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Toelichting algemeen

Stichting Onesimus

Algemeen

Naam van de instelling

Stichting Onesimus

Fiscale nummer instelling

Het fiscale nummer is: 8078 39 607

Bereikbaarheid instelling

Instelling is te bereiken via emailadres  info@onesimus.nl
  
Doelstelling volgens de regegeving van de instelling

De stichting is opgericht op 21 mei 1999

De stichting heeft ten doel

A Het bevorderen van het geestelijk welzijn van christenen in binnen-
en buitenland en het verschaffen van mogelijkheden tot en het 
bevorderen van evangelisatie in de ruimste zin woord, onder andere
door het ondersteunen van individuele christenen en christelijke organisaties;

B. het steunen van en/of participeren in kerkelijke, levensbeschouwelijke, 
humanitaire, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen 
nut beogende instellingen, organisaties en/of activiteiten, alsook het scheppen, 
steunen en/of instant houden van fondsen en middelen daarvoor

C. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande 
in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan

In een enkel geval worden fondsen geworven om inkomsten te verkrijgen voor een speciaal doel.
De inkomsten van de instelling bestaan voots uit afgesloten lijfrenten en vrijwillige bijdragen.
Deze bedragen worden nagenoeg geheel aangewend voor bijdragen aan ANBI Stichtingen in overeenstemming 
met de doelstelling.
De afgesloten lijfrente eindigt in 2019. 
  
Bestuurssamenstelling

Het bestuur wordt gevormd door:
J.C. Rosier (voorzitter)
W. Visser (penningmeester)
H.J. Hulsbergen (secretaris)

Beloningsbeleid

De bestuursleden kunnen uitsluitend vergoeding ontvangen voor de door hen gemaakte kosten.
Er worden geen beloningen uitgekeerd.

Activiteitenverslag

Uit de staat van baten en lasten blijkt wat de activiteiten in het verslagjaar zijn geweest.
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Toelichting algemeen

Stichting Onesimus

Inschrijving Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland
Het dossiernummer is 28082298
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Toelichting algemeen

Stichting Onesimus

Bestuursverslag

In october 2015 is een reis naar Nepal ondernomen. Deze reis stond in het licht van het brengen van het 
evangelie van Jezus Christus. Er is een conferentie van ca 2000 voorgangers bezocht.

Aan een evangelisten echtpaar, woonachtig in Nederland, wordt periodieke bijdrage geschonken van  € 50.- per 
maand.  

In Nepal draagt de stichting bij aan een evangelist, die een periodieke bijdrage in de kosten van levensonderhoud 
krijgt van Rupi 45.000 per maand hetgeen neerkomt op een bedrag van ca € 410 tot € 440 per maand.

Voorts zijn er in het kader van activering van het geloof boeken gratis verspreid. 
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2015 2014 VerschilResultaatvergelijking

Stichting Onesimus

€ € €

Schenkingen dmv lijfrentes 6.610 6.850 -240

Ontvangen overige giften 1.950 1.950

Erfenis -4.189 4.189

Rentebaten 867 867

Totaal baten

 

9.427 2.661 6.766

Bestedingen cq giften doelstelling 62.536 17.312 45.224

Bestedingen doelstelling

 

62.536 17.312 45.224

Algemene lasten 743 646 97

Overige Algemene lasten 47 100 -53

Kosten van de organisatie

 

790 746 44

Totale lasten

 

63.326 18.058 45.268

Bestemmingsreserve evangelie -11.589 -12.255 666

Bestemmingsreserve behoeftigen -36.538 -5.664 -30.874

Bestemmingsreserves

 

-48.127 -17.919 -30.208

Exploitatie tekort cq overschot -5.772 2.522 -8.294

Het exploitatie tekort cq overschot is ten opzichte van het boekjaar 2014 met € 8.294 afgenomen tot
€ -5.772. Een vergelijking tussen beide boekjaren geeft het bovenstaande beeld waarbij de cijfers zijn ontleend aan 
de winst- en verliesrekeningen.
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31 december 2015 31 december 2014Balans per 31 december 2015 resp 2014
€ €(Voor resultaatbestemming)

Stichting Onesimus

ACTIVA

Vorderingen

Liquide middelen 176.812 228.957

     
Vlottende activa 176.812 228.957

Totaal Activa 176.812 228.957
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31 december 2015 31 december 2014Balans per 31 december 2015 resp 2014
€ €(Voor resultaatbestemming)

Stichting Onesimus

PASSIVA

Vrij besteedbaar eigen vermogen 6.876 4.354

Bestemmingsreserve evangelie 96.156 107.745

Bestemmingsreserve behoeftigen 77.798 114.336

Exploitatieresultaat -5.772 2.522

     
Totaal eigen vermogen 175.058 228.957

Overige schulden 1.754

Totaal Passiva 176.812 228.957
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2015 2014Staat van baten en lasten 2015 resp 2014
€ €

Stichting Onesimus

Schenkingen dmv lijfrentes 6.610 6.850

Ontvangen overige giften 1.950

Erfenis -4.189

Rentebaten 867

     
Totaal baten 9.427 2.661

Bestedingen cq giften doelstelling 62.536 17.312

     
Bestedingen doelstelling 62.536 17.312

Algemene lasten 743 646

Overige Algemene lasten 47 100

     
Kosten van de organisatie 790 746

     
Totale lasten 63.326 18.058

Bestemmingsreserve evangelie -11.589 -12.255

Bestemmingsreserve behoeftigen -36.538 -5.664

     
Bestemmingsreserves -48.127 -17.919

Exploitatie tekort cq overschot -5.772 2.522
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Balans toelichting grondslagen

Stichting Onesimus

Grondslagen voor de jaarrekening
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is naar de grondslag van historische kosten opgesteld. De activa en de passiva zijn gewaardeerd 
tegen de nominale waarde, tenzij anders is aangegeven. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar 
waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. 
Lasten en risico's, die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij 
voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Grondslagen voor balanswaardering

Vorderingen

Opname van vorderingen geschiedt zo nodig onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd 
op een individuele beoordeling van de vordering.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en staan,
indien niet anders vermeld, ter vrije beschlkking.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat feitelijk uit het stichtingskapitaal dat vrij besteedbaar is.
Van het resultaat is € 240.000 niet vrij besteedbaar Onder het eigenvermogen is hier een toelichting opgenomen.

Overige activa en passiva

De overige activa worden opgenomen voor de nominate waarde of (indien van toepassing)
lagere realisatiewaarde. De overige passiva worden opgenomen voor de nominale waarde.

Grondslagen van bepaling baten en lasten

Het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald door de baten (lijfrente) giften.
(Lijfrente) giften worden verantwoord in de periode waarin ze ontvangen zijn dan wel opeisbaar zijn. Kosten 
worden bepaald met inachtneming van de grondslagen van waardering en toegerekend aan het jaar waarop deze 
betrekking hebben.
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Stichting Onesimus

31 december 2015Toelichting op de balans per 31 december 2015 31 december 2014
€ €

Vorderingen

 
Liquide middelen

ABN Amro NL80 ABNA 0499  4741 39 3.221 228.957

Deposito NL 06 ABNA 0612 3159 59 173.000

Visa ANWB 591

176.812 228.957
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Stichting Onesimus

31 december 2015Toelichting op de balans per 31 december 2015 31 december 2014
€ €

Vrij besteedbaar eigen vermogen

Vermogen begin van het jaar 6.876 4.354

Specificatie 2015

4.354Beginstand

2.522Resultaat positief 2014

6.876

 

Bestemmingsreserve evangelie

Bestemmingsreserve evangelie 96.156 107.745

Specificatie 2015

107.745Beginstand

-4.999Vuur van God Reinhard Bonnke

-6.590Vrienden met rijst

96.156

 

Bestemmingsreserve behoeftigen

Bestemmingsreserve behoeftigen 77.798 114.336

Specificatie 2015

114.336Beginstand

-25.000Vrienden met rijst

-6.538Ondersteuning behoeftigen Nepal

-5.000Ondersteuning behoeftigen Nederland

77.798

 

Exploitatieresultaat

Exploitatiesaldo -5.772 2.522
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Stichting Onesimus

31 december 2015Toelichting op de balans per 31 december 2015 31 december 2014
€ €

Overige schulden

Door te betalen giften Nepal 1.754

Specificatie 2015

1.166Stg Erastus opvanghuis daklozen

588Stg Erastus opvanghuis daklozen

1.754
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Stichting Onesimus

2015Toelichting staat van baten en lasten 2015 resp 2014 2014
€ €

Schenkingen dmv lijfrentes

Lijfrenten 6.610 6.850

 

Ontvangen overige giften

Giften 1.950

 

Erfenis

Erfenis -4.189

 

Rentebaten

rente Deposito 867

Totaal baten 9.427 2.661

 

Bestedingen cq giften doelstelling

Stichting Erastus 8.000

Crossroads Inter Church 1.250

Stichting Agape 600 2.560

Stichting Alpha Cursus 300 300

Stichting Facilite 1.000

Stichting "Hoop voor Vluchtelingen" 1.600

Ondersteuning behoeftigen Nederland 5.000

Ondersteuning behoeftigen Nepal 6.538 3.570

Stichting Vrienden met rijst 31.590 8.200

Projekt Nepal 2.909

Evangelisatie materiaal 4.999 1.432

62.536 17.312

Bestedingen doelstelling 62.536 17.312
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Stichting Onesimus

2015Toelichting staat van baten en lasten 2015 resp 2014 2014
€ €

Algemene lasten

Contributies en abonnementen 73

Kosten website 7 7

Verzekering 484 499

Bankkosten 180 140

Overige algemene kosten -1

743 646

Overige Algemene lasten

Vergaderkosten bestuur 47 100

Kosten van de organisatie 790 746

 

Totale lasten 63.326 18.058

 

Bestemmingsreserve evangelie

Naar bestemmingsreserve evangelie -11.589 -12.255

Specificatie 2015

-4.999Vuur van God Reinhard Bonnke

-6.590Vrienden met rijst

-11.589

 

16 juni 2016   15Jaarrekening 2015



Stichting Onesimus

2015Toelichting staat van baten en lasten 2015 resp 2014 2014
€ €

Bestemmingsreserve behoeftigen

Naar bestemmingsreserve behoeftigen -36.538 -5.664

Specificatie 2015

-25.000Vrienden met rijst

-6.538Ondersteuning behoeftigen Nepal

-5.000Ondersteuning behoeftigen Nederland

-36.538

Bestemmingsreserves -48.127 -17.919

 

Exploitatie tekort cq overschot -5.772 2.522
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Overige gegevens

Stichting Onesimus

Deskundigenonderzoek

De Stichting  is op grond van de wet een kleine rechtspersoon. De stichting heeft op grond van de wet en 
statuten niet de plicht een accountantsonderzoek in te stellen. Het bestuur heeft er dan ook voor gekozen dit niet 
te doen.

Verwerking batig of nadelig saldo 2014

Het batig saldo over 2014 ad € 2.522,- is conform het bestuursbesluit toegevoegd aan het vrij besteedbaar eigen 
vermogen.

Verwerking nadelig saldo over 2015

Voorgesteld wordt het  nadelig saldo ad € 5.772,- in mindering te brengen van het vrij besteedbaar eigen 
vermogen. 

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich in 2016 geen gebeurtenissen plaatsgevonden die hier zouden moeten worden vermeld. 
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