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Inleiding en terugblik
Gedurende het jaar 2016 begonnen de ontwikkelingen binnen de stichting in een
stroomversnelling te komen. In dit jaar publiceerde de stichting haar eerste
gedrukte boek, ‘De Gezalfde Bruid’, over de betekenis van Zalving en Zalfolie. Het
bleek het eerste en enige boek in Nederland te zijn, wat zo diep inging op dit
onderwerp. Het boek bevatte een serie studies die door Robin Prijs waren gedaan
en onderwezen. Het boek werd in zowel het Engels als in het Nederlands uitgegeven
en is nu via alle (online) boekhandels verkrijgbaar.
Het jaar 2016 was tevens het jaar waarin we de Amerikaanse aanbiddingsleider
Terry MacAlmon weer mochten verwelkomen in Nederland, een evenement wat in
juli 2016 plaatsvond in het Benevia muziekcentrum te Dordrecht. In ieder opzicht
overtrof dit evenement al onze verwachtingen, maar met name in geestelijk opzicht.
Tot dat moment hadden we mooie momenten meegemaakt, maar gedurende dat
moment ervoeren wij allen een zeer sterke aanwezigheid van Gods Geest. Het
vormde de aanleiding om dit soort samenkomsten meer frequent te gaan
doorzetten, te beginnen in kleine setting. Na afloop van het evenement met Terry
MacAlmon werden er dan ook een serie avonden ingepland, onder de naam ‘PreRevival Nights’, welke hun doorgang vonden in Dordrecht, tot aan het einde van dat
jaar. Besloten werd om deze door te zetten in 2017 en om te zien wat God nog
meer zou gaan doen.
Een andere wending
Zoals in 2016 was voorgenomen, zijn de samenkomsten met grote regelmaat
doorgezet in 2017, wat vele bijzondere en mooie momenten opleverde. Toch verliep
het niet helemaal soepel. Zo begonnen er in het eerste kwartaal
gezondheidsproblemen op te duiken, waar wij nog niet eerder mee te maken
hebben gehad. Aan het begin van het tweede kwartaal ontvingen wij het profetische
woord dat God ons zou gaan snoeien, opdat wij meer vrucht zouden gaan dragen.
De gezondheidsproblemen namen toe en resulteerde erin dat wij de grotere
evenementen niet langer konden doen en een flinke stap terug moesten doen, een
trend die zich steeds verder bleef doorzetten, totdat de voorzitter zich ook ziek
moest melden bij zijn werkgever. Deze periode nam bijna een half jaar in beslag,
totdat hij zich in oktober 2017 weer beter kon melden, nadat zijn contract was
verlopen en hij en zijn vrouw volledig afhankelijk waren geworden van de bijstand.
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Machtsmisbruik
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
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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 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.
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Verlies van De Zalfolie Winkel
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.
Hoe nu verder
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.
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:
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Dhr. R.B.J. Prijs (Voorzitter)
Mevr. E.C.A. Prijs-van Wijk (Secretaris)
Mevr. T.J. Prijs-Verdoorn (Penningmeester)
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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.
Financiën
In 2017 verkreeg de stichting inkomsten vanuit de 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 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.
Donaties 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
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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.
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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.

Evenementkosten: Wanneer de stichting evenementen organiseert, dan moeten er
kosten gemaakt worden voor o.a. zaalhuur, licht, geluid,
videoapparatuur enz.

Begroting 2019

Inkomsten
Inkomsten uit webwinkel
Inkomsten uit publicaties
Donaties
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Hoogachtend,

R.B.J. Prijs
Voorzitter

E.C.A. Prijs-van Wijk
Secretaris
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T.J. Prijs-Verdoorn
Penningmeester
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