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Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van
€ 5.605 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 5.355, samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARINGVANDEACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Bryan Haboldt Ministries te Den Helder is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 3 I decemb er 2019 en de staat van baten lasten over
2019 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 in Nederland algemeen
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 overeensteÍÍrming met de daarvoor geldende regelgeving, dan
ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze
werkzaamheden hebben wij door het lezen van dejaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van dejaarrekening
overeenkwam met onze kennis van Stichting Bryan Haboldt Ministries. Wij hebben geen controle- of
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven ofeen conclusie te trekken met
betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

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

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar
www.nba.nVuitleg-samenstellingsverklaring.
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Stichting Bryan Haboldt Ministries, Den Helder

3 ALGEMEEN

3.1 Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Bryan Haboldt Ministries bestaan voornamelijk uit het verkondigen van het evangelie van
Jezus Christus vanuit de Bijbel.

3.2 Bestuur

Per balansdatum wordt de directie gevoerd door:
dhr.W.C.J. Haboldt, voorzitter
dhÍ. A. Kramer, secretaris
dhr. M. Bais, penningmeester
dhr. B. Haboldt, directeur-bestuurder

3.3 Oprichtingstichting

De Stichting is per 6 februari 2019 opgericht en is per 8 februari 2019 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

3.4 Doel van de vennootschap

Doel van de stichting

a. het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus vanuit de Bijbel voor iedereen die zij in staat is te bereiken
met de daarvoor beschikbare middelen en anderen aan te moedigen om hetzelfrle te doen;

b. De stichting streeft dit doel te verwezenlijken door:
- het prediken van het Woord van God;
- het organiseren van bijeenkomsten;
- het publiceren van media;
- het uitgeven van materialen;
- het toerusten van anderen;
- het prakÍisch helpen van degenen die in nood zijn;
- het samenwerken met de kerk van Jezus Christus en met allen die bereid zijn om ons doel te verwezenlijken.
en het verrichten van al wat hiermee verband houdt ofdaartoe bevorderlijk kan zijn.

c. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van
de stichting.

d. De stichting beoogt het algemeen nut.
e. De stichting heeft geen winstoogmerk.

3.5 Administratie

De administratie van uw onderneming werd in 2019 door u zelf bijgehouden en door ons kantoor verwerkt, op basis van
de door u aangeleverde gegevens.

3.6 Balansenwinst-en-verliesrekening

De opgenomen balans per 3l decemb er 2019 met een balanstelling van € 5.605, sluit met een eigen vennogen van
positief € 5.355, terwijl de eveneens opgenomen winst-en-verliesrekening een voordelig saldo aangeeft van € 5.355

JSamenstellingsverklaring afgegeven d.d. 15 juni 2020



4 FINAIICIELE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

Beschikbaar op lange termijn:

Kapitaal

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa

Werkkapitaal

Dit tekort wordt veroorzaakt door:

Kortlopende schulden

Af:
Vorderingen
Liquide middelen

Stichting Bryan Haboldt Ministries, Den Helder

3l-t2-2019

€ €

5.355

2.1 88

3.167

2s0

2.815
602

3.4t7

Tekort aan werkkapitaal -3.t67

Met het uitbrengen van dit rapport menen wij aan onze opdracht te hebben voldaan. Mochten er uwerzijds nog vragen
zíjn, dan zijn wij gaarne bereid deze te beantwoorden.

Hoogachtend,

Accountantskantoor Silvis & Vos

Anthonie (J.A.) Vos
Accountant-Administratieconsulent

4Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. l5 juni 2020
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1. Zakelijke Gegevens

Naam:
RSIN:
Adres:
Email:
Website:
KvK-nummer

Stichting Bryan Haboldt Ministries
859717987
Nieuweweg 35,1784 PH, Den Helder
info@bryanhaboldt.com
www.brvanhaboldt.com
73941050

2. Doelstelling

De stichting heeft als doel: het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus vanuit de
Bijbel voor iedereen die zij in staat is te bereiken met de daarvoor beschikbare middelen en
anderen aan te moedigen om hetzelfde te doen.

3. Verwezenlijking

De stichting streeft dit doel te verwezenlijken door:
- het prediken van het Woord van God;
- het organiseren van bijeenkomsten;
- het publiceren van media;
- het uitgeven van materialen;
- het toerusten van anderen;
- het praktisch helpen van degenen die in nood zijn;
- het samenwerken met de kerk van Jezus Christus en met allen die bereid zijn om ons doel

te verwezenlijken;
- en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting beoogt het algemeen nut.

4. Bestuur: bestuursleden en beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Voorzitter: Wim Haboldt
Penningmeester: Matthijs Bais
Secretaris: Arnold Kramer
Directeur-Bestuurder: Bryan Haboldt

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben
gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders, met uitzondering van de directeur-
bestuurder, ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Een directeur-bestuurder
ontvangt voor zijn werkzaamheden een beloning die wordt vastgesteld door het bestuur met
algemene stemmen.



5. Vermogen: werving, besteding, beschikking

Stichting Bryan Haboldt Ministries heeft geen winstoogmerk en tot het doel behoort niet het
doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van de organen van de

stichting.

Het werven van het vermogen van de stichting bestaat uit:
- donaties, giften en collecten;
- schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen. Erfstellingen mogen alleen onder het
voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
- subsidies en bijdragen;
- opbrengsten voorgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten;
- ontvangsten vanuit de door de stichting uitgegeven materialen;
- revenuen van het veÍnogen; en
- eventuele andere baten.

De binnenkomende gelden zullen worden besteed om personen en middelen te ondersteunen die
activiteiten uitvoeren die in lijn zijn met de doelstelling van de stichting.

Geen enkele persoon heeft doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen
enkele persoon beschikken over het verïnogen van de stichting als het ware eigen verÍnogen.

6. Activiteiten voor 2019

Spreekbeurten in kerken, jeugd samenkomsten,
evenementen en scholen.

Ditzijn 5-7 minuten video's met een simpele
overdenking vanuit de Bijbel die gemakkelijk
gedeeld kan worden via sociale media.

Dit zijn 20-25 minuten audio preken die verspreid
worden door verschillende podcast platformen.

Een reis naar een gebied waar het evangelie minder
bekend is om daar het goede nieuws over Jezus te
delen door te spreken in kerken, evenementen te
organiseren, en mensen praktisch te helpen.

Dit zijn jeugd evenementen. De insteek van het
prograilrma is dat er heel simpel, maar duidelijk de
boodschap van het evangelie van Jezus verkondigd

Variërend
(gemiddeld 3x per
maand)
- lx per maand in
het Nederlands
- lx per maand in
het Engels
-2xper maand in
het Nederlands
- lx per maand in
het Engels
- Suriname 28
maart Vm 1l april
20t9
- Trip in het najaar
nog onder
voorbehoud
3x in het najaar
van20t9
(september-

Zendingsreizen

Podcast

Video
Overdenkingon

Spreekbeurten

Beschriiving Frequentie

Jeugd
Evangelisatie

Aetívíteíten voor
2019



r )(1ítr fitri,ii,i! .rii ,4, I r ,r1r)1 r'rí. ll,rrrt:ri: ',1 tt :lri"lj l;,lir, irti. 1,1 ,, r

iiliiil:{rri:.ll,trtí];11., !liii:jllr,iirtii:,rJtitl r, ,, , ,i,,,, , í:jjr.ii!l:til.

tir(r:.tii{i.l,ti{)lriiiil..i1l:t[.];rtiii'1rr,,f:,, lt:),,ai,:.,ii',:,lr,l..ili rtl,;t,i,]1.,1,, r.l.iiirrtii,jlr:

,íi,1rÍ:t(i..llt)llijlrii|íir(r',,))ríi\'.Íli.liii'rj:iIt:ii,l )rr r,iii:.t't;,i'.1l:li;iirll.;itl, , , :. ,

AchÍcrban

Nieurvshricf
lnter:rct
Bvangelisatie

7. Publicatieplicht

De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van het publiceren van het
beleidsplan. Vanwege de oprichting van de stichting in2019, zijn er geen cijfers van vorige jaren
beschikbaar.
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1 BALAIIS PER 31 DECEMBER 2019
(na winstbestemming)

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa (1)

Vlottende activa

Vorderingen (2)

Liquide middelen (3)

Stichting Bryan Haboldt Ministries, Den Helder

3l december20l9

2.188

€€

2.815
602

3.4t7

5.605



SticlÍing Bryan Haboldt Ministries, Den Helder

3l december20l9

5.355

5.60s

€e

PASSIVA

Reserves en fondsen (4)

Continuïteitsreserve

Kortlopende schutden (5)

Overlopende passiva 250

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 15 juni 2020 10



2 STAATVAN BATEN EN LASTEN OVER2O19

Baten

Baten van particulieren en kerken (6)

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/ofdiensten (7)

Som der baten

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Doelstelling A: Sprekersvergoeding (8)

Doelstelling B: Projectkosten tienerwerk Changed (9)

Kosten van beheer en administratie

Afschrijvingen (10)

Overige bedrijfslasten (1 1 )

Saldo

Resultaatbestemming

Continuiteitsreserve

Stichting Bryan Haboldt Ministries, Den Helder

Realisatie 2019 Begroting 2019

6.776
1.945

8.721

€c

302
1.368

1.670

108

1.588

r.696

5.355

5.355

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. l5 juni 2020 l1



Stichting Bryan Haboldt Ministries, Den Helder

3 GRONDSLAGENVOORWAARDERINGENRESULTAATBEPALING

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Bryan Haboldt Ministries (geregistreerd onder KvK-nummer 73941050), statutair
gevestigd te Den Helder, en haar groepsmaatschappijen bestaan voomamelijk uit:
het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus vanuit de Bijbel voor iedereen die zij in staat is te bereiken met de

daarvoor beschikbare middelen en anderen aan te moedigen om hetzelfde te doen.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Bryan Haboldt Ministries is feitelijk en statutair gevestigd op Nieuweweg 35 te Den Helder en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummerT3 94 1 050.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor
zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarinze
voorzienbaar zijn.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kururen toepassen, is het nodig dat Stichting
Bryan Haboldt Ministriss zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat zij schattingen maakt die essentieel
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in inzicht noodzakelijk
is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusiefde bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de

toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten oflasten die voortvloeien uit gebeurtenissen oftransacties die behoren tot het resultaat uit
de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op
grond van de aard, omvang ofhet incidentele karakter van de post.

Personeelsleden

Bij de vennootschap waren in 2019 geenwerknemers in dienst.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. I 5 juni 2020 l2



Stichting Bryan Haboldt Ministries, Den Helder

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAII ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder afuek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en
bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa
waarop de subsidies betrekking hebben.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen voor het
risico van oninbaarheid. Dezs verminderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan I jaar.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient een zakelijke
rente in aanmerking te worden genomen.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten
enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van hetjaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke
hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Lasten algemeen

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de
goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze
voorzienbaar zljn.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 15 juni 2020 l3



Stichting Bryan Haboldt Ministries, Den Helder

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover
dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal
worden voldaan.

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor
ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en
vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen
aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. I 5 juru 2020 t4



4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 3I DECEMBER 2019

VASTEACTIVA

1. Materiële vaste activa

Kantoor-inventaris

Boeh'vaarde per I januari 2019
Aanschaffrngswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

Boelauaarde per 3I december 2019
Aanschaffrngswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Boekwaarde per 31 december2019

Afs c h r ij v in g s p erc ent a ge s

Kantoor-inventaris

VLOTTENDEACTIVA

2. Vorderingen

Vordering op directeur-bestuurder

Vordering op directeur-bestuurder

Rekening-courant Bryan Haboldt

Stichting Bryan Haboldt Ministries, Den Helder

3I-t2-20r9

€

2.1 88

Kantoor-
inventaris

2.296
-108

2.1 88

2.296
-108

2.1 88

3t-12-2019

€

2.815

2.815

e

%

20

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 15 juni 2020 15



3. Liquide middelen

ING bank

Stichting Bryan Haboldt Ministries, Den Helder

3t-12-2019

€

602

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. I 5 jwi 2020 l6



4. Reserves en fondsen

Continuïïeitsreserve

Continuiïeitsreserve

Stand per I januari
Resultaatbestemming

Stand per 31 december

Stichting Bryan Haboldt Ministries, Den Helder

3t-12-2019

€

5.355

5.355

2019

€

5.355

5.355

250

5. Kortlopende schulden

3t-12-2019

€

Overlopende passiva

Accountantskosten

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Overige niet verwerkte verplichtingen

Overige

Tevens kan het zijn dat de covidl9 corona crisis een financiële impact heeft, maar op dit moment is deze nog niet
eenduidig vast te stellen.

Volgens uw opgave en zover ons bekend waren er per 3 I december 2019 geen niet in de balans opgenomen overige
verplichtingen.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 15 jwti 2020 l7



5 TOELICHTING OPDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

6. Baten van particulieren en kerken

Giften kerken
Donaties en giften

7. Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten

Sprekersvergoedingen

Besteed aan de doelstellingen

8. Doelstelling A: Sprekersvergoeding

Overige sprekersvergoeding

9, Doelstelling B: Projectkosten tienerwerk Changed

Promotie-materiaal en kosten

10. Afschrijvingen

Materiële vaste activa

11. Overige bedrijfslasten

Inventariskosten
Kantoorlasten
Verkooplasten
Algemene lasten

Inventariskosten

Kleine aanschaffrngen

Kantoorlasten

Porti

Verkooplasten

Reklame- en advertentielasten

Algemene lasten

Accountantslasten

Stichting Bryan Haboldt Ministries, Den Helder

Realisatie 2019

1.665

s.lll
6.776

1.945

302

1.368

108

890
177

271

250

l.588

890

177

271

€

250

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 1 5 ltni 2020 18



Ondertekening bestuur voor akkoord

Den Helder, 15 juni 2020

Dhr. W.C.J. Haboldt
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2 OVERZICHT VASTE ACTTVA
Stichting Bryan Haboldt Ministries

Bijlage bij
2019

Omschrijving

Bedrijfsinventaris:

Sony Alpha 6400 systeemcarn

Sony Alpha 6400 systeemcarn

TOTAAL

Datum van

aanschaf

Aanschaf-
waarde

Afschrijving Afschrijving Boekwaarde
3t-12- 2019

945,00
1.243,00

Afschr.
systeemtlm

Boekwaarde
0l-01- 2019

Aankopen Verkopen HerinvesLresJ
Boekverlies

29
3 11

20t9
20t9

t.0n,94
1.284,M

2,2D6,38

66,94

41,44
5t
5t

rOE^3f 2JEEJX}

Geen accountantsconttole toegepast


