JAARVERSLAG 2019
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 2019
Vanuit onze doelstelling zijn verschillende ontbijt 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 2019 bestond de werkgroep uit 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:







3 april
22 mei
20 juni
19 juni
11 september
20 november

ds. Rien v/d Berg, over een gezonde economie en een gezond werkklimaat
ds. ernst Leeftink, over ‘waar sta je voor en hoe ga je ervoor?’
ds. Reinier Kramer over de geestelijke strijd van ondernemers
ds. Martijn Horsman, over ondernemen en pionieren
ds. Jan uit de Bosch over rechtvaardig zaken doen
ds Reinier Kramer over 10 geboden management van Mozes
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Financiële verantwoording 2019
Kosten
Inkoopkosten ontbijt
Algemene kosten
Bankkosten
Totaal kosten
Inkomsten
Giften Ondernemersontbijt
Betalingsverschillen

€ 1.854,95
€ 426,11
€ 170,88
€ 2.51,94
€ 2.405,00
€ 0,01

Totaal inkomsten

€ 2.405,01

Resultaat

€ - 46,93
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