gebeurtenissen na balansdatum
Geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de jaarrekening.
3. Resultaatbestemming
Het bestuur heeft besloten het gehele resultaat van € 615,- winst op te nemen in het eigen
vermogen.

Hilversum, 8 mei 2019
Statutaire bestuurders
G. Zwart (voorzitter)
J. Griffioen (bestuurder)
J. Griffioen-Vedder (secretaris)
D. Darko (penningmeester)
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