JAARVERSLAG 2015
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 belastingdienst
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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Inhoudelijke verantwoording 2015
Vanuit deze doelstelling zijn door de stichting zijn in 2015 negen bijeenkomsten gehouden: acht
keer een ontbijt, één keer een diner. Om elkaar beter te leren kennen, is op 17 februari een
avondbijeenkomst georganiseerd, met een uitgebreid diner.
Het programma van deze ontbijt & Bijbelstudie bijeenkomsten was als volgt:
6.45u Inloop
7.00u Ontbijt
7.30u Bijbelstudie
8.30u Einde
De bijeenkomsten worden voorbereid door een aantal vrijwilligers uit de vaste kern van
bezoekers. In 2015 bestond de werkgroep uit Bram Brouwer, Theodoor van Roekel en Klaas
Quist.
De kosten van deze bijeenkomsten worden betaald uit giften die wij van bezoekers ontvangen.
De Bijbelstudies werden in 2015 verzorgd verschillende sprekers. De volgende bijeenkomsten
en onderwerpen zijn behandeld:










14 januari
17 februari
11 maart
8 april
13 mei
10 juni
9 september
14 oktober
11 november

De wijnboer doet het werk, ds. Ron van der Spoel over Johannes 15, 1-3
Bezield leiderschap, Remmelt Meijer over Matteüs 6 en Filippenzen 3
Blijf in Hem, ds. Ron van der Spoel over Johannes 15, 1-8
Ben ik echt zo anders? ds. Ron van der Spoel over Johannes 15, 18-21
Genade is meer dan een ding, Remmelt Meijer over Efeze 2, 1-10
Genade als bevrijding voor jezelf, Remmelt Meijer over 1 Korinthe 3, 21-4,7
Geloven in crisistijd, Cor Verkade over Habakuk
God of Mammon (deel 1), ds. Ruilof van Putten over Matteüs 6, 24-34
God of Mammon (deel 2), ds. Ruilof van Putten over het leven van Jozef

Van deze studies zijn opnamen gemaakt, die via de website, www.leefalsdaniel.nl zijn terug te
luisteren.

Onder de noemer Opmaat.tv heeft st. De Navolging in 2011 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.
We hebben in 2013 besloten dat gezien deze geringe verkoopaantallen, de activiteiten van
Opmaat.tv niet verder uit te bouwen. In 2015 zijn via de distributeur Ecovata de volgende
aantallen verkocht:



32
4

animatie Jona
Opmaat.tv
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Financiële verantwoording 2015
Kosten
Inkoopkosten ontbijt
Algemene kosten1
Bankkosten
Inkoop Opmaat.tv
Totaal kosten
Inkomsten
Ondernemersontbijt
Opmaat.tv

€ 3.415,99
€ 225,03
€ 29.86
€ 35,66
€ 3.766,54
€ 3.802,00
€ 77,77

Totaal inkomsten

€ 3.879,77

Resultaat

€ 113,23

Dit betreft naast de kosten voor webhosting en lunch met de werkgroep, ook een boete van de
belastingdienst i.v.m. het te laat indienen van omzetgegevens, wegens ziekte van de penningmeester.
1

Jaarverslag 2015 Stichting De Navolging

pagina 4 van 4

