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KVK 05062522, BTW NL 8073.95.973.B01 BANK NL03 INGB 0692 3148 65 LEVERING EN BETALING  
VOLGENS DE ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN, ZOALS GEPUBLICEERD OP ONZE WEBSITE 

 Aan het bestuur van
Stichting New Wine Nederland
Kruisboog 22
3994 AE  Houten

Wezep, 29 juni 2022

1.1 OPDRACHT 

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2021 van Stichting New
Wine Nederland te Houten.
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1.2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting New Wine Nederland te Achtkarspelen is door ons
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de
balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 met de daarbij
horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.)

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder
de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van
deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en
presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de stellige uitspraken van de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven C1, die
uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving
toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en
dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in
overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de
veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze
werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het
beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting New Wine
Nederland.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende
relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants
(VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat
wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben
uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Wezep, 29 juni 2022

KRC Van Elderen accountants | belastingadviseurs B.V.

drs. J. Smit
Accountant-Administratieconsulent
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1.3 ALGEMEEN

Vaste gegevens

De vaste gegevens van de stichting zijn:
-   Oprichting d.d. 1 juli 2003
-   KvK-nummer: 30189403
-   SBI-code: 94911 - Religieuze organisaties
-   RSIN: 8133.66.641
-   Website: www.new-wine.nl

Het bestuur ultimo 2021 wordt gevormd door:
-   de heer H.C. Baars (voorzitter)
-   de heer H. Braamskamp (penningmeester)
-   mevrouw C.J. Schuurman-van Oord (secretaris)
-   de heer W. Noordzij
-   mevrouw C.E. Vrijmoeth 
-   mevrouw A. Haasnoot

De directeur is de heer E.M. de Kam.

Activiteiten

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.
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1.4 RESULTATEN 

Bespreking van de resultaten

Werkelijk

2021

Begroot

2021

Werkelijk

2020

€ %
€ %

€

Baten 128.638 60,1 151.000 83,0 122.942

Opbrengsten projecten 173.257 80,9 36.000 19,8 143.813
Directe lasten projecten -158.834 -74,2 -30.000 -16,5 -127.028

Brutowinst
14.423 6,7 6.000 3,3 16.785

Overige bedrijfsopbrengsten 71.129 33,2 25.000 13,7 -

Brutomarge 85.552 39,9 31.000 17,0 16.785

214.190 100,0 182.000 100,0 139.727

Lasten uit hoofde van
personeelsbeloningen 134.478 62,8 139.000 76,4 109.743
PR-lasten 38.637 18,0 48.000 26,4 2.167
Kantoorlasten 2.024 0,9 3.000 1,6 2.270
Algemene lasten 12.787 6,0 11.000 6,0 11.291

Totaal van som der lasten 187.926 87,7 201.000 110,4 125.471

Totaal van netto resultaat 26.264 12,3 -19.000 -10,4 14.256
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1.5 MEERJARENOVERZICHT

31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017

€ € € € €

Activa

Vlottende activa

Voorraden 9.634 7.373 - - -
Vorderingen 26.166 15.720 138.636 39.812 8.802
Liquide middelen 207.025 145.135 205.754 130.926 187.777

Totaal activa 242.825 168.228 344.390 170.738 196.579

Passiva

Stichtingsvermogen 180.703 154.439 140.183 158.818 188.582
Kortlopende schulden 62.122 13.789 204.207 11.920 7.997

Totaal passiva 242.825 168.228 344.390 170.738 196.579

2021 2020 2019 2018 2017

€ € € € €

Baten 128.638 122.942 118.573 106.767 84.207
Opbrengsten projecten 173.257 143.813 839.280 788.317 635.096
Brutomarge 85.552 16.785 -5.459 -27.495 22.181
Totaal van netto
resultaat 26.264 14.256 -18.635 -29.764 37.048
Stichtingsvermogen 180.703 154.439 140.183 158.818 188.582
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2. BESTUURSVERSLAG
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Bestuursverslag New Wine 2021
Inleiding
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:

• 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.

• We strekken ons samen steeds opnieuw uit naar vervulling met de Geest, naar de beloofde kracht en
de gaven van de heilige Geest.

• We rusten elkaar toe om heel praktisch getuigende gemeenschappen te zijn waarin de kracht,
bedieningen, gaven en werkingen van de Geest volop functioneren.

Bestuur, directeur, stafleden en talloze vrijwilligers geven deze visie en missie van New Wine concreet handen
en voeten door het jaar heen. In dit bestuursverslag zetten we de belangrijkste activiteiten op een rij, leggen
we verantwoording af over de financiën en schetsen we de belangrijkste ontwikkelingen voor 2022.

Kernactiviteiten
Als New Wine geloven we van harte in plaatselijke kerken, die elk in hun eigen context getuigen van de komst
van Gods Koninkrijk. In de eerste plaats verbinden we daarom kerken, voorgangers en christenen aan elkaar,
als een beweging van geestelijke vernieuwing. Daarnaast bieden we begeleiding, training en cursussen. De
nadruk ligt op het begeleiden en toerusten van predikanten en hun leidinggevende teams, met het oog op
vernieuwing in hun gemeente. Cursussen en trainingen worden in samenwerking met de eigen predikant
aangeboden. In 2021 werden dan ook de volgende activiteiten georganiseerd:

· Regionale kerngroepen – Ontmoetingsgroepen voor predikanten (en onder andere kerkplanters,
evangelisten en leidinggevende teams). Het zijn groepen voor persoonlijke geloofsopbouw, onderlinge
steun en groei in leiderschap, vanuit de waarden van Gods Koninkrijk. Inmiddels functioneren er in het
land twaalf regiogroepen die bij elkaar komen. Er namen in 2021 ongeveer 100 predikanten en
voorgangers deel aan de netwerken. Er is in 2021 een mix geweest van digitale en fysieke
ontmoetingen. Ook is er begonnen met digitale inspiratiemomenten, waarbij sprekers, ook van New
Wine UK bevraagd worden op een bepaald thema en er een tijd van gebed is.

· Gebed – Er is materiaal van een vernieuwde gebedspastoraat cursus ontwikkeld, en in september
2021 is als pilot een jaartraject gestart met 25 deelnemers. In het eerste kwartaal zijn er nog diverse
cursussen zoals de ministry cursus en de cursus luisterend bidden (fysiek) gegeven. Helaas konden ten
gevolge van de lockdowns veel cursussen daarna niet doorgaan. Slechts in enkele plaatsen is een
cursus verzorgd. Agnes Huizinga heeft de leiding overgedragen aan Anita Abbrink, samen met een
vrijwilligersteam worden de diverse gebedsactiviteiten uitgevoerd en verder ontwikkeld.

· Onderwijs - In 2021 is een module verschenen voor een youth ministry-cursus. Deze cursus voor
jongeren is ontwikkeld in samenwerking met Youth for Christ. Het is een belangrijke publicatie, want
hiermee beschouwen we het materiaal van de ministry- cursus als compleet. Het Evangelisch College
heeft in 2021 opnieuw  een HBO module Koninkrijks Theologie aangeboden met 14 cursisten, en de
vorig jaar gestarte cursisten volgden het tweede jaar. Er wordt gewerkt aan een opzet voor studiejaar
3 en 4.  Hiervoor werken we met een breed samenwerkingsverband met Vineyard, Evangelisch
Werkverband (EW), Rafaël Gemeenten, Verenigde Pinkster- en Evangelische gemeente (VPE).
Daarnaast is er gestart met een master Spiritualiteit aan de Theologische Universiteit Kampen-Utrecht
en is er een PEP cursus voor predikanten gerealiseerd, die in 14 deelnemers had vanuit diverse kerken.

• Events – Er is op 6 maart een digitale winterconferentie geweest in samenwerking met de kerngroep
Ermelo/ Harderwijk. De conferentie telde ongeveer 1200 unieke bezoekers en Alexander Venter en



Philip Troost waren de sprekers. De Zomerconferentie zou een live Next event zijn met overnachting
voor jongeren en  een mix zijn van 1250 daggasten op het terrein in Liempde en een livestream. Nog
geen twee weken voor de aanvang, toen alle programma’s al klaar waren, kondigde de overheid
maatregelen aan ter bescherming tegen corona.  In korte tijd is toen een volledig digitaal programma
opgezet in de Lichtboog in Houten. Het uitvallen van het Next programma was een enorme domper.
Generation en het kidsprogramma had al een digitaal programma opgenomen.  Zowel de
winterconferentie als de zomerconferentie hebben veel meer unieke bezoekers gehad dan er ooit op
een conferentie geweest zijn. Zo telde de zomerconferentie meer dan 15.000 digitale bezoekers. We
zijn dankbaar voor het bereik.

• Theologennetwerk – Een leergemeenschap van academisch theologen, gericht op het doordenken
van theologie en praktijk van New Wine. We zijn betrokken bij het NIFERT.

• Worship - Het samenstellen, toerusten, en begeleiden van de muziekteams rond de Zomerconferentie
vergt in normale situatie veel aandacht. Nu is er meegewerkt aan het realiseren van het digitale
worship programma. Er worden ook door het jaar heen toerusting gegeven aan bands en
worshipteams. Helaas heeft dit nu slechts minimaal plaats gevonden. Wel zijn we ons aan het
oriënteren op de ondersteuning van lokale kerken met betrekking tot aanbidding en charismatische
vernieuwing.

Financiële verantwoording 2021
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. Het werven van
nieuwe donateurs is moeilijk gebleken als er geen fysieke events zijn. 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 minimaal € 70.000 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. 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. Uiteraard stuurt en rapporteert de directeur van New-Wine op basis van
de begroting en doet dit iedere bestuursvergadering middels een inhoudelijk directieverslag.

Financiële ontwikkeling 2021
2021 is zoals voor veel organisaties een afwijkend jaar geweest i.v.m. Corona. Zo ook voor New Wine. De
regelingen gerelateerd aan Covid zijn ook op NeW Wine van toepassing. Zo is er gemaakt op het garantiefonds
voor evenementen en de TVL ter tegemoetkoming vaste lasten. Dankzij deze regelingen is er dekking geweest
voor de digitale zomerconferentie en is voorkomen dat er dient te worden ingeteerd op het eigen vermogen
van de stichting.

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



Bestuurszaken
Het bestuur van New Wine bestaat uit de volgende personen:

• De heer H.C. (Dico) Baars (voorzitter)
• De heer H. (Henri) Braamskamp (penningmeester)
• Mevrouw C.J. (Corinne) Schuurman - van Oord (secretaris)
• De heer W. (Wim) Noordzij
• Mevrouw C.E. (Cary) Vrijmoeth
• Mevrouw A. (Arenda) Haasnoot

Het bestuur heeft een rooster van aftreden:

Naam Functie Begin eerste
termijn

Tweede
termijn

Derde
termijn

Aftredend

Dico Baars Voorzitter 2020 2023 2026 2029
Henri Braamskamp Penningmeester 2020 2023 2026 2029
Cary Vrijmoeth 2016 2019 2022 2025
Wim Noordzij 2017 2020 2023 2026
Corinne
Schuurman

Secretaris 2020 2023 2026 2029

Arenda Haasnoot 2020 2023 2026 2029

Personele wisselingen
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 mensen op kernposities. In 2021 is Agnes Huizinga als
stafwerker gebed  gestopt. In Anita Abbring hebben we een ervaren opvolger gevonden. Als communicatie
medewerker is Mariëtte van Woudenberg aangetrokken. De operationele zaken vallen onder
verantwoordelijkheid van de directeur die het bestuur daar zo nodig bij betrekt, en het bestuur maandelijks op
de hoogte houdt.

Bestuursagenda
Het jaar 2021 is een jaar dat enorm beïnvloedt is door de wisselende (on)mogelijkheden vanwege corona. Veel
activiteiten zoals de winterconferentie, regiokerngroepen, de zomerconferentie  en vergaderingen zijn veelal
online aangeboden. Het bestuur van New Wine heeft in 2021 zes reguliere vergaderingen gehad, een mix van
online en fysieke ontmoetingen. Daarnaast is er in april een online Re:ignite vrijwilligers bijeenkomst geweest,
in juni een extra ingelaste vergadering (online) in verband met corona maatregelen, en in oktober een retraite
met staf en bestuur.

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. In 2021 is een start gemaakt met een
werkgroep om de strategie van New Wine opnieuw te herijken. Door interviews met mensen binnen en buiten
de beweging leren we de sterke en aandachtspunten. In 2022 is dit proces afgerond en is een nieuwe strategie
gepresenteerd.

Een terugkerend onderwerp van gesprek in 2021 waren de consequenties van de coronamaatregelen.  New
Wine is door overheidsmaatregelen gedwongen geweest om de Zomerconferentie digitaal te verzorgen.
Dankzij grote inspanningen van medewerkers en vrijwilligers is dat in zeer korte tijd gelukt.



Strategische partners
New Wine is geen eiland, maar beweegt zich te midden van organisaties met dezelfde missie. Daarom
onderhoudt New Wine relaties met strategische partners die (waar mogelijk in samenwerking) de missie van
New Wine versterken. In 2020 is samengewerkt met organisaties als Tearfund, Alpha, NL Zoekt, 24/7 Prayer,
New Wine International, YfC, Open Doors, Theologische Universiteit Kampen en het Evangelisch College.

Office management en communicatie
Het office management ondersteunt de staf op het gebied van organisatie, communicatie, financiële
administratie en AVG.  Charlotte Scholtens is  als office-manager een zeer belangrijke schakel. We hebben
geïnvesteerd in communicatie qua systemen en verhalen uit de beweging. We hebben, dankzij fondswerving,
samenwerking gezocht met Living Image, een communicatiebureau die ons ondersteunen bij de ontwikkeling
van onze communicatie. We hebben Mariette van Woudenberg aangesteld als communicatiemedewerker. Met
deze aanstelling wil New Wine handen en voeten geven aan het verlangen om verhalen te delen van wat God
binnen de kerk aan het doen is.

Dankwoord
Het bestuur dankt directie en staf voor hun inzet voor de New Wine beweging. Edward de Kam, Anita Abbring,
Bart Visser, Ronald Westerbeek, Freek van de Brugge, Anne Strijker, Mariette van Woudenberg en Charlotte
Scholtens: dank voor jullie visie, inspiratie en volhardende werk, in de praktijk veel meer dan de aanstelling
vraagt. Tot slot: New Wine is er niet zonder de bijzonder betrokken inzet van vrijwilligers, we bidden hen allen
Gods Zegen toe.

Dico Baars - voorzitter New Wine Nederland
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Stichting New Wine Nederland
Achtkarspelen

3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2021 31 december 2020

€ € € €
ACTIVA

Vlottende activa

Voorraden 1 9.634 7.373

Vorderingen

Vorderingen op handelsdebiteuren 2 3.060 -
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

3 

5.755 1.877
Overige vorderingen en
overlopende activa

4 

17.351 13.843

26.166 15.720

Liquide middelen 5 207.025 145.135

242.825 168.228
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Stichting New Wine Nederland
Achtkarspelen

31 december 2021 31 december 2020

€ € € €
PASSIVA

Stichtingsvermogen

Continuiteitsreserve 6 65.000 65.000
Bestemmingsreserves 7 81.203 55.998
Overige reserve 34.500 33.441

180.703 154.439

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten

8 

18.399 5.247
Schulden ter zake van belastingen
en premies sociale verzekeringen

9 

5.253 3.719
Overige schulden en overlopende
passiva

10 

38.470 4.823

62.122 13.789

242.825 168.228
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Stichting New Wine Nederland
Achtkarspelen

3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

Werkelijk

2021

Begroot

2021

Werkelijk

2020

€ € €

Baten

11 

Giften en baten 12 128.638 151.000 122.942

128.638 151.000 122.942

Opbrengsten projecten 13 173.257 36.000 143.813
Directe lasten projecten 14 -158.834 -30.000 -127.028

Brutowinst 14.423 6.000 16.785
Overige bedrijfsopbrengsten 15 71.129 25.000 -

Brutomarge 85.552 31.000 16.785

214.190 182.000 139.727

Lasten
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 16 134.478 139.000 109.743
PR-lasten 17 38.637 48.000 2.167
Kantoorlasten 18 2.024 3.000 2.270
Algemene lasten 19 12.787 11.000 11.291

Totaal van som der lasten 187.926 201.000 125.471

Totaal van netto resultaat 26.264 -19.000 14.256

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve zomerconferentie 25.205 1.762
Overige reserve 1.059 12.494

26.264 14.256
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Stichting New Wine Nederland
Achtkarspelen

3.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting New Wine Nederland is feitelijk gevestigd op Kruisboog 22, 3994 AE te Houten, is
statutair gevestigd in Achtkarspelen en is ingeschreven bij het handelsregister onder
nummer 30189403.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

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.

Informatieverschaffing over continuïteit

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuïteitsveronderstelling van Stichting New Wine Nederland. Echter, als gevolg van de
uitbraak van het coronavirus wereldwijd, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende
maatregelen genomen om de verspreiding van het virus onder controle te krijgen. Deze
maatregelen en mogelijke maatregelen die nog volgen, hebben naar verwachting
belangrijke financiële gevolgen voor ondernemingen en organisaties in Nederland. Deze
gevolgen zijn op dit moment nog niet te overzien. Ook de financiële positie van Stichting
New Wine Nederland kan daarmee onder druk komen te staan. De goede solvabiliteit en
ruime liquiditeit maakt dat de organisatie het weerstandsvermogen heeft om tegenvallers
te kunnen dragen. 

De  jaarrekening is dan ook opgemaakt uitgaande van de veronderstelling van continuïteit
van de stichting.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven C1, die
uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

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 en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de
toelichting.
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Stichting New Wine Nederland
Achtkarspelen

Grondslagen

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de
geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen
betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van
de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten
ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder
aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties
worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Verstrekte subsidies en giften

De ontvangen overheidssubsidie TVL in verband met COVID-19 is verantwoord onder de
overige bedrijfsopbrengsten.
De ontvangen overheidssteun evenementensector in verband met COVID-19 is
verantwoord onder opbrengsten zomerconferentie.

Lonen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de
arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten.

Pensioenlasten

Stichting New Wine Nederland heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last
verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de staat van baten en las-
ten verwerkt. Zie ook de grondslagen voor waardering van activa en passiva, bij
Pensioenvoorziening. Hiernaar wordt ook verwezen voor wat betreft pensioenregelingen
van dochterondernemingen in het buitenland.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop
zij betrekking hebben.
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3.4 SPECIFICATIES OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA 

Vlottende activa

31-12-2021 31-12-2020

€ €
1  Voorraden

Voorraad 9.634 7.373

Voorraad

Materialen Ministry 9.634 7.373

Vorderingen

2  Vorderingen op handelsdebiteuren

Debiteuren 3.060 -

3  Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 5.755 1.877

4  Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen 17.351 4.676
Vooruitbetaalde bedragen - 9.167

17.351 13.843

5  Liquide middelen

Rabobank 1462.05.553 34.503 14.648
Rabobank 3158.257.041 46.016 83.007
Rabobank 1013.50.945 126.506 47.480

207.025 145.135
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PASSIVA 

Stichtingsvermogen

Conti-
nuiteits-
reserve

Bestem-
mingsre-

serves

Overige
reserve

Totaal

€ € € €
Stand per 1 januari 2021 65.000 55.998 33.441 154.439
Mutatie uit
resultaatverdeling - 25.205 - 25.205
Uit resultaatverdeling - - 1.059 1.059

Stand per
31 december 2021 65.000 81.203 34.500 180.703

2021 2020

€ €
6  Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 65.000 65.000
Mutaties - -

Stand per 31 december 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.

31-12-2021 31-12-2020

€ €
7  Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve zomerconferentie 81.203 55.998

2021 2020

€ €
Bestemmingsreserve zomerconferentie

Stand per 1 januari 55.998 54.236
Resultaatverdeling 25.205 1.762

Stand per 31 december 81.203 55.998

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 minimaal eenmaal de huur ad € 70.000 van het
conferentieterrein in verband met de daaraan verbonden langjarige contractuele
verplichtingen. 
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Kortlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020

€ €
8  Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 18.399 5.247

9  Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 5.253 3.719

10  Overige schulden en overlopende passiva

Vakantiegeld 3.310 3.323
Nog te betalen bedragen 3.767 1.500
Vooruitontvangen bedragen 31.393 -

38.470 4.823

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Met derden is een huurverplichting aangegaan voor huur van Landgoed Velder te Liempde,
gemeente Boxtel, voor het evenementterrein van circa 22 ha. De huurverplichting is
aangegaan voor de zomerconferentie en loopt tot en met 31 juli 2024. 
De huur bedraagt € 70.000.
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3.5 SPECIFICATIES OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Werkelijk

2021

Begroot

2021

Werkelijk

2020

€ € €
11  Baten

Giften en baten 128.638 151.000 122.942

12  Giften en baten

Algemene giften 118.638 136.000 122.942
Donatie Maatschappij van Welstand 10.000 - -
Baten doorontwikkeling - 15.000 -

128.638 151.000 122.942

13  Opbrengsten projecten

Zomerconferentie 162.270 - 118.703
Worship 512 7.000 500
Ministry 10.310 23.000 6.605
Leiderschap/toerusting 165 6.000 -
Winterconferentie - - 18.005

173.257 36.000 143.813

Opbrengsten zomerconferentie 2021 is inclusief overheidssteun evenementensector in
verband met COVID-19 voor een bedrag van € 83.239.

14  Directe lasten projecten

Directe lasten projecten 158.834 30.000 127.028

Directe lasten projecten

Zomerconferentie 137.065 - 101.941
Worship 462 8.000 456
Ministry 19.925 10.000 9.950
Leiderschap/toerusting 519 10.000 -
Winterconferentie 863 2.000 14.681

158.834 30.000 127.028

15  Overige bedrijfsopbrengsten

Overheidssteun - TVL 71.129 25.000 -
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Werkelijk

2021

Begroot

2021

Werkelijk

2020

€ € €
16  Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

Lonen 87.700 89.000 86.383
Sociale lasten 14.228 13.000 14.485
Pensioenlasten 9.306 8.000 7.572
Overige personeelsbeloningen 23.244 29.000 1.303

134.478 139.000 109.743

Lonen

Salarissen 75.954 76.000 72.705
Vakantiegeld en eindejaarsuitkering 11.746 13.000 13.678

87.700 89.000 86.383

Overige personeelsbeloningen

Overige kostenvergoedingen 367 1.000 1.105
Diensten door derden 21.345 16.000 -
Vrijwilligersvergoedingen - 10.000 -
Personeelsontwikkelingen - 1.000 -
Diversen 1.532 1.000 198

23.244 29.000 1.303

17  PR-lasten

Overige pr-lasten 38.637 48.000 2.167

18  Kantoorlasten

Kantoorbenodigdheden en drukwerk 269 2.000 -36
Lasten automatisering 1.755 1.000 2.306

2.024 3.000 2.270
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Werkelijk

2021

Begroot

2021

Werkelijk

2020

€ € €
19  Algemene lasten

Abonnementen en contributies 383 1.000 1.686
Verzekeringen 403 1.000 28
Accountants- en advieslasten 6.280 3.000 3.302
Bestuurslasten 4.605 2.000 4.842
Banklasten 1.116 1.000 1.177
Re:Ignite - 2.000 -625
Conferenties en reizen naar buitenland - - 881
Diversen - 1.000 -

12.787 11.000 11.291

3.6 OVERIGE TOELICHTINGEN

Gemiddeld aantal werknemers

Werkelijk

2021

Werkelijk

2020

Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam
binnen Nederland

1,76 1,44

Gemiddeld aantal werknemers over de periode
1,76 1,44

Houten, 29 juni 2022

Stichting New Wine Nederland

H.C. Baars H. Braamskamp C.J. Schuurman-van Oord
Voorzitter Penningmeester Secretaris

W. Noordzij C.E. Vrijmoeth A. Haasnoot
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