JAARVERSLAG 2011
Stichting De Navolging

Algemeen
Op 4 maart 2011 is stichting De Navolging opgericht door Evert ten Ham en Klaas Quist. Zij
vormen gezamenlijk het bestuur van de stichting.
Het doel van de stichting is
“het verwerven van fondsen en donaties voor:
-

het vervaardigen en verspreiden van audiovisuele middelen
het organiseren van bijeenkomsten om christenen met elkaar in contact te
brengen en te verbinden
het ontwikkelen en beschikbaar stellen van studiemateriaal

met het oog op het stimuleren van christenen in het dagelijkse, maatschappelijke en/of
arbeidzame leven Jezus Christus na te volgen(..).
Contactgegevens
Havik 2
8309 CN TOLLEBEEK
www.leefalsdaniel.nl

Bestuurders en beloningsbeleid
Evert ten Ham, voorzitter
Klaas Quist, penningmeester/secretaris
Conform art. 3 lid 5 van de statuten “genieten de bestuursleden geen beloning voor hun
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun
functie gemaakte kosten.”

Gegevens Kamer van Koophandel en belastingsdienst
Stichting De Navolging is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 5222 4198.
Door de belastingdienst is Stichting De Navolging aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) en heeft als Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer
(RSIN) 8503 50 475
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Leef als Daniël trainingen
Er zijn dit jaar vier bijeenkomsten gehouden. Twee op Schokland, één in Vierhouten en één in
Woudenberg. In totaal hebben ruim 40 mannen en vrouwen nagedacht over de manier waarop
zij hun navolgen van Jezus verbinden aan het alledaagse en gewone leven.

Ontbijt & Bijbelstudie
Na de eerste Leef als Daniël training op Schokland, bleek dat er wellicht interesse was voor een
geregeld en meer structureel vervolg met een aantal ondernemers uit de regio. We zijn
begonnen met het organiseren van Ontbijt & Bijbelstudie bijeenkomsten. Het programma van
deze ontbijt & Bijbelstudie bijeenkomsten was als volgt:
6.45u Inloop
7.00u Ontbijt
7.30u Bijbelstudie
8.30u Einde
Als locatie is gekozen voor Partycentrum De Koningshof op Urk. De Bijbelstudies werden in
2011 verzorgd door ds. Ron van der Spoel. De volgende bijeenkomsten en onderwerpen zijn
behandeld:
In de serie “Nehemia”
5 oktober
Bewogenheid (Nehemia 1)
8 november Alleen ga je sneller, samen kom je verder (Nehemia 2 en 3)
14 december Wees arglistig als de slang en argeloos als duiven (Nehemia 4)
Van deze studies zijn opnamen gemaakt, die via de website, www.leefalsdaniel.nl zijn terug te
luisteren.
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Opmaat.tv
Bij de start van st. De Navolging in 2011 hebben we onder de noemer Opmaat.tv twee DVD’s in
de markt gezet: één animatiefilm van Jona en een verzamelalbum van een aantal korte
speelfilms. Doel van deze producties is dat ze een bijdrage leveren aan de geloofsopvoeding van
kinderen.
In totaal zijn 541 DVD’s verkocht. Het merendeel van de verkopen (493) is via de distributeur
Ecovata gedaan.

Financiële verantwoording 2011
Kosten
Algemene kosten
Promotie
Inkoopkosten ontbijt
Inkoopkosten Leef als Daniël
Inkoopkosten Opmaat.tv
Totaal kosten
Baten
Giften ondernemersontbijt
Verkoop Leef als Daniel
Verkopen Opmaat.tv
Overige giften

€ 33,86
€ 1.191,22
€ 2.574,27
€ 2.157,78
€ 1.410,14
€ 7367,27
€ 1.469,00
€ 1.907,62
€ 1.244,84
€ 312,14

Totaal baten

€ 4.933,61

Resultaat

€ - 2.433,66
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