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VERLIES EN WINSTREKENING / BALANS 31-12-2021 

 

 

 

Rabobank 1-1-2021   € 13.631  Webmaster Site onderhoud     1.040 

Giften        11.015  Adm. kantoor Van Vliet 

Diversen en Bankkosten                   164 

Internethosting, Nederl. en Hong.  

Inbegrepen Simonse en Bolier            700 

      Kosten opbouw Nieuwe site    9.776 

            11.680 

Saldo Rabobank 31-12-2021            12.966 

 

Totaal       24.646  Totaal                 24.646 

 

Van het banksaldo is ca. € 5.000,-- gereserveerd voor verdere site opbouw. 

 
 

Saldo Rabobank 1-1-2021                13.632 
Rabobank 31-12-2021   12.966 

 

Bezitsvermindering        €       4.232 

 

Balans opgemaakt volgens bankafschriften 31-12-2020 en 31-12-2021 

 

 

De Stichting beschikt over een ANBI beschikking, dossierno. 54108 dd. 2 april 2008 

 

IBAN nr Rabobank: NL41RABO 0333622766 

 

Het bestuur beheert een Nederlandstalige en een Hongaarse site  

 

Bestuursbesluit 2021: 

• Wegens coronamaatregels kon het bestuur niet fysiek vergaderen, alleen telefonisch. 

• De site is gebouwd en wordt programmatisch beheerd door Simonse Design te 

Borssele en B.P.S. Bolier Programmings Selutions te 's Gravenpolder.  

De kosten worden vergoed op nacalculatie.  

• De Documenten werden op de vernieuwde site alleen in PDF aangeboden. Door 

klachten van gebruikers is besloten de Word.docx opnieuw op de site te plaatsen. 

• Ook werd besloten om de preken die nu op Archive.org staan over te zetten naar onze 

eigen site. De kosten zijn niet al te hoog omdat we al een site beheren. Bovendien is 

het veiliger, omdat het Archive.org door porno onveilig wordt gemaakt 



 

 

Fiscaal nummer: 8099.85.196 

 

DOEL EN MIDDELEN.  

Artikel 4.   

1. De stichting heeft ten doel het verspreiden van het evangelie, en al hetgeen met het 

vorenstaande in de meest ruime zin genomen verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. 

  

2. De stichting tracht dit doel te bereiken door het zelfstandig uitgeven van (digitale) 

evangelisatielectuur alsmede het financieel steunen van (digitale)  initiatieven op dit gebied. 

Zij beheert een site op INTERNET, die de naam draagt DE EVANGELIST.   

 

De aangeboden (digitaal) of gepubliceerde lectuur behoort overeen te stemmen met de 

grondslag, zulks ter beoordeling van het bestuur. 

 

3. De stichting beoogt niet het maken van winst. 

 

 

BELEIDSPLAN 

De Stichting verkrijgt haar documenten die voor de Site geschikt zijn, (moet overeenkomstig 

de Drie Formulieren van Eenigheid zijn) uit het vrij beschikbaar stellen door vrijwilligers. 

Daar lig geen beloningsbeleid aan ten grondslag. 

De uitgevoerde activiteiten zijn op de site www.theologienet.nl zichtbaar en gratis te 

downloaden. Het betreft documenten waarop geen auteursrecht meer rust, tenzij er 

toestemming voor verleend is.  

 

 

BESTUURSLEDEN 

Hendrik Kievit, voorzitter 

Huibregt Westerbeke,  penningmeester 

Izak Verwoert, secretaris 

Willem Westerbeke, alg. adj. Beheerder site 

 

 

http://www.theologienet.nl/

