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LoveUnlimited is ingeschreven bij 

de KvK onder nummer 18084212. 

 

Bankrekening 

NL94 ABNA 0527 472 549 

T.n.v. LoveUnlimited Ministries 

  

 

Inleiding 

Stichting LoveUnlimited Ministries is wat binnen Christelijke kringen een ‘Christelijke 

bediening’ wordt genoemd. Wij zien onszelf niet als een organisatie, maar als een 

organisme. Een organisatie maakt gebruik van vaste wegen, waar een organisme 

in staat is om met iedere situatie mee te bewegen en daar ook buiten durft te 

verkennen. Het doel van deze bediening is om zoveel mogelijk mensen te bereiken 

met het evangelie van Jezus Christus en om gelovigen te onderwijzen over 

onderwerpen die vandaag de dag niet of nauwelijks meer worden besproken in de 

kerk.  

 

De stichting tracht dit doel in de komende periode te verwezenlijken door het 

organiseren van samenkomsten en het publiceren van Bijbelonderwijs, zowel 

middels drukwerk als online. In de afgelopen jaren hebben wij mogen constateren 

dat wij online een gemiddelde van 2 miljoen hits per jaar kregen, een trend die wij 

gestaag zien doorzetten en stijgen. Tevens valt het ons op dat wij hiermee met 

name de mensen bereiken die op zoek zijn naar een antwoord op de vraag: “Hoe 

kan ik gered worden?” 

 

Om deze doelen te bereiken zijn mensen nodig die zich op vrijwillige basis willen 

inzetten om de doelen mee te helpen realiseren. Hierbij moet men denken aan 

mensen die voorbede doen en/of praktisch meehelpen. Daarnaast zijn er natuurlijk 

ook financiën nodig om onze evenementen te kunnen blijven organiseren, om 

mensen uit te kunnen nodigen, voor de huur van zalen, licht en geluid, voor de huur 

van videoapparatuur enz. Maar ook zijn er financiën nodig om mensen online te 

kunnen blijven bereiken, via onze (beveiligde) websites, advertenties enz. 

 

Algemeen belang 

De Stichting LoveUnlimited Ministries zet zich voor 100% in voor het algemeen 

belang. De stichting kent geen leden, maar wel een duidelijke doelstelling t.b.v. het 

algemeen belang, namelijk het onderwijzen en verspreiden van het Woord van God, 

met alle middelen die daartoe ter beschikking staan. Hier wordt onder meer onder 

verstaan het organiseren van conferenties, seminars en thema-avonden, het 

verlenen van pastorale zorg, het verspreiden van drukwerk (boeken, folders, flyers) 

en het verspreiden van onderwijs via digitale kanalen (eigen website, social media 

enz.). Alle voorgenoemde activiteiten en communicatiemogelijkheden zijn voor 

iedereen beschikbaar. 
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Termijn 

Dit beleidsplan is opgesteld voor de periode 2018-2021. In deze periode willen wij 

met name actiever verdergaan met het organiseren van samenkomsten, in de vorm 

van conferenties, seminars en thema-avonden, en met de publicatie van meer 

onderwijs in boekvorm. Tijdens samenkomsten willen wij gelegenheid bieden voor 

persoonlijk gesprek en/of gebed. Het onderwijs wat tijdens deze avonden wordt 

gebracht willen wij zoveel mogelijk trachten op te nemen op video, om dit 

vervolgens weer te publiceren via o.a. YouTube. Wij vinden het belangrijk dat 

iedereen wereldwijd gratis toegang kan hebben tot het onderwijs. Daarom 

publiceren wij alles ook zoveel mogelijk in twee talen, namelijk Engels en 

Nederlands. Om deze doelen te verwezenlijken verwachten wij een budget van circa 

€ 20.000 per jaar nodig te hebben. Dit budget is gebaseerd op de huidige zichtbare 

groei. 

 

Missie en visie 

In de loop van 2003 is het idee en verlangen ontstaan om online een ongelovige 

doelgroep te kunnen bereiken met het evangelie van Jezus Christus en om 

Bijbelstudies te publiceren voor een reeds gelovige doelgroep. Na hier drie jaar 

uitvoering aan te hebben gegeven, resulteerde dit in 2006 in de oprichting van de 

Stichting Jaweh Ministries International, welke per oktober 2014 officieus en per juli 

2018 officieel is verdergegaan onder de nieuwe naam, Stichting LoveUnlimited 

Ministries. 

 
Door de loop der jaren zijn de activiteiten van de stichting uitgebreid met de 
organisatie van samenkomsten, zoals conferenties, seminars en thema-avonden, 
de publicatie van boeken en de publicatie en verspreiding van overig drukwerk. Het 

doel van de stichting hebben wij als volgt omschreven in ons Mission Statement: 
 

Het grootste getuigenis ten opzichte van Jezus Christus waren niet de wonderen en 
tekenen. Het waren de levens die veranderd waren. En dan heb ik het over echte 
verandering. Het soort verandering dat vrienden, familie en een ieder die u kent 
kan opmerken. Het is het getuigenis “Jezus heeft mijn leven veranderd”, terwijl 

iedereen het kan zien en bevestigen. God is nooit veranderd. Jezus is nooit 
veranderd. Dit is nog steeds het grootste getuigenis. Het is enorm. Verandering zal 
dan misschien niet binnen een dag komen, maar het zal komen wanneer we onze 
ogen op Jezus gericht houden. Echte verandering. Harten die volledig aan Jezus zijn 
overgegeven. Levens die volledig hersteld zijn. Dat is waar LoveUnlimited voor gaat. 
 
Wij, als LoveUnlimited Ministries, willen ons met name uitstrekken naar de verloren, 

gebroken, gekwetste, arme en afgewezen mensen, naar hen op wie iedereen 
neerkijkt. Ons hart gaat uit naar de mensen die door de meerderheid van de kerk 
en door de samenleving als onbelangrijk en onwaardig worden geacht. Niet alleen 
in een land ver weg, maar te beginnen in ons eigen land, in onze eigen steden en 
in onze eigen omgeving. Want als het daar niet begint, dan heeft het geen enkele 
waarde. Wanneer we alleen hen willen helpen die ver van ons bed verwijderd zijn, 

dan houden we alleen de schone schijn op. Echte verandering gaat van binnen naar 

buiten, niet andersom. Echte verandering laat vruchten zien. Echte verandering wil 
mensen in nood helpen, ongeacht hun noden. Echte verandering creëert een 
omgeving van genade, met ruimte voor fouten en verbetering. Echte verandering 
staat met mensen, niet boven hen. 
 

Als stichting wensen wij consistent te blijven in onze doelstelling en de ingeslagen 

richting voor de komende jaren. In de periode 2018-2021 zullen wij ons blijven 

richten en ons blijven uitstrekken naar deze ‘echte verandering’. Dat is iets wat van 

binnenuit moet gebeuren en wat buiten ons vermogen ligt. Alleen God kan mensen 

werkelijk van binnenuit veranderen, wanneer mensen bereid zijn om niet in 
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schaamte van Hem weg te lopen, maar om hun gebrokenheid aan Hem geven. 

Verandering gaat tenslotte niet over het houden van een stel regels of het volgen 

van religieuze wetten. Derhalve kunnen wij wel mensen aanmoedigen om steeds 

weer naar God toe te gaan, in alle gebrokenheid, zodat de kracht van Jezus het op 

ieder gebied kan overnemen. Het ultieme doel daarbij is om discipelen van Jezus te 

maken, die zelf ook in staat worden om anderen te leiden, te onderwijzen en te 

helpen. 

 

Naast deze doelstelling hebben wij de droom en het verlangen om op termijn een 

plaats te kunnen realiseren waar mensen opgevangen kunnen worden en waar 

praktische hulp kan worden geboden. Hierbij moet gedacht worden aan 

woonvoorziening, schuldhulp, re-integratie enz. Wij geloven dat deze taak niet 

exclusief aan de overheid overgelaten dient te worden, maar onderdeel hoort te zijn 

van het werk van de gemeente van Jezus Christus, als onderdeel van het getuigenis. 

Door de jaren heen heeft de kerk hier te makkelijk afstand van gedaan, door deze 

activiteiten over te dragen aan de overheid en zichzelf alleen nog maar te beperken 

tot hulpverlening in landen ver weg. Wij geloven dat er meer nodig is, namelijk het 

praktisch opvangen en begeleiden van mensen in nood, of dat nu geestelijk, 

financieel of anderszins praktisch is, zodat een ieder kan weten dat ze er niet alleen 

voor staan. Dat getuigenis zal veel meer doen dan alleen een paar mooie woorden 

vanaf de kansel. Door het hele Nieuwe Testament heen kunnen we zien hoe Jezus 

Christus Zich met name uitstrekt naar hen die in nood verkeren, naar de armen, de 

weduwen, de wezen, de verdrukten. Daar moet onze focus ook liggen. Daarom 

hopen en bidden wij dat er een moment zal komen waarop we onze droom en het 

verlangen praktisch ten uitvoer kunnen brengen en houden wij onze ogen open voor 

de mogelijkheden hiertoe.  

 

Doelstelling 

In de komende jaren willen wij ons met name blijven richten op het organiseren 

van meer samenkomsten – in welke vorm dan ook – en het verspreiden van meer 

onderwijs. Ons doel hierbij is om mensen te leren volledig afhankelijk te zijn van de 

Heilige Geest, om tot volledige innerlijke genezing te komen van alle wonden uit 

het verleden, om tot volledige bevrijding te komen van alles wat ware verandering 

tegenhoud en om Gods wil te zien geschieden in ieder leven. Wij willen het vuur 

van God terug in Nederland. Niet alleen zoals het 250 jaar geleden was, maar meer, 

verder en dieper dan ooit tevoren. Dat hoeft niet perse massaal te zijn, als het maar 

gebeurd. Wij willen hetzelfde resultaat als in de Bijbel terugzien in onze 

hedendaagse tijd. Dat is onze minimale standaard. 

 

Daarnaast willen wij God zoeken, en tevens ook praktisch zoeken, voor 

mogelijkheden om onze activiteiten uit te kunnen breiden met praktische 

hulpverlening. Dit blijft een punt waar wij actief aandacht aan willen besteden, te 

beginnen bij het zoeken naar Gods wil, visie en timing. 

 

Strategie 

Wanneer we spreken over strategie, dan is dit in grote mate onderhevig aan waar 

deuren open gaan en waar deze gesloten blijven. Derhalve kunnen wij voornamelijk 

spreken over een intentie, die met de hulp van God verwezenlijkt kan worden, of 

die in Zijn opdracht moet worden bijgesteld. Het voornaamste doel is om Nederland 

te bereiken, maar het is zeker niet ons enige doel. 

 

Het is ons voornemen om (weer) met regelmaat samenkomsten te organiseren op 

een aantal vaste plaatsen in Nederland, met onderwijs dat niet beperkt blijft tot het 

presenteren van een mooie theorie, maar wat praktische handvaten biedt voor het 
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alledaagse leven. Daarbij willen we ons niet beperken tot kennisoverdracht, maar 

e.e.a. ook in de praktijk brengen. Tijdens deze samenkomsten zal er tevens volop 

ruimte zijn voor aanbidding en gebed. Zoals voorheen zullen deze samenkomsten 

voor iedereen vrij toegankelijk zijn. 

 

Daar waar de mogelijkheden zich voordoen zullen wij ook buiten de landsgrenzen 

deelnemen aan samenkomsten of deze zelf organiseren. Daarnaast willen wij ook 

daar de gemeentes aansporen tot het verlenen van (meer) praktische hulp in de 

directe omgeving, dus niet alleen in landen ver weg. Onze voorkeur gaat in de 

eerste plaats uit naar Israël en de Verenigde Staten.  

 

Huidige situatie 

In de periode 2012-2014 waren de activiteiten van de stichting nagenoeg 

stilgevallen door gebrek aan (financiële) middelen. Dit heeft er uiteindelijk in 

geresulteerd dat de originele domeinnamen jaweh.com, jaweh.org, jaweh.net, 

jaweh.nl en zalfolie.nl kwamen te vervallen en er geen websites meer online 

stonden. Binnen korte tijd waren deze domeinen door anderen geregistreerd en niet 

langer voor ons beschikbaar. In de loop van 2014 werd daarom besloten om onder 

een nieuwe naam, met nieuwe domeinnamen, verder te gaan. Die naam werd 

LoveUnlimited. Officieus begon de stichting deze naam naar buiten toe reeds te 

voeren, onder de vlag van deze stichting. Per juli 2018 is de naam ook statutair 

gewijzigd. In 2014 registreerde de stichting de domeinnamen love-unlimited.org, 

love-unlimited.nl en zalving.nl. Het doel daarbij was om terug te geraken op 

hetzelfde punt waar we stonden, voordat alles wegviel. Die doelstelling is behaald. 

Meer nog, de stichting begon weer met het organiseren van samenkomsten, wat 

gestaag bleef groeien. Tevens lukte het de stichting om de Zalfolie Winkel weer 

nieuw leven in te blazen.  

 

De Zalfolie Winkel werd vanaf 2009 onderdeel van de stichting. In de eerste plaats 

bleek dat er in Nederland maar heel weinig (goede) zalfolie beschikbaar was, 

waardoor de stichting het als noodzaak zag om daar verandering in te brengen. In 

de tweede plaats bleek (en blijkt) dat de meerderheid van de Christenen niet of 

nauwelijks op de hoogte is van de betekenis van zalving en zalfolie, of hoe, waar 

en wanneer dit gebruik kan worden toegepast. Wij zien dit als een integraal 

onderdeel van het Christelijk geloof, in dezelfde categorie als het Heilige Avondmaal 

en het lezen van Gods Woord. Daarom zag en ziet de stichting het tevens als haar 

taak om mensen hierover te onderwijzen en om een bewustzijn te creëren. Om tot 

dit doel te komen heeft de stichting al het onderwijs over de zalving en de zalfolie 

in boekvorm gepubliceerd, in het Engels (The Anointed Bride) en in het Nederlands 

(De Gezalfde Bruid), als eBoek en in gedrukte vorm. Daarnaast zijn er ook korte 

studies online gepubliceerd en zijn er informatieve video’s op ons YouTube kanaal 

gepubliceerd. 

 

Door ongelukkige omstandigheden zijn twee bestuursleden per eind 2014 deels 

afhankelijk geworden van de Participatiewet, voorheen beter bekend als de 

bijstandswet. Per oktober 2017 bleek dat de Gemeente Dordrecht haar macht 

wenste aan te wenden om de stichting te dicteren wat deze wel en niet mocht. 

Daarbij gaf men aan dat de betrokken bestuursleden voor iedere activiteit eerst 

toestemming moesten verkrijgen van de gemeente. Het bezoeken van een 

samenkomst was toegestaan, maar om daar in voor te mogen gaan, of om tijdens 

die samenkomst te mogen bidden of het Woord te delen, diende expliciet 

toestemming te worden verkregen. Tevens mocht de stichting, naar hun mening, 

geen inkomen meer ontvangen, tenzij dit zou worden aangewend om de 

bestuursleden mee uit te betalen. Het bestuur deelt die mening niet. De 
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Nederlandse wet ziet de stichting immers als een onafhankelijk rechtspersoon, 

zonder relatie met de Gemeente Dordrecht. Het bestuur is ook van mening dat 

gelden die bij de stichting binnenkomen, hetzij uit activiteiten/publicaties, hetzij uit 

donaties, voor het doel van de stichting dienen te worden aangewend en onder geen 

enkele voorwaarde als het privévermogen van de bestuursleden mag worden 

beschouwd. Ook niet onbelangrijk is het feit dat de wet en de Belastingdienst 

helemaal geen ruimte bieden voor een dergelijke suggestie. Het is namelijk niet 

eens toegestaan om het vermogen van de stichting aan de bestuurders uit te keren. 

Derhalve is het bestuur van mening dat hier sprake is van machtsmisbruik vanuit 

de Gemeente Dordrecht, zoals bedoelt in artikel 365 van het Wetboek van 

Strafrecht. Om nog maar te zwijgen van de inbreuk die hier wordt gedaan op artikel 

1 van de Nederlandse Grondwet, namelijk de vrijheid van Godsdienst. Zowel de 

stichting als de betrokken bestuursleden zagen zich genoodzaakt om in dit kader 

juridische stappen te ondernemen. Een uitspraak moet nog plaatsvinden. 

 

Als gevolg van het vorenstaande, en vanwege praktische redenen, zag het bestuur 

zich genoodzaakt om afstand te doen van De Zalfolie Winkel, hoewel met pijn in het 

hart. De druk die vanuit de Gemeente Dordrecht werd opgelegd was zodanig, dat 

het aanhouden van deze activiteiten niet langer haalbaar was. Derhalve is De 

Zalfolie Winkel per november 2017 overgedragen aan een bevriende organisatie, 

namelijk Stichting Fire in the House Ministries, voor het symbolische bedrag van  

€ 1,00, zodat het werk toch door kan gaan. Alle overige activiteiten zijn voor een 

periode op een laag pitje gezet, totdat de uitspraak van de rechter heeft 

plaatsgevonden. Naar verwachting zal de zitting in november of december 2018 

gaan plaatsvinden, waarna we na circa zes weken een uitspraak kunnen 

verwachten. 

 

De stichting – en alle betrokken bestuursleden en vrijwilligers – laten zich echter 

niet beperken door het vorenstaande, ook al zijn de activiteiten voor een periode 

geminimaliseerd geweest. De meeste zalving ontstaat onder grote druk. Daar waar 

men Jezus werkelijk gaat volgen, moet rekening gehouden worden met grote 

vervolging en verdrukking. Dat is nooit anders geweest. Voor het grootste deel komt 

die vervolging en verdrukking vanuit de religieuze gevestigde ordes, maar voor een 

deel ook zeker van daarbuiten. De belangrijkste conclusie die wij door alles heen 

blijven trekken is dat God trouw is en dat Hij een beloner is voor wie Hem ernstig 

zoeken. Ondanks alle pogingen om het werk kapot te maken, zijn wij er nog steeds. 

De inkomsten vanuit De Zalfolie Winkel zijn dan wel weggevallen, maar het is God 

die voorziet in alles wat we nodig hebben om Zijn werk te kunnen doen. Daarom 

kunnen en zullen wij blijven doorgaan en kan men in de nabije toekomst weer de 

nodige activiteiten gaan verwachten. 

 

De Stichting 

Stichting LoveUnlimited Ministries is in 2006 opgericht. De stichting beschikt over 

statuten die zijn opgemaakt door Merkx, Vugts & Vlemmix Notarissen te Heusden 

(NB). De stichting staat ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel, 

onder nummer 18084212. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden 

Informatie Nummer (RISN) van de stichting is 816895363. De stichting maakt geen 

deel uit van een andere organisatie en is niet aangesloten bij een 

brancheorganisatie. De contactgegevens van de stichting zijn: 

 

Stichting LoveUnlimited Ministries 

De Vlijt 45 

4261 XA WIJK EN AALBURG 

Nederland 
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Voor vragen en/of opmerkingen kan de stichting bereikt worden via email: 

info@love-unlimited.org. Bij sommige activiteiten worden ook telefoonnummers 

gepubliceerd. Deze worden in het evenement zelf vermeld en kunnen per 

evenement verschillen. 

 

Het bestuur 

De Stichting LoveUnlimited Ministries heeft momenteel een bestuur dat bestaat uit 

drie bestuursleden, namelijk een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het 

bestuur bestaat uit de volgende personen: 

 

Dhr. R.B.J. Prijs (Voorzitter) 

Mevr. E.C.A. Prijs-van Wijk (Secretaris) 

Mevr. T.J. Prijs-Verdoorn (Penningmeester) 

 

Bij de stichting is sprake van een gescheiden vermogen. Dit wil zeggen dat geen 

der bestuurders individueel over het vermogen van de stichting kan beschikken, 

noch hier op individueel niveau beslissingen over kan nemen. Alle bestuurders 

hebben gelijk stemrecht en zijn allen alleen gezamenlijk bevoegd, of ten minste bij 

een meerderheid der stemmen. Geen der bestuurders beschikt over een alleen- of 

vetorecht. Dit alles is in overeenstemming met de statuten der stichting en zoals 

het is vastgelegd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel. 

 

Integriteit 

De bestuursleden van Stichting LoveUnlimited Ministries zijn geen van allen ooit in 

aanraking geweest met Politie of Justitie, noch voor een strafbaar feit veroordeeld. 

De voorzitter der stichting heeft daarbij tevens A screenings van zowel de AIVD als 

de MIVD succesvol doorstaan, alsmede een integriteitsonderzoek door een 

detectivebureau, t.b.v. vertrouwelijke functies die hij in het verleden vervuld heeft. 

Alle bestuursleden zijn tegen het gebruik van haat en/of geweld, of de 

aanmoediging daarvan, aangezien dit lijnrecht ingaat tegen het Woord van God en 

de opdracht van Jezus Christus aan Zijn volgelingen. 

 

Bestedingscriterium 

Zoals de Nederlandse Belastingdienst dit voorschrijft, houdt Stichting LoveUnlimited 

Ministries niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het werk en het 

doel van de stichting. Met dit bestedingscriterium ziet de stichting toe op het 

voorkomen van niet-redelijke vermogensvorming (oppotten van vermogen). Dit 

tracht de stichting te verwezenlijken door het vermogen steeds opnieuw te blijven 

aanwenden voor en te investeren in haar doelstellingen en projecten. 

 

Werknemers 

Vanaf de oprichting tot op heden heeft de stichting nimmer mensen in loondienst 

gehad. Alle medewerkers hebben hun werkzaamheden altijd op vrijwillige basis 

verricht.  

 

Financiën 

In 2017 verkreeg de stichting inkomsten vanuit de verkoop webwinkel (Zalfolie), 

inkomsten uit publicaties (boekverkoop), inkomsten uit donaties en een klein deel 

diverse opbrengsten. De verkoop vanuit de webwinkel bedroeg 83% van de 

inkomsten der stichting. Nu de Zalfolie Winkel niet langer deel meer uitmaakt van 

de stichting, is daarmee 83% van de omzet weggevallen. Daar tegenover staat dat 

ook de inkopen hiervoor zijn weggevallen, wat de jaarlijkse kosten dan weer 

terugbrengt met circa 53%. Het verschil zal in de komende jaren met name moeten 
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worden opgevangen door donaties en door de inkomsten uit publicaties, want de 

overige kosten zijn min of meer gelijk gebleven.  

 

Het werven van gelden 

Voor de werving van gelden willen wij ons afhankelijk opstellen ten opzichte van 

God. Wij geloven niet in het vragen om geld aan mensen, noch in het onder druk 

zetten van mensen door gebruik van manipulatie of intimidatie, zoals in veel 

Christelijke gemeenschappen aan de orde van de dag is. Wij willen er enkel zorg 

voor dragen dat men op een gemakkelijke wijze kan doneren, wanneer men zich 

daartoe geleid voelt. Ook tijdens onze samenkomsten moedigen wij mensen aan 

om aan God te vragen of ze iets mogen geven, en zo ja, hoeveel. Wanneer men het 

niet op hun hart krijgt om iets te geven, dan moedigen wij hen aan om dit ook niet 

te doen. Dat is afhankelijkheid van God. Hij is onze Voorziener. Waar Hij zendt, 

daar voorziet Hij ook. 

 

Donatie worden aangewend om de kosten voor samenkomsten te kunnen dekken, 

nieuwe boeken en ander drukwerk te kunnen laten drukken, voor de productie van 

nieuwe video’s en voor het bereiken van mensen via internet. Bij kosten voor 

samenkomsten moet gedacht worden aan zaalhuur, kosten voor licht en geluid, en 

in sommige gevallen huur van videoapparatuur. De kosten voor het publiceren van 

drukwerk bestaan voornamelijk uit het grafisch (laten) opmaken, het gebruik van 

fotomateriaal (stockfoto’s) en het laten drukken. De kosten voor het bereiken van 

mensen via internet bestaan uit het onderhouden van de websites, de kosten voor 

templates, de kosten voor SSL certificaten (voor beveiligde verbinding), de kosten 

voor hosting en domeinnamen enz. In de jaarstukken kan gezien worden waar de 

kosten met name inzitten.  

 

Begroting voor 2019 

Met het wegvallen van de inkomsten uit de webwinkel is het voor de stichting nog 

niet zeker hoe het plaatje er in de toekomst zal gaan uitzien. Er zal een gat van 

circa € 4.000 moeten worden gedicht. Toch voorzien wij hier geen probleem in. Met 

de toename van activiteiten en de publicatie van nieuwe boeken, zullen ook de 

inkomsten vanuit donaties en publicaties verder gaan stijgen. Echt zicht op wat de 

toekomst gaat brengen hebben wij nog niet, daarom is het ook lastig om nu al een 

prognose voor meerdere jaren neer te zetten. De begroting voor 2019 hebben wij 

dan ook voorzichtig en niet al te ambitieus ingestoken. Alvorens wij deze 

presenteren, wensen wij graag toe te lichten wat onder de diverse uitgaven 

categorieën wordt verstaan. 

 

Personeelskosten: Aangezien de stichting geen mensen in loondienst heeft, kan dit 

verwarrend overkomen. In de boekhouding worden kosten 

zoals reiskosten echter vaak onder personeelskosten geboekt. 

Dat is hier ook het geval. 

 

Vervoersmiddelen: Dit betreffen de kosten voor het huren van een vervoersmiddel 

en/of brandstof. 

 

Kantoorkosten:  Onder deze categorie vallen alle kosten voor kantoorartikelen, 

drukwerk (o.a. boeken), portokosten, telefoonkosten, 

internetkosten (incl. hosting) en software. 

 

Verkoopkosten:  Onder verkoopkosten vallen kosten zoals reclamekosten, 

advertentiekosten, promotie/sponsoring, verblijfkosten en 

ideële/sociale giften aan derden. 
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Evenementkosten: Wanneer de stichting evenementen organiseert, dan moeten er 

kosten gemaakt worden voor o.a. zaalhuur, licht, geluid, 

videoapparatuur enz. 

 

Begroting 2019 

 

Inkomsten  Uitgaven  

Inkomsten uit webwinkel 0 Personeelskosten 500 

Inkomsten uit publicaties 1.000 Vervoermiddelen 0 

Donaties 10.000 Kantoorkosten 4.000 

Diverse opbrengsten 1.000 Verkoopkosten 700 

  Evenementkosten 5.000 

  Afschrijvingskosten 300 

  Bankkosten 350 

TOTAAL: 12.000 TOTAAL: 10.850 

 

 

 

Namens het voltallige bestuur, 

Met hartelijke groet, 

 

 

 

Robin Prijs 

Voorzitter 


