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De jaarrapportage bestaat uit het verhalend jaarverslag en deze jaarrekening. Het verhalend
jaarverslag wordt in een ander document gepresenteerd waarnaar wordt verwezen. Ook wordt
verwezen naar het beleidsplan voor de komende jaren

Bestuursverslag over 2021
De stichting is opgericht bij akte de datum 14 november 2012 en is statutair gevestigd te Ermelo.

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2020:
mevrouw E.T.H. Gooskens (voorzitter)
de heer B. Foppen (penningmeester
de heer J. Kits (bestuurslid)
De heer P.J. Maris (secretaris)

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
56475276 en RSIN 852143485.

De stichting FICM is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals bedoeld in Algemene Wet
inzake Rijksbelastingen, artikel 5b. Op 3 juni 2013 is door de belastingdienst een beschikking ANBI
afgegeven die geldt vanaf 14 november 2012. Hierdoor is een gift voor de gever aftrekbaar voor de
inkomsten- en vennootschapsbelasting. Tevens zijn over de ontvangen giften of nalatenschappen
door de stichting geen schenkingsrecht of belasting verschuldigd.

Vennootschapsbelasting en omzetbelasting:
Gegeven haar activiteiten wordt de stichting in het beginsel niet als ondernemer aangemerkt voor de
vennootschapsbelasting. De stichting verricht geen met omzetbelasting belaste activiteiten.
Een uitgebreid verslag over de uitgevoerde werkzaamheden staat vermeld in het verhalend
jaarverslag van de stichting en wordt als apart bestand gepresenteerd op de website.
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Verkorte Jaarrekening 2021
Het jaar 2021 was het negende volledige jaar dat de stichting operationeel was. De stichting zet de
fondsen en middelen in om de haar gestelde doelen te bereiken en uit te voeren, te weten:
1. het bevorderen van het geloof in en onderwijs van Christelijke principes en de pastorale zorg
voor Christenen in kerken en gemeenten.
2. het bevorderen van onderwijs en training in kerken en gemeenten, om de begeleiding van
Christenen, in de ontwikkeling van identiteit en geloof, te versterken.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken met gebruikmaking van alle mogelijke middelen die
daartoe bevorderlijk zijn in de ruimste zin van het woord.
In 2021 zijn trainingen gegeven en vertaalprojecten uitgevoerd dan wel geïnitieerd alsmede het
heruitgeven van reeds bestaande materialen. Verder is er in 2021 deelgenomen aan internationale
Freedom in Christ conferenties, dit allemaal op een digitale wijze. In het verhalend jaarverslag 2021
worden deze activiteiten uitgebreid beschreven.
De inkomsten bestonden uit ontvangen donaties van particulieren, bedrijven en stichtingen en uit
ontvangen royalty’s van de uitgever van onze materialen.
Het financieel overzicht bestaat uit de volgende onderdelen:
Toelichting jaarrekening
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Balans stichting
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Toelichting balans
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Baten en lasten

blz.7

Een volledige versie van deze jaarrekening is middels een met redenen omkleed verzoek op te vragen
bij de directie van FiCM-Nederland. Dat is een versie met de ‘Toelichting balans stichting’ en een
‘Toelichting baten en lasten stichting’.
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Toelichting op het jaarrapport

Algemeen
Het jaarrapport 2021 is opgesteld overeenkomstig de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving in het
bijzonder Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties (RJ650).
Het doel van het jaarrapport is het verschaffen van inzicht in de inkomsten en bestedingen en in de
financiële positie van Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland.

Algemene waarderingsgrondslagen
Liquide middelen: Betreft bankrekening NL59 7ABNA 60.63.91.215 hier worden de ontvangsten en
uitgaven verantwoord.
Continuïteitsreserve: De continuïteitsreserve is dat deel van het eigen vermogen dat is gevormd voor
de dekking van risico’s om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar
verplichtingen kan voldoen.
Baten: Giften worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen.
Lasten: Uitgaven worden verantwoord in het jaar waarin zij worden gemaakt.
Kosten van beheer en administratie: Kosten van beheer en administratie zijn die kosten die de
stichting maakt in het kader van de (interne) beheersing en het voeren van een administratie en niet
worden toegerekend aan de doelstellingen of de werving van baten.
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Balans per 31 december 2021
(na winstbestemming)
ACTIEF
(in euro's)
Liquide middelen
Bank

Toelichting
1

31 december 2021
11.149

31 december 2020
16.370

11.149

16.370

11.149

16.370

PASSIEF
(in euro's)
Eigen vermogen
Continuïteitsreserve
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Toelichting
2

31 december 2021
11.149

31 december 2020
16.370

11.149

16.370

11.149

16.370
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Baten en lasten
(in euro's)
Toelichting
Baten

realisatie
2021

begroting
2021

realisatie
2020

3

3.402

3.300

5.546

Besteed aan doelstellingen

4

8.232

17.388

3.190

Overige kosten

5
391

353

244

(5.221)

(14.441)

2.112

Lasten

Kosten van beheer en administratie

Saldo
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