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Bestuurs-verslag New Wine 2019
Missie
New Wine is een beweging van kerken waarin we elkaar aanmoedigen, inspireren en toerusten
om in de kracht van de Geest te getuigen van de komst van Gods Koninkrijk.
New Wine is een beweging van kerken. Wij geloven dat elke plaatselijke kerk naast een vindplaats van God ook
een voorpost is van zijn Koninkrijk. In de kerk mag het evangelie daadwerkelijk goed nieuws worden voor
mensen. Daarom zetten we ons in voor drie dingen:
1. We moedigen elkaar aan om christelijke geloofsgemeenschappen te zijn die de komst van
Gods Koninkrijk verkondigen en waar al iets van dit Koninkrijk kan worden geproefd.
2. We strekken ons samen steeds opnieuw uit naar vervulling met de Geest, naar de beloofde
kracht en de gaven van de heilige Geest.
3. We rusten elkaar toe om heel praktisch getuigende gemeenschappen te zijn waarin de kracht,
bedieningen, gaven en werkingen van de Geest volop functioneren.
Activiteiten om deze missie te ondersteunen:
• Regionale kerngroepen – ontmoetingsgroepen voor predikanten (en kerkplanters) en hun
leidinggevende teams. Het zijn groepen voor persoonlijke geloofsopbouw, onderlinge steun
en
groei in leiderschap, vanuit de waarden van Gods Koninkrijk.
· Toerusting en trainingen – We bieden onderwijs en trainingen rond o.a. ministry-gebed
en het opzetten van ministry-teams, profetisch gebed, gebedspastoraat, genezingsbediening, en
muziek en aanbidding in de gemeente.
• Onderwijs in de Theologie van het Koninkrijk op HBO niveau en een master aan de TUK
• Zomerconferentie – Jaarlijks organiseren we de New Wine Zomerconferentie. Hier komen
zo’n zesduizend christenen samen om God te aanbidden en te ontdekken hoe zij in de kracht
van de heilige Geest de komst van Gods Koninkrijk mogen verkondigen en uitleven.
• Winterconferentie – In het voorjaar organiseren we in samenwerking met één van de partnerkerken
een korte conferentie met verdiepend onderwijs en praktische toerusting.
• Theologennetwerk – Een leergemeenschap van academisch theologen, gericht op het
doordenken van theologie en praktijk van New Wine. We zijn betrokken bij het NIFERT.
Samenstelling van bestuur
Het bestuur van New Wine bestaat uit de volgende personen.
• ds. Jan-Maarten Goedhart is voorzitter van New Wine Nederland.
• Cary Lenstra (bestuurslid) houdt zij zich bezig met Gebed en Worship
• ds. Wim Noordzij (bestuurslid) richt zich op het werk met kerkleiders.
• Teus Visser is penningmeester
• Corinne Schuurman ondersteunt het bestuur in de functie van bestuurssecretaris.
• De Raad van Advies, waarvan de leden zijn: Ad de Boer en ds. Dick Westerkamp kan het bestuur
gevraagd en ongevraagd advies geven
In 2019 heeft het bestuur zich beraden over de samenstelling, continuïteit en opvolging binnen het bestuur.
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De eerste termijn van Jan Maarten Goedhart, Cary Lenstra en Teus Visser was in 2019 afgelopen. Teus Visser
heeft aangegeven zijn tweede termijn tot en met 2020 vol te maken. Jan Maarten en Cary willen zich een
tweede termijn inzetten voor de beweging. Het bestuur heeft het voornemen uitgesproken om op zoek gaan
naar uitbreiding en verjonging van het bestuur.

Verslag van het bestuur
Het bestuur van New Wine is in 2019 zeven maal bij elkaar gekomen, met daarnaast twee maal een
verdiepende retraite.
Vaste onderwerpen op de jaaragenda zijn de kaders voor het beleid, en de bespreking van de jaarplannen van
de stafleden. De daarbij behorende begroting wordt vastgesteld, zowel van de algemene organisatie, voor de
verschillende events, en de begroting specifiek voor de Zomerconferentie.
Het bestuur geeft leiding aan de geestelijke koers van New Wine, luistert wat er in de beweging speelt, leest
mee met publicaties, en bepaalt mede het thema en de hoofdsprekers van de Zomerconferentie.
New Wine is een beweging met een kleine betaalde staf en een grote groep betrokken vrijwilligers. Een
terugkerende uitdaging is het werven van de juiste vrijwilligers op kernposities. Ook dit jaar zijn er wisselingen
geweest, een enkele keer is het bestuur daarbij betrokken geweest. De operationele zaken vallen onder
verantwoordelijkheid van de Directeur die het bestuur daar zo nodig bij betrekt.
Er is een begin gemaakt met vrijwilligersbeleid en hoe de ‘beloning’ van vrijwilligers meer gelijk getrokken kan
worden, dit zal in 2020 verder ontwikkeld worden.
Onderwerp van gesprek is het structureren van taken en bevoegdheden geweest, binnen de organisatie en
specifiek binnen de organisatie van de Zomerconferentie. Dit was zeer verhelderend, en heeft met name
tijdens de Zomerconferentie 2019 positief gewerkt.
De huidige vertrouwenspersoon binnen New Wine, Lydia Kansen, heeft aangegeven te willen stoppen. Het
bestuur is op zoek gegaan naar opvolgers. Deze zijn gevonden, en met hen wordt het protocol
vertrouwenspersoon opnieuw herijkt.
New Wine is geen eiland maar beweegt zich te midden van strategische partners. Het onderhouden en waar
mogelijk samenwerking in partnerrelaties versterkt de missie van New Wine. In 2019 is samengewerkt met
Tear, Alpha, NL Zoekt, 24/7 Prayer, New Wine International, YFC, Open Doors, Leger des Heils, Theologische
Universiteit Kampen, Christelijke Hogeschool Ede, Evangelisch College
Naar aanleiding van een bestuurs-evaluatie is er een eerste aanzet voor een bestuursreglement geschreven.
Er zijn in 2019 fondsen geworven voor de aanstelling van een eventmanager, die zowel leiding geeft aan de
Zomerconferentie, als aan andere events het jaar door. Klaas Koelewijn was vanaf zomer 2018 als vrijwilliger de
Eventmanager en is per 1 augustus 2019 als betaalde kracht aangesteld.

Activiteiten binnen New Wine in 2019
Events:
Door de nieuwe manager Zomerconferentie zijn er in 2019 frisse ideeën en heldere structuren uitgewerkt. Dat
heeft geresulteerd in drie goed bezochte in inhoudelijke sterke events:
•
De winterconferentie van 8-10 februari 2019 in Houten, in samenwerking met 24/7 prayer, met Brian
Heasly als hoofdspreker
•
Het ministry-event van 16-18 mei 2019 met Alexander Venter
•
De Zomerconferentie ‘Kingdom People’ met als hoofdsprekers Graham Tomlin en Miriam
Swaffield van 20-26 juli 2019
Onderwijs en Toerusting
In 2019 zijn twee modules geschreven en uitgegeven voor de vernieuwde ministry-cursus. Het materiaal van de
ministry- cursus is daarmee compleet vernieuwd.
Na een start in 2018 is de HBO Bachelor Koninkrijks Theologie op de CHE in 2019 niet doorgegaan. Er zijn
gesprekken met het Evangelisch College geweest om deze HBO module binnen dat onderwijsprogramma aan te
bieden. Er is belangstelling daarvoor in een breed samenwerkings-verband met Vinyard, Evangelisch
Werkverband (EW), Rafaël Gemeenten, Verenigde Pinkster- en Evangelische gemeente (VPE).
Daarnaast is gewerkt aan een module Charismatische Vernieuwing en Koninkrijkgstheologie binnen de
predikantenmaster aan de TUK (Theologische Universiteit Kampen)
Gebed
In 2019 werd de bekende ministry-cursus volledig herschreven. De cursus wordt nog altijd door het hele land
heen gegeven (zo’n 750 deelnemers per seizoen). Na het lanceren van het vernieuwde ministry materiaal zijn
mensen getraind in de nieuwe opzet van de cursus. De cursus Luisterend bidden wordt ook aangeboden.
Er is een ministry Event georganiseerd van 16-18 mei in Zwolle, met Alexander Venter als hoofdspreker.

Op de Winter – en Zomerconferentie was er een grote belangstelling voor Prophetic Appointments, een vorm
van profetisch gebed. Deze naam is veranderd in Prophetic Ministry. Het samenstellen en begeleiden van
teams gebeurt in samenwerking met NL Zoekt.
Predikantennetwerk
Inmiddels zijn er tien regiogroepen die bij elkaar komen. In 2019 zijn nieuwe groepen in Assen, Rijssen en
Utrecht gestart. De groepen komen met grote regelmaat bij elkaar. We onderzoeken de mogelijkheid om
nieuwe groepen te starten in Amersfoort en de omgeving Rotterdam.
Tijdens de Zomerconferentie 2019 was er MOVEment, een programma en plek voor het ontmoeten en
inspireren van predikanten, ondernemers, vrouwelijke theologen, pastorale zorg en gebed voor leiders.
Office Management
Het office management ondersteunt de staf op het gebied van organisatie, communicatie, financiële
administratie, AVG. In oktober 2019 werd een nieuw CRM in gebruik genomen. Hierdoor
wordt het efficiënter om binnen onze organisatie samen te werken op het gebied van
adresbeheer en donaties. We namen afscheid van enkele medewerkers en vrijwilligers en we
verwelkomden nieuwe mensen in onze teams.
Worship
Het samenstellen, toerusten, en begeleiden van de muziekteams rond de Zomerconferentie vergt veel
aandacht. Aanbidding is een kernwaarde binnen de New Wine beweging.
Er worden door het jaar heen toerusting gegeven aan bands en worshipteams, waarbij gestimuleerd wordt dat
het leiderschap van een gemeente ook deelneemt aan de toerusting.
Begeleidingstraject
Het integraal begeleiden van New Wine Partnerkerken, waarbij een ministrycursus, worshipcursus, en een
begeleidingstraject met een kerkenraad aangeboden wordt is in 2019 gestart in de GKV Zwolle. Het is gebleken
dat dit een zeer boeiend maar ook intensief traject is. De staf loopt hier tegen grenzen aan om dit te
begeleiden. We gaan ons meer focussen op kortere trajecten en meer gericht op ons specialisme.

Financiële verantwoording 2019
Het grootste deel van de inkomsten voor het reguliere werk van New Wine komt uit vaste donateurs. Dit dekt
de kosten waar we meerjarig aan vast zitten zoals personeelskosten. Dit zijn toezeggingen die langjarig zijn,
maar uiteraard onvoorwaardelijk tussentijds op te zeggen zijn. De ervaring leert dat dit maar voor een klein
percentage gebeurt en jaarlijks ook weer aangroeit door werving van nieuwe donateurs.
De inkomsten rond activiteiten zijn gerelateerd aan het aantal deelnemers. Bij het opmaken van een begroting
wordt dan ook een minimum aantal bezoekers geformuleerd om fiat te geven aan de doorgang. Daarmee is het
risico binnen acceptabele grenzen.
De reserve van New Wine is opgebouwd uit twee delen. Ten eerste is er een reserve voor de zomerconferentie.
Dit met als reden dekking te hebben tegenover het huurcontract dat voor 5 jaar is aangegaan met Landgoed
Velder, met een risico van 2 conferenties. Hierbij zijn we uitgegaan van het feit dat we net voor aanvang van
een conferentie kunnen annuleren en daarmee de huur van het jaar opvolgend nog wel moeten betalen. Focus
zou dan zijn om een reserve van circa 80k op te bouwen.
Ten tweede is er een reserve voor New Wine algemeen, dit om zekerheid te bieden aan werknemers in geval
donateurs massaal zouden opzeggen. Hierbij hebben we het bedrag van 100k voor ogen (ongeveer jaarkosten
van salaris.
Uiteraard stuurt en rapporteert de directeur van New-Wine op basis van de begroting en doet dit iedere
bestuursvergadering middels een inhoudelijk directieverslag.
Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen salaris of andere financiële compensatie voor de werkzaamheden in
verband met het bestuurslidmaatschap. Wel komen bestuursleden, indien gewenst, in aanmerking voor
vergoeding van gemaakte kosten

Belangrijke ontwikkelingen in 2020
Door de coronacrisis vanaf maart 2020 heeft het bestuur het ingrijpende besluit genomen om de
zomerconferentie 2020 niet door te laten gaan. Dit resulteert in een kostenpost van circa 75K. Inmiddels is er
een toezegging van ongeveer 92K vanuit de achterban en hiermee is het risico gedekt. Helaas is er in maart
2020 afscheid genomen van Klaas Koelewijn als eventmanager, het bestuur is zeer verblijd met Cock vd Brugge
als interimmanager. Er loopt een procedure voor de werving van een nieuwe eventmanager. Uiteraard is de
toekomst van events uiterst onzeker en punt van de agenda van het bestuur.
Door de Coronacrisis veranderen een aantal activiteiten van New Wine. Events zijn altijd een belangrijk middel
om de achterban te ontmoeten en kerken toe te rusten. Er wordt voor zomer 2020 een alternatief programma
ontworpen dat digitaal gepresenteerd wordt, bekostigd uit de extra donaties die ontvangen zijn.
Het bestuur is bezig met bestuurs-opvolging en uitbreiding, en zal zich verder buigen over de strategie van New
Wine voor de komende jaren.

Dankwoord
Het bestuur dankt directie en staf; Edward de Kam, Agnes Huizinga, Bart Visser, Ronald Westerbeek, Freek van
de Brugge, Klaas Koelewijn en Jozien Rietkerk voor hun inzet voor de New Wine beweging,. Dank voor jullie
visie, inspiratie en volhardende werk, in de praktijk veel meer dan de aanstelling vraagt.
New Wine is er niet zonder de bijzonder betrokken inzet van vrijwilligers, we bidden hen allen Gods Zegen toe.

Jan Maarten Goedhart - voorzitter New Wine Nederland

Stichting New Wine Nederland
Houten

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende
activa

-

10.943

94.288

18.869

44.348

10.000

Liquide middelen
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138.636

39.812

205.754

130.926

344.390

170.738
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31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Wettelijke en statutaire reserves
Bestemmingsreserves
Overige reserve

65.000
54.236
20.947

69.893
88.925
140.183

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Schulden ter zake van belastingen en
premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

158.818

160.211

6.160

3.981

4.260

40.015

1.500
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204.207

11.920

344.390

170.738
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2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

€
Baten
Giften en baten

Opbrengsten projecten
Directe lasten projecten
Brutowinst

Lasten
Lasten uit hoofde van
personeelsbeloningen
PR-lasten
Kantoorlasten
Algemene lasten
Totaal van som der kosten

Werkelijk
2019
€

€

118.573
118.573
839.280
-844.739

Werkelijk
2018
€

106.767
106.767
788.317
-815.812

-5.459
113.114

116.205
1.726
1.355
12.463

-27.495
79.272

87.882
4.070
2.474
14.610
131.749

109.036

Totaal van netto resultaat

-18.635

-29.764

Resultaatbestemming
Bestemmingsreserve zomerconferentie
Overige reserve

-15.657
-2.978

-20.238
-9.526

-18.635

-29.764

Door KRC Van Elderen accountants | belastingadviseurs B.V. te Wezep is op 30 juni 2020
een samenstellingsverklaring afgegeven bij de jaarrekening 2019.
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling welke gelden voor dit verkorte
verslag zijn eveneens in de voornoemde jaarrekening opgenomen.
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2.3 SPECIFICATIES OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
ACTIVA
31-12-2019 31-12-2018
€
€
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

94.288

18.869

PASSIVA

31-12-2019 31-12-2018
€
€
Wettelijke en statutaire reserves
Continuïteitsreserve

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari
Toevoeging vanuit algemene reserve
Stand per 31 december

65.000

-

2019
€

2018
€

65.000
65.000

-

Het bestuur heeft ter borging van de continuïteit van de stichting besloten een reserve te
vormen ter grootte van 6 maanden bedrijfskosten. Bij de huidige kostenstructuur houdt
dit een bedrag in van € 65.000.
2019
€

2018
€

69.893
-15.657
54.236

90.131
-20.238
69.893

Bestemmingsreserve zomerconferentie
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling
Stand per 31 december

Deze reserve is gevormd uit exploitatieoverschotten van de jaarlijkse zomerconferentie.
Indien er tekorten zijn worden die vanuit deze reserve aangevuld. Het streven is een
reserve op te bouwen ter grootte van twee maal de huur van het conferentieterrein in
verband met de daaraan verbonden langjarige contractuele verplichtingen.
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2019
€

2018
€

88.925
-2.978
-65.000
20.947

98.451
-9.526
88.925

Overige reserve
Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling
Mutatie continuïteitsreserve
Stand per 31 december
Kortlopende schulden
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen
31-12-2019 31-12-2018
€
€
3.981
4.260

Loonheffing
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Gebeurtenissen na Balansdatum
In maart 2020 zijn door de Nederlandse overheid maatregelen genomen tegen het
Coronavirus. Daarnaast zal het Coronavirus de komende periode nog de nodige (financiële)
gevolgen hebben. De gevolgen van het Coronavrirus geven geen nadere informatie over de
feitelijke situatie op balansdatum, zie ook ‘informatieverschaffing over continuïteit naar
aanleiding van het Coranavirus’ onder de grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling in de jaarrekening van Stichting New Wine Nederland.
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2.4 SPECIFICATIES OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
Werkelijk
2019
€
Baten
Giften en baten
118.573
Opbrengsten projecten
Zomerconferentie
Worship
Ministry
Onderwijs
Leiderschap/toerusting

Werkelijk
2018
€
106.767

799.763
1.455
20.093
15.479
2.490

778.156
1.539
2.663
1.645
4.314

839.280

788.317

Directe lasten projecten
Directe lasten projecten

844.739

815.812

Directe lasten projecten
Zomerconferentie
Worship
Ministry
Leiderschap/toerusting

815.420
464
24.855
4.000

798.394
1.789
3.324
12.305

844.739

815.812

75.004
13.855
7.282
20.064

64.072
12.088
7.414
4.308

116.205

87.882

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Lonen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelsbeloningen
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PR-lasten
Overige pr-lasten
Website ontwikkeling

Algemene lasten
Abonnementen en contributies
Verzekeringen
Accountants- en advieslasten
Bestuurslasten
Banklasten
Re:Ignite
Diversen

10

Werkelijk
2019
€

Werkelijk
2018
€

962
764

4.070

1.726

4.070

746
776
2.390
4.544
1.576
2.431
-

411
2.460
6.433
1.477
3.069
760

12.463

14.610

