JAARVERSLAG 2017
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 2017
Vanuit onze doelstelling zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor bezinning,
ontmoeting en verdieping. In deze Ontbijt & Bijbelstudie bijeenkomsten proberen we rug slaan
tussen het geloof en de praktijk van alle dag. Sinds 2017 doen we dit in samenwerking met het
landelijke netwerk Andere Zaken.
Deze bijeenkomsten worden voorbereid door een aantal vrijwilligers uit de vaste kern van
bezoekers. In 2017 bestond de werkgroep uit Bram Brouwer, Meindert Kramer, Theodoor van
Roekel en Klaas Quist. De kosten van deze bijeenkomsten worden betaald uit giften die wij van
bezoekers ontvangen.
De Bijbelstudies tijdens genoemde bijeenkomsten werden verzorgd door verschillende sprekers.
De volgende bijeenkomsten en onderwerpen zijn behandeld:









1 februari
8 maart
12 april
10 mei
14 juni
13 september
11 oktober
8 november

Als een vis in het water, ds. Reinier Kramer over Petrus n.a.v oa. 1 Petrus
Leiderschap volgens Jethro, door Klaas Quist (ivm. uitvallen van spreker)
Genadeleiderschap deel 1 (basisprincipe), door ds. Gert Hutten
Genadeleiderschap deel 2 (taal van geven), door ds. Gert Hutten
De kracht van kwetsbaarheid, door ds. Reinier Kramer
Genadeleiderschap deel 3 (taak van zien), door ds. Gert Hutten
Donkey Business, door Peter Briscoe
Genadeleiderschap deel 4 (taal van rust), door Gert Hutten

Van deze studies zijn opnamen gemaakt, die via de website, http://urknop.anderezaken.nl/bijeenkomsten/bijeenkomsten-naluisteren zijn terug te luisteren.
In 2017 zijn ook een aantal lunchbijeenkomsten geweest. Een kleine groep van bezoekers van de
ontbijtbijeenkomsten komt dan bij elkaar voor verdere verdieping. Dit jaar waren vijf
zogenaamde Forum bijeenkomsten die gehouden werden op het kantoor van een van de
deelnemers. Er waren form bijeenkomsten op 14 februari, 3 mei, 4 juli, 26 september en 28
november.
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 2017 zijn via de distributeur Ecovata de volgende
aantallen verkocht:



7x
1x

animatie Jona
verzamelalbum (Opmaat.tv-deel 1)
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Financiële verantwoording 2017
Kosten
Inkoopkosten ontbijt
Inkoopkosten Forum
Algemene kosten
Bankkosten
Totaal kosten
Inkomsten
Giften Ondernemersontbijt
Giften Forum
Opmaat.tv
Bankrente

€ 3.185,16
€ 212,29
€ 152,44
€ 173,74
€ 3.723,63
€ 3.143,00
€ 400,00
€ 18,25
€ 0,00

Totaal inkomsten

€ 3.561,25

Resultaat

€ -162,38
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