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Verslag over 2020 

 

 

 

Bestuursverslag 

 

Ook dit jaar zijn er weer veel activiteiten ondernomen vanuit de doelstelling van de stichting, 

Evangelisatie en toerusting van lokale kerken. Het bestuursverslag met een overzicht van alle 

activiteiten ligt op het kantoor ter inzage en kan kosteloos worden toegezonden. 

 

Financiële toelichting 

 

Bij het maken van plannen met een financiële begroting beseffen we dit jaar des te meer dat we 

afhankelijk zijn van de leiding en voorziening van de Heer. Toen we afgelopen maart met de covid 

maatregelen werden geconfronteerd, moesten sommige activiteiten worden stopgezet. Er werden 

creatieve oplossingen gevonden en ook nieuwe plannen bedacht om de voortgang van het evangelie 

te kunnen blijven dienen. 

 

Een van de hoogtepunten was de organisatie van de Impact Future Conference eind januari waarbij 

ook de oprichter van YWAM aanwezig was. Mede dankzij de inzet van veel Impact’ers is dit een 

succesvol en inspirerend evenement geworden. De conferentie was daarnaast ook verantwoordelijk 

voor 65% van het resultaat van de directe activiteiten. De andere activiteiten hebben dit jaar echter 

een beperktere bijdrage aan het financiële resultaat kunnen leveren. 

 

Verder kijkend naar de baten en lasten, zijn we dankbaar dat de ontvangen giften en donaties op het 

zelfde niveau als vorig jaar bleven liggen. Dit jaar was er minder ondersteuning nodig voor jongeren 

die een DTS volgden. Ook in deze tijden kon de stichting rekenen op een betrokken en toegewijde 

achterban. 

 

Voor wat betreft de overige lasten lagen de huisvestingskosten (energie) en vooral de autokosten op 

een lager niveau dan vorig jaar. Verder was er een boekhoudkundige verschuiving van kantoor naar 

algemene kosten. Verder geen bijzonderheden, de stichting werkt nog steeds zeer kostenefficiënt. 

 

De balans is onveranderd zeer solide. Er zijn dit jaar wederom geen investeringsuitgaven gedaan. De 

vrij opneembare liquide middelen bedragen ruim 90% van het balanstotaal. De stichting heeft vrijwel 

geen schulden en is daarmee uiterst solvabel. 

 

Het financieel positieve resultaat over 2020 bedraagt € 1.177 (2019: € 6.083). Het resultaat van dit 

boekjaar is wederom aan de reserves toegevoegd. 

 

Gezien de omstandigheden zijn we als bestuur wederom dankbaar en voelen we ons gezegend als we 

terugkijken op 2020. De plannen werden omgegooid maar het Evangelie van Jezus Christus is 

gisteren, vandaag en ook morgen onveranderd hetzelfde. Met Hem kijken we hoopvol uit naar de tijd 

die komt. 
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Balans per 31 december 2020 

    

 

  31-12-2020  31-12-2019 

Activa € € € € 

     

Vaste activa 

Materiële vaste activa 

    

   Inventaris 180  367  

   Vervoermiddelen 998  1.798  

  1.178  2.165 

     

Vlottende activa     

Vorderingen 

   Overige vorderingen en overlopende activa 

  

1.067 

  

408 

 

Liquide middelen 
  

23.891 

  

23.984 

     

Totaal   26.136  26.557 

     

 

 

 

  31-12-2020  31-12-2019 

Passiva  € € € € 

     

Reserves     

Overige reserves 24.302  18.219  

Resultaat boekjaar 1.177  6.083  

 25.479   24.302 

Kortlopende schulden     

Overige schulden en overlopende passiva  657  2.255 

     

Totaal   26.136  26.557 
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Staat van Baten en Lasten over 2020 

 

 

  2020  2019 

Baten en Lasten € € € € 

     

Baten 34.015  78.049  

     

     

Lasten     

Direct toewijsbare lasten -/- 16.114  -/- 52.385  

  17.901  25.664 

Overige lasten      

Afschrijvingskosten 987  987  

Huisvestingskosten 6.291  6.712  

Autokosten 4.147  6.879  

Kantoorkosten 1.982  3.415  

Verkoopkosten 590  803  

Algemene kosten  2.605  449  

  -/- 16.602  -/- 19.245 

     

Financiële baten en lasten  -/- 122  -/- 336 

 

Overschot / tekort   1.177  6.083 
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

 

Algemeen 

De stichting is (statutair) gevestigd te Bleskensgraaf. 

 

Activiteiten 

Stichting Impact World Tour heeft als doelstelling: 

1. Mensen, met name jongeren, te inspireren om een gezonde, positieve levensstijl te 

hebben. 

2. Maatschappelijke projecten op te zetten waar jongeren worden aangemoedigd en 

gecoacht om een positieve levensstijl te ontwikkelen. 

3. De kerken te mobiliseren om een positieve maatschappelijke rol te gaan vervullen. 

 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de 

nominale waarde. 

 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten onder 

aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende geschatte economische levensduur. 

 

De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs. 

 

Vorderingen 

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voorzover noodzakelijk onder aftrek van 

een voorziening voor het risico van oninbaarheid. 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen staan, voorzover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. 

 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde. 
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Grondslagen voor de resultaatbepaling 

 

Algemeen 

De ontvangsten en uitgaven in de staat van baten en lasten worden toegerekend aan de periode 

waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt 

in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere 

periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald. 

 

Baten 

Onder de baten worden voornamelijk opgenomen de giften en de vergoedingen voor activiteiten. Een 

verdere uiteenzetting is opgenomen in de toelichting. 

 

Lasten 

Direct toewijsbare lasten 

De direct toewijsbare lasten zijn kosten welke direct kunnen worden toegerekend aan de activiteiten 

van de stichting. De aard van deze kosten is verder uiteengezet in de toelichting. 

 

Overige lasten 

De overige lasten zijn kosten welke niet direct kunnen worden toegerekend aan de activiteiten van de 

stichting, maar betreffen niet alleen kosten voor beheer en administratie van de stichting. 

De volgende overige lasten hebben namelijk betrekking op de activiteiten van de stichting: 

- Huisvestingskosten doordat het gebouw wordt gebruikt voor de diverse bijeenkomsten van 

Impact World Tour. 

- Autokosten doordat deze niet worden toegerekend aan de evenementen van Impact World 

Tour (zie ook toelichting). 

 

Financiële baten en lasten 

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde 

(te betalen) interest. 
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Toelichting op de Balans per 31 december 2020 

 

Activa 

 

  Vaste activa 

 

Materiële vaste activa 

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven: 

  Andere vaste 

bedrijfsmiddelen 

  € 

Stand per 1 januari 2020    

Aanschaffingswaarde  5.780 

Cumulatieve afschrijvingen  -/- 3.615 

Boekwaarde per 1 januari 2020  2.165 

   

Mutaties   

Aanschaffingen 

Afschrijvingen 

 0 

-/- 987 

Saldo mutaties  -/- 987 

   

Stand per 31 december 2020   

Aanschaffingswaarde  5.780 

Cumulatieve afschrijvingen  -/- 4.602 

Boekwaarde per 31 december 2020  1.178 

   

Afschrijvingspercentage           20 % 

  

  Vlottende activa  

 

Voorraden en onderhanden werk  

 2020 2019 

 € € 

Vorderingen     

Overige vorderingen en overlopende activa 

Nog te ontvangen bedragen 

Vooruitbetaalde posten 

 

742 

325 

 

224 

184 

 1.067 408 

   

Liquide middelen   

Kas 235 472 

Rabobank 23.656 23.512 

 23.891 23.984 

 



 
 

Stichting Impact World Tour   8 

Passiva 

  

Reserves 

In onderstaand overzicht is het verloop van de reserves weergegeven. 

 

  

 Overige 

reserves  

Resultaat 

boekjaar  

Totaal 

 € € € 

    

Stand per 1 januari 2020 24.302 - 24.302 

Overschot/tekort boekjaar - 1.177 1.177 

Verdeling overschot/tekort 1.177 -/- 1.177 - 

Stand per 31 december 2020  25.479 - 25.479 

 

 

  Kortlopende schulden  

 

 2020 2019 

 € € 

Overige schulden en overlopende passiva     

Ontvangen bijdragen 625 2.015 

Nog te betalen bedragen 32 240 

 657 2.255 
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2020 

 

 

Onderstaand wordt de samenstelling van de baten en lasten nader toegelicht. 

 

Baten en direct toewijsbare Lasten 

 

   2020   2019 

 Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

 € € € € € € 

       

Ontvangen giften en donaties 11.075 0 11.075 10.998 0 10.998 

Bijdragen Projecten 4.349 4.349 0 9.672 9.692 -20 

       

Activiteiten    
  

  

- Conferentie 12.142 7.525 4.617 0 49 -49 

- Impact Family 3.242 3.048 194 229 0 229 

- TakeOff 1.773 447 1.326 2.595 1.633 962 

- Youth Alpha & Community 785 620 165 1.594 614 980 

- Fondswerving 549 0 549 0 49 -49 

- Impact Football 100 65 35 580 520 60 

- Impact Breakers 0 60 -60 850 927 -77 

- Impact Festival 0 0 0 41.615 29.668 11.947 

- Zomer Tour 0 0 0 6.223 6.022 201 

- Impact Weekend 0 0 0 3.515 3.038 477 

- Impact Staff 0 0 0 100 85 15 

- Outreach 0 0 0 0 88 -88 

Subtotaal Activiteiten 18.591 11.765 6.826 57.301 42.693 14.608 

       

Diverse Baten en directe Lasten 0 0 0 78  0 78  
34.015 16.114 17.901 78.049 52.385 25.664 
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Toelichting 

 

Enkele posten over 2020 worden hieronder toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting van de 

activiteiten wordt verwezen naar het IWT Activiteitenverslag 2020. 

Ontvangen giften en donaties 

De giften en donaties zijn vrijwel gelijk gebleven, mede dankzij de eindejaars giften. De inkomsten 

zijn ontvangen van de trouwe achterban van de stichting. 

 

Bijdragen Projecten 

Deze ontvangsten zijn bestemd voor de vaste stafmedewerkers en voor specifieke zendingsprojecten, 

zoals het volgen van een DTS. Deze post is gehalveerd aangezien er in het voorgaande jaar meer 

jongeren een DTS volgden. 

 

Conferentie 

Aan het begin van het jaar was er de Impact Future Conference. Georganiseerd ter gelegenheid van 

het 60 jarig bestaan van YWAM en tevens het 20 jarig bestaan van Impact World Tour. Een van de 

sprekers was Loren Cunningham, de oprichter van YWAM. Het was een uitstekend verzorgde en 

geslaagde dag met zo’n 600 deelnemers. Dit resulteerde ook in een groot positief financieel resultaat. 

 

Impact Family 

Halverwege het jaar kon er een weekend worden georganiseerd in Delden gericht op gezinnen met 

kinderen. Ook dit was een heel geslaagde en opbouwende tijd voor iedereen geweest. 

 

TakeOff 

De TakeOff moest helaas halverwege de lessen worden afgebroken. Wanneer fysieke samenkomsten 

weer mogelijk zijn zal de training worden voortgezet. De inkomsten zijn daarmee dan ook gehalveerd. 

 

Community 

De wekelijkse bijeenkomsten moeten noodgedwongen online plaats vinden. Het thuis samenkomen in 

kleinere groepen zorgt voor een heel andere dynamiek voor de deelnemers. Financieel gezien zijn de 

inkomsten daardoor bijna opgedroogd. 

 

Overige activiteiten 

Ondanks de lockdown zijn er diverse nieuwe creatieve activiteiten gestart of zijn andere in aangepaste 

vorm doorgegaan. Om een aantal bijzondere te noemen: 

 

- Drive-in Woreship, in de auto op het terrein van het IWT kantoor 

- Hebrews Koffie truck, voor verse koffie en gebed op de lokale markt  

- Releasing the Profetic, een training in de profetische bediening voor YWAM stafleden 
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 Overige Lasten 

 

   

 2020 2019 
 € € 

Afschrijvingskosten   

Inventaris 187 187 

Vervoermiddelen 800 800 

Afschrijvingen van materiële vaste activa 987 987 

   

   

 2020 2019 

 € € 

Huisvestingskosten   

Huur gebouwen 4.800 4.500 

Gas, water en energie 1.051 1.726 

Onderhoudskosten 110 172 

Zakelijke lasten 330 314 

 6.291 6.712 

   

   

 2020 2019 

 € € 

Autokosten   

Brandstofkosten 857 1.630 

Motorrijtuigenbelasting 1.730 1.532 

Verzekeringskosten 1.094 1.156 

Onderhoud auto 304 969 

Overige autokosten 162 1.592 

 4.147 6.879 

   

   

 2020 2019 

 € € 

Kantoorkosten   

Telefoon- en internetkosten 1.572 1.657 

Kantoorbenodigdheden 142 1.440 

Porti 195 204 

Overige kantoorkosten 73 114 

 1.982 3.415 
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 2020 2019 

 € € 

Verkoopkosten   

Conferenties, trainingen 117 167 

Drukwerk 217 351 

Contributies, abonnementen 154 101 

Representatiekosten 102 184 

 590 803 

   

   

 2020 2019 

 € € 

Algemene kosten   

Kleine aanschaffingen 2.605 343 

Overigen 0 106 

 2.605 449 

   

   

 2020 2019 

 € € 

Financiële baten en lasten   

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten   

Bankkosten 122 337 

Ontvangen bankrente 0 -/- 1 

 122 336 
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Overige gegevens 

Verwerking overschot/tekort 

In artikel 10 van de statuten van de stichting is het boekjaar en jaarstukken geregeld. De bestemming 

van het overschot of tekort is daarbij niet afzonderlijk genoemd. 

 

Vooruitlopend op het besluit van het bestuur is het positieve resultaat van € 1.177 over het boekjaar 

volledig toegevoegd aan de overige reserves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld 

 

Bleskensgraaf, 6 april 2021 

Stichting Impact World Tour 

 

 

 

 

 

 

 

S. Tollenaar   P. Donders   L. Visser 

Bestuurslid   Bestuurslid   Bestuurslid 

 

 

 

 

 

 

 

M. Gort    S. Smith   E. van der Elst 

Voorzitter   Secretaris   Penningmeester 
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Impact World Tour 

Melkweg 16c 

2971 VK Bleskensgraaf 

The Netherlands  

 

KVK : 11048896 

RABO : NL89RABO0321741536 

RSIN : 809862931  

 

T : +31 (0)184 633773 

M : +31 (0)6 21801163 

E : info@impactworldtour.nl 

W : www.impactworldtour.nl 

FB : www.facebook.com/Impact.jmeo 


