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Verslag over 2021 

 

 

 

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 

 

Ieder seizoen heeft zijn eigen kleur. De activiteiten van het achterliggende jaar 2021 werden deels 

nog beïnvloed door enige beperkingen rondom covid. Maar een aantal nieuwe activiteiten zag echter 

het licht en andere activiteiten konden gelukkig weer min of meer als vanouds worden voortgezet.  

 

Kijkend naar de financiële baten en lasten, liggen de ontvangen giften en donaties op een hoger 

niveau (+20%) dan het voorgaande jaar. De stichting heeft een betrokken en groeiende achterban. 

We zijn en blijven afhankelijk en zijn dankbaar voor al deze trouwe bijdragen. 

 

De resultaten van de diverse activiteiten lagen op een vergelijkbaar of op een wat lager niveau dan in 

het voorgaande jaar 2020, maar droegen vrijwel allemaal bij aan het positief financiële resultaat.  

 

De overige lasten lagen dit jaar iets hoger, met name wat extra auto- en kantoorkosten, de algemene 

kosten daarentegen waren wat lager. In alle opzichten blijft dit een zeer acceptabel niveau. 

 

De balans blijft onveranderd zeer solide. De inventaris is inmiddels volledig afgeschreven, de balans 

vermeldt alleen nog de restwaarden in geval van verkoop. De bus van IWT is nu echt aan vervanging 

toe, er zijn voldoende financiële middelen beschikbaar voor deze investering. De vrij opneembare 

liquide middelen bedragen bijna 95% van het balanstotaal. De stichting heeft vrijwel geen schulden 

en blijft daarmee uiterst solvabel. 

 

Het boekjaar 2021 is derhalve met een mooi financieel resultaat van € 3.320 (2020: € 1.179) 

afgesloten. Het resultaat van dit boekjaar is wederom aan de reserves toegevoegd. 

 

Het bestuur kijkt wederom met grote dankbaarheid terug op het afgelopen jaar 2021. Dankbaar  

voor de voorziening van de middelen en gelegenheden om te zaaien en oogsten in Gods Koninkrijk.  

Met open handen en verwachting kijken we dan ook weer vooruit naar het nieuwe seizoen. 
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Balans per 31 december 2021 

    

 

  31-12-2021  31-12-2020 

Activa € € € € 

     

Vaste activa 

Materiële vaste activa 

    

   Inventaris 180  180  

   Vervoermiddelen 598  998  

  778  1.178 

     

Vlottende activa     

Vorderingen 

   Overige vorderingen en overlopende activa 

  

915 

  

1.067 

 

Liquide middelen 
  

28.962 

  

23.892 

     

Totaal   30.655  26.137 

     

 

 

 

  31-12-2021  31-12-2020 

Passiva  € € € € 

     

Reserves     

Overige reserves 25.481  24.302  

Resultaat boekjaar 3.320  1.179  

  28.801 25.481  

Kortlopende schulden     

Overige schulden en overlopende passiva  1.854  656 

     

Totaal   30.655  26.137 
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Staat van Baten en Lasten over 2021 

 

 

  2021  2020 

Baten en Lasten € € € € 

     

Baten 30.245  34.015  

     

     

Lasten     

Direct toewijsbare lasten -/- 9.596  -/- 16.114  

  20.649  17.901 

Overige lasten      

Afschrijvingskosten 400  987  

Huisvestingskosten 6.143  6.291  

Autokosten 5.082  4.147  

Kantoorkosten 2.792  1.982  

Verkoopkosten 990  590  

Algemene kosten  1.778  2.605  

  -/- 17.185  -/- 16.602 

     

Financiële baten en lasten  -/- 144   -/- 120 

Overschot / tekort   3.320  1.179 
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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, voor zover noodzakelijk onder aftrek van 

een voorziening voor het risico van oninbaarheid. 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen staan, voor zover 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 2021 

 

Activa 

 

  Vaste activa 

 

Materiële vaste activa 

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

  Andere vaste 

bedrijfsmiddelen 

  € 

Stand per 1 januari 2021    

Aanschaffingswaarde  5.780 

Cumulatieve afschrijvingen  -/- 4.602 

Boekwaarde per 1 januari 2021  1.178 

   

Mutaties   

Aanschaffingen 

Afschrijvingen 

 0 

-/- 400 

Saldo mutaties  -/- 400 

   

Stand per 31 december 2021   

Aanschaffingswaarde  5.780 

Cumulatieve afschrijvingen  -/- 5.002 

Boekwaarde per 31 december 2021  778 

   

Afschrijvingspercentage           20 % 

  

  Vlottende activa  

 

Voorraden en onderhanden werk  

 2021 2020 

 € € 

Vorderingen     

Overige vorderingen en overlopende activa 

Nog te ontvangen bedragen 

Vooruitbetaalde posten 

 

766 

149 

 

742 

325 

 915 1.067 

   

Liquide middelen   

Kas 679 235 

Rabobank 28.283 23.657 

 28.962 23.892 
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Passiva 

  

Reserves 

In onderstaand overzicht is het verloop van de reserves weergegeven. 

 

  

 Overige 

reserves  

Resultaat 

boekjaar  

Totaal 

 € € € 

    

Stand per 1 januari 2021 25.481 - 25.481 

Overschot/tekort boekjaar - 3.320 3.320 

Verdeling overschot/tekort 3.320 -/- 3.320 - 

Stand per 31 december 2021  28.801 0 28.801 

 

 

  Kortlopende schulden  

 

 2021 2020 

 € € 

Overige schulden en overlopende passiva     

Ontvangen bijdragen 1.654 625 

Nog te betalen bedragen 200 31 

 1.854 656 
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2021 

 

 

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

 

Baten en direct toewijsbare Lasten 

 

   2021   2020 

 Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

 € € € € € € 

       

Ontvangen giften en donaties 13.288 0 13.288 11.075 0 11.075 

Bijdragen Projecten 4.335 4.202 133 4.349 4.349 0 

       

Activiteiten    
   

- Impact Business 4.925 2.176 2.749 3.242 3.048 194 

- Impact Community 2.527 390 2.137 785 620 165 

- Fondswerving 1.819 322 1.497 549 0 549 

- Impact Mother 1.179 636 543 0 0 0 

- Impact Football 950 948 2 100 65 35 

- Conferentie 752 393 359 12.142 7.525 4.617 

- Impact Family 250 297 -47 3.242 3.048 194 

- Impact DYD 100 65 35 0 0 0 

- Impact Staff 20 0 20 0 0 0 

- Impact Breakers 0 12 -12 0 60 -60 

- Impact Worship 0 155 -155 0 0 0 

- TakeOff 0 0 0 1.773 447 1.326 

Subtotaal Activiteiten 12.522 5.394 7.128 18.591 11.765 6.826 

       

Diverse Baten en directe Lasten 100 0 100 0 0 0  
30.245 9.596 20.649 34.015 16.114 17.901 
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Toelichting 

 

Enkele posten over 2021 worden hieronder toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting van de 

activiteiten wordt verwezen naar het IWT Activiteitenverslag 2021. 

Ontvangen giften en donaties 

De giften en donaties zijn dit jaar duidelijk toegenomen, mede dankzij eindejaarsgiften.  

De inkomsten worden voor het grootste deel 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. 

 

Activiteiten 

Het financiële resultaat van de georganiseerde activiteiten is vergelijkbaar met voorgaand jaar, hoewel 

zowel de inkomsten als uitgaven een stuk lager liggen. De grootste activiteiten worden kort toegelicht. 

 

Impact Business 

Dit betreft de training en coaching van jonge ondernemers, gericht op het ontwikkelen van een bijbels 

fundament in hun onderneming. De groep bestond uit 13 ondernemers. 

 

Impact Community 

Een belangrijke groep binnen het werk van IWT. Discipelschap van jonge mensen, dat is onderwijs en 

training in Bijbelse waarden en normen. 

 

Fondswerving 

Er zijn acties georganiseerd mede met het oog op de aanschaf van een andere bus. 

 

Impact Mother 

Een nieuwe activiteit is de coaching en pastorale zorg voor jonge moeders. Het draait om het leren 

vormen van het gezin rond Bijbelse waarden en normen. 

 

Impact Football 

Dit is een sportieve outreach om jongeren te stimuleren om een gezonde levensstijl te ontwikkelen. 

 

Overige activiteiten 

Evangelisatie is een van de belangrijkste doelstellingen van Impact. Er worden diverse activiteiten 

georganiseerd die van groot belang zijn maar niet in het financiële overzicht naar voren komen. 

 

Voorbeelden zijn “He Brews Coffee”, voor een wekelijkse bak koffie en gebed op de lokale markt, met 

gemiddeld 20-30 bezoekers. Er zijn ook diverse outreaches in Nederland en buitenland geweest, 

waarbij kleine teams plaatselijke kerken en organisaties ondersteunen met evangelisatie activiteiten. 
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 Overige Lasten 

 

   

 2021 2020 
 € € 

Afschrijvingskosten   

Inventaris 0 187 

Vervoermiddelen 400 800 

Afschrijvingen van materiële vaste activa 400 987 

   

   

 2021 2020 

 € € 

Huisvestingskosten   

Huur gebouwen 5.400 4.800 

Gas, water en energie 662 1.051 

Onderhoudskosten 81 110 

Zakelijke lasten 0 330 

 6.143 6.291 

   

   

 2021 2020 

 € € 

Autokosten   

Brandstofkosten 2.138 857 

Motorrijtuigenbelasting 1.820 1.730 

Verzekeringskosten 923 1.094 

Onderhoud auto 177 304 

Overige autokosten 24 162 

 5.082 4.147 

   

   

 2021 2020 

 € € 

Kantoorkosten   

Telefoon- en internetkosten 1.737 1.572 

Kantoorbenodigdheden 487 142 

Software kosten 239 0 

Porti 213 195 

Overige kantoorkosten 116 73 

 2.792 1.982 
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 2021 2020 

 € € 

Verkoopkosten   

Conferenties, trainingen 318 117 

Drukwerk 302 217 

Contributies, abonnementen 146 154 

Representatiekosten 224 102 

 990 590 

   

   

 2021 2020 

 € € 

Algemene kosten   

Kleine aanschaffingen 1.727 2.605 

Overigen 51 0 

 1.778 2.605 

   

   

 2021 2020 

 € € 

Financiële baten en lasten   

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten   

Bankkosten 146 122 

Ontvangen bankrente -/- 2 -/- 2 

 144 120 
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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 € 3.320 over het boekjaar 

volledig toegevoegd aan de overige reserves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld 

 

Bleskensgraaf, 1 juli 2022 

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 


