Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Vereniging Nederlads Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige Zending
4 0 5 3 1 1 2 6

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Kerkstraat 74, 4285 BC Woudrichem
0 1 8 3 3 0 4 5 8 6

E-mailadres

jb@val.nl

Website (*)

www.luthersgenootschap.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 6 3 1 9 7 9 0

Levensbeschouwing - Geloofsgemeenschappen
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland, Indonesië, Suriname en een aantal andere landen

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

5

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

mw. dr. P. Bouwman

Secretaris

mr drs H. Lems

Penningmeester

drs. J.B. val

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het financieel en/of met deskundigheid ondersteunen van de levendige lutherse
traditie in Nederland en buitenland.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Via Evangelisch Lutherse gemeenten binnen de PKN de lutherse tradirtie in
gefuseerde gemeenten bevorderen door gemeenteoverkoepelende activiteiten en
internationale activiteiten. Het Genootschap biedt onderdak aan de Lutherstichting. In
het buitenland door ondersteuning materieel en door kennisoverdracht van voormalige
zendingscontacten van de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der
Nederlanden, alsmede internationaal via de Lutherse Wereldfederatie.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Via de Lutherse plaatsxelijke gemeenten en lutheranen in particulier, alsmede van
Lutherse instellingen in Nederland
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Via het verstrekken van beurzen aan predikanten in opleiding, ondersteunen van uit de
lutherse zending ontstane zusterkerken variërend van kerkorgels tot restauraties tot
gaarkeukens en bouw van pastorieën en boten voor de verzorging van eiland
gemeenten. Bij acute nood door noodhulp aan o.a. Oekraïne (oorlog/ontheemden) en
Suriname (overstromingen)

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.luthersgenootschap.nl/beleidsplan-2020-2025/

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het genootschap werkt uitsluitend met onbezoldigde vrijwilligers. Eventuele
noodzakelijk te maken kosten worden vergoed.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

In 2021 werd een nieuw bestuursverslag goedgekeurd. Door de coona werd online
vergaderd. Het dagelijks bestuur had veelvuldig online overleg over lopende zaken: zo
vonden overleggen plaats het de ELS-PKn, de Evangelisch-Luthrse Kerk in Suriname
en vertegenwoordigers van de BNKP (Nias), de Lutherse Wereldfederatie en de VEM
in Wuppertal. Bestuurlijk werd deelgenomen aan de Nederlandse Zendingsraad,
Eukumindo en Oikocredot. Er werd een fondsenwervingsactie gehouden voor de
renovatie/bouw van een gaarkeuken voor het project van de ELK Suriname. Met het
KIT Amsterdam was overleg over het beëindigen van een bruikleen van
zendingsartefacten. Met de BNKP, Nias en de Batu eilanden ging de steun voort aan
beurzen voor studenten aan de Sundermann theologische opleiding te Gunung Sitoli,
de studente die in Groningen juist aan haar promotiestudie was begonnen moest
wegens familie omstandigheden haar studie tijdelijk stoppen. De voortgang van een
project gericht op inkomsten voor de synode stagneerde door de strenge Covid-19
maatregelen. Via de Lutherse Wereldfederatie werden Lutherse projecten in Nepal
ondersteund. ook het Augusta Victoria ziekenhuis op de Olijfberg in Jeruzalem ontving
steun. In het binnenland vroeg de verzorging van het Evangelisch-Luthers Dagboek de
grootste aandacht. Kleine subsidies gingen naar enkel Lutherse projecten en partners
zoals een Lutherse leerstoel aan de PThU, een leerstoel Theologie en Migratie, het
zendingserfgoed, deLutherstuichting en dergelijke. Tot slot werd de website weer actief
gemaakt.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€

22.611

€

22.661

€

50

50

€

+

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

2.268

€

596

Effecten

€

652.946

€

546.165

Liquide middelen

€

27.860

€

24.655

€

22.611

€

22.661

+

+
€

683.074

571.416

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2021

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

€

Totaal

+

Passiva

€

705.735

31-12-2020 (*)

€

516.412

€
€

140.168

€

+

594.077

60.173

+

€

656.580

€

571.150

Bestemmingsfondsen

€

5.680

€

0

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

43.475

Totaal

€

705.735

+
€

510.977

€

22.927

€

594.077

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

22.773

€

10.994

Financiële baten

€

27.016

€

72

Overige baten

€

10.460

€

14.153

€

112

0

€
€

10.820

+

€
€

10.820

59.250

+
59.250

€
€

22.773

+

10.994

€

+

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

71.181

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

5.761

Overige lasten

€

1.189

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

84.469

€
€

58.885

87.876

€

4.690

€

1.063

65.835

€

93.629

5.346

€

-9.160

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

