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Espel, 14 augustus 2021

Beste lezer,

Voor u ligt jaarrekening over het verslagjaar 2021 met betrekking tot de Stichting Missie Gura.

1 Algemeen

1.1 Stichting
Stichting Missie Gura heeft ten doel: het ondersteunen van de plaatselijke christelijke gemeenten en
christenen om het evangelie bekend te maken onder de bewoners van Gura Humorului (Roemenië) en
omgeving, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door projecten op te zetten in nauwe
samenwerking met de lokale christenen, christelijke gemeente(n) en organisaties. Daarnaast zal de
stichting ook samenwerken met internationale christelijke organisaties en stichtingen, die projecten
uitvoeren die de christelijke ontwikkeling en gezondheidssituatie van kinderen, jongeren en ouderen in
Gura Humorului (Roemenië) en omgeving verbeteren.

1.2 Kamer van Koophandel
De stichting staat onder nummer 68127200 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem-
en Flevoland. De statutaire zetel is met ingang van 10 januari 2022 gewijzigd naar Espel, Nederland.

1.3 ANBI
De Belastingdienst heeft middels een beschikking Stichting Missie Gura vanaf 21 februari 2017 aangemerkt
als Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarom is statutair bepaald dat bij vereffening een eventueel batig 
saldo zal worden besteed overeenkomst de doelstelling van de stichting of ten behoeve van een andere 
ANBI.

1.4 Bestuur
Het bestuur bestaat uit vier leden. De leden betreffen natuurlijke personen. Bestuursleden zijn uitsluitend
gezamenlijk bevoegd.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Paul Wolters Voorzitter
Kees de Vries Penningmeester
Margreet Baak Secretaris
Arie de Vries Algemeen bestuurslid

1.5 Beloningsbeleid
Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging. Ook worden geen leningen, voorschotten of garanties
verstrekt.

2 Bestuursverslag
Het bestuursverslag over 2021 is op de website van de stichting ter inzage aangeboden.
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1 Staat van baten en lasten over 2021

BATEN
Giften en donaties ongelabeld 2.907€          2.882€        
Giften en donaties veldwerk 18.498€        14.961€      
Inkomsten en giften VBC's 3.890€          1.493€        
Giften en donaties huisvesting 2.071€          11.936€      
Financiële baten -€              0,4€            

Totaal baten 27.365€        31.272€   

LASTEN
Algemene kosten 428€             385€           
Ondersteuning veldwerk 7.886€          7.049€        
Bestedingen Zomer VBC 2.631€          508€           
Bestedingen KBC's 4.847€          3.082€        
Bestedingen huisvesting 9.920€          13.918€      
Bestedingen netwerkactiviteiten 3.779€          835€           
Financiële lasten 331€             230€           

Totaal lasten 29.823€        26.008€   

SALDO -2.457€         5.264€     

Het negatieve saldo wordt op basis van de individuele bestemmingsresultaten ten laste gelegd of toe-
gevoegd aan de respectievelijke bestemmingsfondsen. Voor het mutatieoverzicht van de
bestemmingsfondsen verwijzen naar de Toelichting op de balans per 31 december 2021 op pagina 11.

20202021

6



2 Balans per 31 december 2021

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen 711€             711€           
Overlopende activa -€              -€            
Liquide middelen 6.849€          8.988€        

Totaal activa 7.560€          9.699€     

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN 6.760€          9.218€        

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overlopende passiva 800€             481€           

Totaal passiva 7.560€          9.699€     

31 december 202031 december 2021
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3 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en zo veel mogelijk volgens 
de Richtlijnen voor fondsenwervende organisaties (RJ 650).

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Omrekening van vreemde valuta's
Activa en passiva luidende in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de koers per balansdatum.
Koerswinsten en -verliezen worden in de staat van baten en lasten verwerkt als financiële baten resp.
financiële lasten. Transacties in vreemde valuta's gedurende de verslagperiode worden in de jaar-
rekening verwerkt tegen de koers die geldt op de datum van de transactie.

Resultaatbepaling
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa worden opgenomen tegen de nominale waarde.

Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit een kas en banktegoeden en worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde.

Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden en overlopende passiva worden opgenomen tegen de nominale waarde.
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4 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

Giften en donaties ongelabeld
Ongelabelde giften en donaties particulieren 2.907€          2.882€     

Giften en donaties veldwerk
Giften ten behoeve van Nederlandse veldwerkers 14.067€        10.407€      
Giften ten behoeve van diaconie 4.431€          4.554€        
Totaal 18.498€        14.961€   

Giften ten behoeve van diaconale projecten bestaan uitsluitend uit particuliere giften.

Inkomsten en giften VBC's
Giften particulieren 3.290€          1.493€        
Eigen bijdrage medewerkers 600€             -€            
Inkomsten uit acties -€              -€            
Totaal 3.890€          1.493€     

In 2021 was het gelukkig weer mogelijk om een Zomer VBC te organiseren.
Ook is zoveel mogelijk gepoogd KBC's te houden, met in achtname van de op elk moment geldende
COVID19-maatregelen.

Giften en donaties huisvesting
Giften bedrijven en particulieren 2.071€          11.936€   

Financiële baten
Rente- en overige baten -€              0,4€         

Algemene kosten
Administratieve lasten -€              -€            
Websitekosten 428€             320€           
Overige algemene kosten -€              65€              
Totaal 428€             385€        

Ondersteuning veldwerk
Uitgaven ten behoeve van Nederlandse veldwerkers 4.845€          5.467€        
Uitgaven ten behoeve van diaconie 3.041€          1.582€        
Totaal 7.886€          7.049€     

2021 2020
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Bestedingen Zomer VBC
Reis- en verblijfkosten 68€                508€           
Overnachtingen -€              -€            
Eten en drinken 1.712€          -€            
Huur ruimten 687€             -€            
Materialen 75€                -€            
Promotie en werving 89€                -€            
Overige bestedingen -€              -€            
Totaal 2.631€          508€        

Bestedingen KBC
Reis- en verblijfkosten -€              -€            
Eten en drinken 602€             128€           
Huur ruimten 3.600€          2.700€        
Materialen 566€             254€           
Overige bestedingen 79€                -€            
Totaal 4.847€          3.082€     

In maart 2020 is een huurcontract afgesloten voor het gebruik van de ruimtes t.b.v. de KBC aan de Strada
Strada Ştefan çel Mare 59 á € 300 per maand. Dit contract is maandelijks opzegbaar.

Bestedingen huisvesting
Bijdrage gas, water, licht 1.300€          835€           
Bijdrage onderhoud 258€             1.369€        
Notariskosten 325€             609€           
Kleine aanschaffingen 25€                13€              
Overige en verbouwingskosten 8.013€          11.093€      
Totaal 9.920€          13.918€   

Bestedingen netwerkactiviteiten
Reis- en verblijfkosten 3.084€          451€           
Overnachten 450€             266€           
Eten en drinken 131€             43€              
Huur ruimten -€              -€            
Overige promotie en werving 114€             75€              
Totaal 3.779€          835€        

Financiële lasten
Bankkosten 331€             230€           
Koersverschillen -€              -€            
Betalingsverschillen -€              -€            
Totaal 331€             230€        

De wervingskosten in verhouding tot de baten over 2020 bedragen 2,6% (2019: 6,6%).

20202021
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5 Toelichting op de balans per 31 december 2021

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Rekening-courant veldwerkers -€              -€            
Saldo Wizzair als gevolg van annulering 711€             711€           

Totaal 711€             711€        

Overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen -€              -€         

Liquide middelen

ING Betaalrekening 5.849€          6.488€        
ING Spaarrekening 1.000€          2.500€        
Kassaldo -€              -€            

Totaal 6.849€          8.988€     

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN

Mutatieoverzicht Beginsaldo Bestemming Toename Afname Eindsaldo
Bestemmingsfondsen veld- en netwerk 11.874€   -€              18.498€        -11.665€    18.707€   
Bestemmingsfonds huisvesting -2.657€   2.148€          2.071€          -9.920€       -8.359€   
Bestemmingsfondsen VBC's -€         -€              3.890€          -7.478€       -3.589€   
Overige reserves -€         -2.148€         2.907€          -759€          -€         
Totaal 9.218€     -€              27.365€        -29.823€    6.760€     

De jaarrekening over 2020 is vastgesteld op 11 april 2021.
De voorlopige bestemming van het batige saldo over 2020 is ook als zodanig verwerkt.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overlopende passiva

Nog te betalen bedragen 800€             481€        

31 december 2021 31 december 2020
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6 Ondertekening van de jaarrekening

Urk, 14 augustus 2022

Het bestuur,

Paul Wolters (voorzitter) Margreet Baak (secretaris)

Kees de Vries (penningmeester) Arie de Vries (algemeen bestuurslid)
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1 Statutaire bepalingen ten aanzien van het vermogen

Artikel 3
1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
a. schenkingen, erfstellingen en legaten;
b. subsidies en donaties;
c. alle andere verkrijgingen en baten.
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
3. Inkomsten uit commerciële activiteiten als bedoeld in artikel 2 lid 3, dienen binnen redelijke termijn ten 
goede te komen aan het doel van de stichting.

Artikel 4
6. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en een niet bovenmatig 
vacatiegeld. Het bestuur kan en mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn
eigen vermogen betreft.

2 Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die hier vermeld dienen te worden.
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