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Jaarverslag 

Doelstelling - Activiteiten 

De activiteiten van Stichting Connect 078, statutair gevestigd te Zwijndrecht, en kantoor 

houdend aan  Walraven van Halstraat te Zwijndrecht, bestaan hoofdzakelijk uit de 

verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad naar het onfeilbare 

Woord van God, de Bijbel, zodanig dat hoorders tot geloof komen in Jezus Christus, de 

Zoon van God en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband 

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

• Het organiseren van Christelijke evenementen; 

• Evangelisatie in binnen –en buitenland door middel van bijeenkomsten waarbij 

muziek, theater en Bijbelverkondiging centraal staan; 

• Het uitgeven of verspreiden of het doen uitgeven en verspreiden van Bijbels, 

boeken, brochures en andere evangelisatiemateriaal; 

• Alle evangelisatieverkondigingen in de breedste zin van het woord. 

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) / fiscaal 

nummer van de stichting is 851027623. 

 

Bestuur  

 
Bestuurslid: Dane, D. 

Termijn tot: 11-2026 
Titel: Voorzitter  
 
Bestuurslid: Dane - den Boer, M.J. 
Termijn tot: 11-2026 
 

Bestuurslid: Bezemer, J.M. 
Termijn tot: 10-2026 
Titel: Penningmeester 
 
Bestuurslid: Bezemer - Lammers, M.A. 
Termijn tot: 10-2026 
Titel: Secretaris 

 

Bestuurslid: Vogel, S. 

Termijn tot: 08-2026 

 

Bestuurslid: Vogel – van Dormolen, N. 

Termijn tot: 08-2026 
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Algemeen 

De overtuiging, visie en missie van Stichting Connect078 zijn niet veranderd. Ze staan 

helder vermeld en zijn voor ieder te lezen op de openbare website van de gemeente: 

www.connect078.com 

Bezoekers/deelnemers 

Het aantal bezoekers van de zondagse samenkomsten is onveranderd gebleven, enkel 

vanwege Covid-19 is de manier van aanwezig zijn wel veranderd. Sinds de eerste lockdown 

is ingezet op het online volgen van samenkomsten online (middels Youtube). In 2021 was 

er deels sprake van diensten met inschrijving, diensten zonder inschrijven en enkel online. 

Het aantal wekelijke “views” (één view kan meer dan één persoon inhouden) bevindt zich 

tussen de 250-600 per samenkomst. 

Bestuur/oudsten 

In 2021 hebben de volgende bestuurders hun taak neergelegd: 

• Hofstede, A. 

• Hofstede – Drijfhout, M.H. 

Bezemer-Lammers M.A. is toegetreden als secretaris. Het bestuur ontvangt geen 

compensatie voor de werkzaamheden. 

Structuur/ activiteiten 

Hierbij een overzicht van 2021: 

• Gedurende het jaar is er besloten om “tijd in te kopen”, dit is vanaf 2022 in gang 

gezet; 

 

• In de periode na corona is er weer een Musical Message georganiseerd;  

 

• De verantwoordelijkheden van de oudsten zijn naar aanleiding van het vertrek van 

diverse oudsten opnieuw ingedeeld.  

 

• “Deelnemers” worden iedere twee maanden via Connect XL geïnformeerd over de 

verschillende sectoren. 

 

• Dit jaar zijn er enkele “ConnectWorship-avonden” georganiseerd, deze 

zondagavonden staan in het teken van God ontmoeten en Hem aanbidden d.m.v. 

zang en muziek. Deze avonden staan open voor iedereen.  

 

 

Zending 

Ook is dit jaar besloten om familie Oprescu met hun werk ‘Somebody cares Romania’ te 

blijven ondersteunen alsmede diverse jeugdleden die een Bijbelschool gingen volgen. 
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Huisvesting 

De gemeente maakt gebruik van het gebouw aan de Walraven van Halstraat te Zwijndrecht. 

Alle lokalen worden op zondagmorgen gebruikt. Door de week vinden er verschillende 

activiteiten plaats, zoals studieavonden, oefenavonden, jeugdavonden, bidstonden en 

vergaderingen. Incidenteel wordt het gebouw beschikbaar gesteld voor 

huwelijksinzegeningen en begrafenissen. In 2021 is onderzocht wat er voor noodzakelijk 

onderhoud nodig is om de komende jaren goed van het gebouw gebruik te kunnen maken. 

Inkomsten/ uitgaven 

De maandelijkse inkomsten waren hoger dan de maandelijkse uitgaven. Daar zijn we 

dankbaar voor. Het resultaat van de post ‘reserves en fondsen’ is al jarenlang positief, zo 

ook in 2021. Tijdens 2020 waren de giften met circa 10% gedaald, eind 2021 is dit echter 

weer op het niveau van voor de corona-crisis. Door de diverse lockdowns zijn de kerkelijke 

activiteiten ook noodgedwongen afgenomen, dit resulteerde in lagere kosten. 

Het eerdere besluit (oudstenteamvergadering 1 juli 2014) om de werkzaamheden van 

Danny Dane voor vier uur per week financieel te vergoeden, bleef gehandhaafd. Het 

uurtarief is conform het bedrag dat zzp’ers binnen zijn beroepsgroep (coaching en 

counseling) verdienen. 

Ten slotte moet worden genoemd: de vergoeding die betaald wordt aan externe sprekers. 

Dit is meestal een vast bedrag, vermeerderd met een reiskostenvergoeding.  

 

De inkomsten en uitgaven worden beheerd door de penningmeester. Voor de komende 

jaren worden de financiële middelen onder andere besteed aan: 

 

• Kerkelijke activiteiten (o.a. zondagse samenkomsten, huur); 

• Het organiseren van evenementen; 

• Zendingswerk en diaconie; 

• Evangelisatie. 
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Ondertekening 

Zwijndrecht, 31 mei 2022 

 

Was getekend   Was getekend   Was getekend 

Dane, D   Dane - den Boer, M.J.  Bezemer-Lammers, M.A.  

 

Was getekend   Was getekend   Was getekend 

Bezemer, J.M.     Vogel, S   Vogel – van Dormolen, N. 
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Jaarrekening 
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Balans per 31 december 2021 
 (na resultaatbestemming) 
 

 Activa 31 december 2021 31 december 2020 
    

  Ref. € € € € 
 

 Vaste activa      

 Materiële vaste activa 1. 37.903  51.743  

       

 Financiële vaste activa  9.000  9.000  

       

    46.903  60.743 

 Vlottende activa      

 Vorderingen en overlopende activa 2. 4.374  1.431  

       

 Liquide middelen  96.730  62.990  

       

    101.104  64.421 

         

    148.007  125.164 

       

 

      

 
 

 
Passiva 31 december 2021 31 december 2020 
   

 Ref. € € € € 

 Reserves en fondsen      

 Continuïteitsfondsen 3. 40.924  31.885  

       

 Bestemmingsreserves 4. 100.000  90.000  

       

    140.924  121.885 

 Kortlopende schulden      

   7.083  3.279  

       

    7.083  3.279 

         

    148.007  125.164 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



Stichting Connect078 te Zwijndrecht  

  

Staat van baten en lasten over 2021 
 
 

 2021 2020 
   

 Ref. € € € € 

 Baten:      

 Baten van particulieren  193.284  185.290  

       

    193.284  185.290 

 Lasten:      

       

 Besteed aan doelstellingen      

 [A] - Kerkactiviteiten  30.885  33.517  

       

 [B] -  Projecten Roemenië  44.885  44.784  

       

 [C] – Diaconie / overige zending  19.191  15.282  

       

    94.961  93.583 

       

 Overige bedrijfskosten 5. 62.190  66.105  

       

 Afschrijvingen op materiële vaste 
activa 

 17.099  16.932  

       

    79.289  83.037 

 Saldo voor financiële baten en 
lasten 

  19.034  8.670 

 Saldo financiële baten en lasten 6. 5  2  

 Resultaat voor toevoeging 
bestemmingsreserves 

  19.035  8.672 

       

 Bestemming saldo van baten 
en lasten. 
Toevoeging/onttrekking aan: 

     

 Continuïteitsreserve  9.035  2.672  

       

 Bestemmingsreserve  10.000  6.000  
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

Algemeen 

Vergelijkende cijfers 

De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor 
vergelijkingsdoeleinden aangepast. 

Verslaggevingsperiode 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar. 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Algemeen 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten en met inachtneming van RJ 650. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de 
specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale 

waarde. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen 

indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen 
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur rekening houdend met eventuele  
residuwaarde. 

Vorderingen 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen. 
 

Liquide middelen 

Deze zijn gewaardeerd op nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije 

beschikking. 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als zijnde het verschil tussen de omzet verminderd met alle hiermee  

verbonden en aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De omzet bestaat uit de ontvangsten uit  
giften. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde  
waarderingsgrondslagen.
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1. Materiële vaste activa 

 

Stichting Connect078 hanteert de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages voor materiële vaste 

activa: 

• Inventaris en apparatuur:   20% 

• Overige materiële vaste activa:  20% 

De activa worden aangehouden als zijnde benodigd voor de bedrijfsuitoefening. 

2.         Vorderingen 

 

Algemeen 

 

Er zijn geen vorderingen met een (verwachte) resterende looptijd langer dan een jaar.  

De activa worden aangehouden als zijnde benodigd voor de bedrijfsuitoefening. 

Vorderingen op bestuurders en commissarissen 

 

Er zijn geen leningen aan bestuurders verstrekt. 

3.        Reserves en fondsen - Continuïteitsfonds 

 

Het verloop van het continuïteitsfonds kan als volgt worden weergegeven: 

 
 Continuïteitsfonds 

 € 

Stand per 1 januari 2021 31.885 

Toevoeging 9.039 

Onttrekking  - 

Stand per 31 december 2021  40.924 

 

Het continuïteitsfonds wordt aangehouden vanwege de aangegane verplichtingen. 

4.        Reserves en fondsen – Bestemmingsreserves 

 

Het verloop van het bestemmingsreserves, zijnde voor ‘diaconie’ en ‘gebouw, kunnen als volgt worden 

weergegeven: 

 
 Diaconie Gebouw 

 € € 

Stand per 1 januari 2021 20.000 70.000 

Toevoeging - 10.000 

Onttrekking  -  - 

Stand per 31 december 2021 20.000  80.000 
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5.         Overige bedrijfskosten 

 

Zie onderstaand een specificatie van de overige bedrijfskosten: 

 2021 2020 

 € € 

Huisvestingskosten 52.156 48.290 

Kantoorkosten 2.805 2.104 

Algemene kosten  7.229  15.711 

Totaal 62.190 66.105 

 

Er is geen personeel in dienst van de stichting. In 2021 kreeg één persoon een vrijwilligersvergoeding 

uitgekeerd. Daarnaast hebben diverse mensen hebben recht op een vrijwilligersvergoeding, maar 

hebben deze gelden in de Stichting gelaten. 

 

6.  Saldo financiële baten en lasten  

De financiële baten en lasten bestaan enkel uit rentebaten op banktegoeden.



Stichting Connect078 te Zwijndrecht 

  



Stichting Connect078 te Zwijndrecht 

  

 


