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K o o i m a n - B o e n d e r m a k e r - L u t h e r  S t i c h t i n g  

                                                                                                                           
 
 
 

Financieel verslag 

 

Hierbij treft u aan het financieel verslag over het boekjaar 2020. Ook treft u ter informatie de 

gegevens van het voorgaande boekjaar 2019 nog aan. 

 

In de loop van 2017 ontvingen wij van de Belastingdienst de beschikking dat wij 

voor onbepaalde tijd staan ingeschreven als Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI). Donaties aan onze stichting zijn hierdoor voor de gevers fiscaal aftrekbaar!  

Zoals u in het  verslag van werkzaamheden over 2020 kunt lezen is er ondanks de beperkingen 

die de Covid-crisis opleverde enorm veel werk verricht door Prof. Hiebsch.  De bijzondere 

leerstoel aan de Theologische Universiteit Kampen wordt voor het grootste gedeelte mogelijk 

gemaakt door de bijdrage van de vele sponsoren. Dankzij deze financiële ondersteuning, een 

garantiestelling en een aanvullende gift is ook 2020 met een klein positief saldo afgesloten.  

In 2021 moet net als in 2020 veel op nieuwe en hernieuwde fondswerving ingezet worden en 

dan spreken we de verwachting uit dat dat jaar, mede door de steun van de huidige trouwe 

sponsoren en een andere welwillende donateur aan het einde van het jaar wederom positief 

kan worden afgesloten. 

 

Rotterdam, 26.05.2021 

Het bestuur 

 

 

 

  

 
Secretariaat:  
E: secretariaat.kblstichting@gmail.com 
Website: www.kbls.nl  

 

mailto:secretariaat.kblstichting@gmail.com
http://www.kbls.nl/


ACTIVA 31.12.2019 31.12.2020  PASSIVA 31.12.2019 31.12.2020 

Saldi rekeningen *1) 22.216 44.117,92  Reserve 

algemeen 
265 

 

        3165,52 

 

    Reserve 

conferentiekost

en 

2.500    2.500 

Nog te ontvangen gift ter 

dekking van 2020 
             

12.000 
    

Nog te ontvangen gift ter 

dekking van 2019 
5.000               

 

 

Nog te ontvangen bijdragen 

sponsoren voor 2019 
               

14.000 
           

 

 Vooruitbetaalde 

bijdragen 

sponsoren voor 

2020 

 

2.000 

 

 

Nog te ontvangen garantie 

over 2019 
               

10.000                                 
  Vooruitbetaalde 

bijdragen 

sponsoren voor 

2021 

 

2.000 

 

8.000 

Nog te ontvangen garantie 

over 2020 
 10.000  Vooruitbetaalde 

bijdragen 

sponsoren voor 

2022 

                   

 

          5.000            

Nog te ontvangen bijdragen 

sponsoren voor 2020 
               

1.650 
 Crediteuren 

(nog te betalen 

salariskosten 

TUK voor 

huidig jaar) *3) 

      44.456 49.091,86 

Debiteuren (nog te 

ontvangen voor huidig jaar)  
 

15 

 

0 

 Crediteuren 

(nog te betalen 

voor huidig 

jaar) *4) 

 

10 

 

10,54 

       

Totaal 51.231 67.767,92  Totaal 51.231 67.767,92 

 



TOELICHTING OP DE BALANS 

 

ACTIVA 

 

1) De saldi op de rekeningen zijn als volgt te specificeren: 

 

€  44.041,24   ING: Betaalrekening NL15 INGB 0007 7600 41 

€      76,68 ING: Zakelijke Vermogen Spaarrekening NL15 INGB 0007 7600 41 

€   44.117,92  totaal 

 

 

Twee sponsoren hebben nog een bedrag toegezegd; van één sponsor is dat begin 2021 

ontvangen en van de andere verwachten we die binnenkort ook te ontvangen. Deze bijdragen 

over 2020 plus de in de toelichting vermelde inkomsten uit de in 2020 ontvangen 

garantiestelling en de in 2021 ontvangen extra gift, maken dat de staat van baten en lasten 

over 2020 positief sluit, zoals blijkt uit bovenstaande balans. 

 

PASSIVA 

 

3) Deze salariskosten Theologische Universiteit Kampen betreffen die voor het tweede 

halfjaar van 2020 en ze zijn begin 2021 betaald. 

4) Het bedrag bij nog te betalen crediteuren betreft bankkosten over december 2020. Dit 

bedrag is begin 2021 betaald. 

 

Enkele sponsoren hebben hun toezeggingen voor twee of drie jaren in één keer betaald. 

 

  



STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 

Omschrijving Werkelijk 

2020 

Werkelijk 

2019 

 Baten Lasten Baten Lasten 

Donaties sponsoren 62.250  56.450  

Nog te betalen 2019 29.015 

 

 

 100  

Sponsorbijdrage komende jaren 13.000    

Donatie reis-, verblijf- en conferentiekosten     

Salariskosten TUK  96.620,39  88.401 

     

Diversen            257,42  237 

Bestuurskosten     

Secretariaatskosten     

Bankkosten        121,31  121 

Rente bank 0  15  

     

saldo           7515,88 32.194  

     

Totalen 104.515 104.515 88.759 88.759 

 



 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

BATEN 

 

➢ Omdat veel donaties pas in de loop van 2020 binnenkwamen en de rentevoet laag is, is de 
ontvangen rentevergoeding nihil. 

 

 

LASTEN 

 

➢ De salariskosten betreffen die over de periode van 01.01.2020 tot en met 31.12.2020 en 
ze zijn vergoed aan de Theologische Universiteit Kampen. 

 

➢ Diversen: 
Deze kosten zijn voor het opzetten en in stand houden van de website. 

 

➢ Bankkosten: 
De bankkosten betreffen die voor het gehele kalenderjaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


