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Verslag van de activiteiten 
 

Activiteiten 2021 

Er zijn diverse activiteiten ontwikkeld in 2021 om het doel van onze gemeente, het bereiken 

van mensen met het evangelie van Jezus Christus, mogelijk te maken. We hebben speciale-

diensten gehad in Den Helder met evangelisten E. Jonkhout, B. Dekker en S. Draaier. 

 

De gemiddelde aanwezigheid in de diensten in 2021 toont geen representatief beeld qua 

bezoekersaantal, als gevolg van de covid-19 maatregelen, waardoor gedurende een periode 

van 2021 de diensten alleen via livestream gevolg konden worden. 

 

Financiële paragraaf 

In 2021 heeft Evangelie Gemeente De Deur Den Helder voor € 39.304 (2020: € 33.848) aan 

baten ontvangen uit tienden, collectes en beloftegaven. De totale kosten bedroegen € 38.653 

(2020: € 33.016). De belangrijkste kostenposten betroffen de kosten voor activiteiten kerk ad. 

€ 11.589 (2020: € 7.171), huisvestingskosten ad. € 6.792 (2020: € 6.105). Het saldo over 

2021 van € 651 positief (2020: € 832positief) is toegevoegd aan het eigen vermogen van de 

kerk per 31 december 2021.  

 

Begroting 2022  

Het jaar 2022 zal vooral in het teken staan van kerkactiviteiten in Den Helder. Wij zullen dit 

zelf doen waarbij wij muziekgroepen of evangelisten uitnodigen die van buitenaf komen. De 

verwachting is dat we dit met eigen middelen zullen bekostigen. 

In overleg tussen de voorganger (bestuurder) en secretaris is er voor 2022, evenals voor 

2021, geen begroting vastgesteld. De inkomsten dekken in afdoende mate de vaste lasten 

van de kerk. De resterende inkomsten zullen al naar gelang de noodzaak en inzichten van 

de voorganger en secretaris worden besteedt. 

Visie voor 2022 

Wij geloven dat onze voortdurende inspanningen om mensen te bereiken er toe zullen leiden 

dat God meer mensen zal toevoegen aan onze gemeente. Daarnaast willen we graag blijven 

investeren in wereldevangelisatie door middel van maandelijkse giften aan 

wereldevangelisatie Zwolle. Tenslotte blijft het trainen van mannen in discipelschap, het 

ondersteunen van andere (pionier) gemeenten en uiteraard het zorgen voor de gemeente in 

Den Helder van groot belang. 

 

Den Helder, 15 april 2022 

 

 

Het bestuur 
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Gegevens van de rechtspersoon  
 

Naam rechtspersoon   Evangelie Gemeente De Deur Den Helder  
Statutaire vestigingsplaats  Den Helder  
Adres     Wezenstraat 68, 1781 GM Den Helder 
 
KvK-nummer    69649332 
ANBI-instellingsnummer  821598600 
 
 
Bankrekeningnummer:  NL73RABO0161821804 
 
Bestuurder    N.J.B. Bulder  
 
Secretaris    A.J.L. Bulder-Plassaer 
 
 
De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur.  
 
 
Oprichting en doel:  
Evangelie Gemeente De Deur Den Helder is onderdeel van de Christian Fellowship 
Ministries. Deze internationale fellowship bestaat uit circa 2.900 kerken in circa 127 landen. 
De eerste kerk is die in Prescott, Arizona (Verenigde Staten). De moederkerk van Evangelie 
Gemeente De Deur Den Helder is Evangelie Gemeente De Deur Groningen, die op haar 
beurt een directe dochter is van Evangelie Gemeente De Deur Zwolle die op haar beurt een 
directe dochter van de kerk in Prescott is.  
 
 
Evangelie Gemeente De Deur Den Helder is begonnen op 6 januari 2002 en bestaat in 2021 
al 19 jaar. De gemeente is gevestigd door Pastor Johan Bulder.  
 

Sinds 4 maart 2009 is Evangelie Gemeente De Deur Den Helder ingeschreven als Evangelie 

Gemeente De Deur Den Helder te Den Helder in de Kamer van Koophandel (KvK-nummer 

69649332). 
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Jaarrekening  
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Balans per 31 december 
 

 

 
 
 31.12.2021 31.12.2020 
 ──────── ──────── 
 € € 
Activa 
 
 
 
 
Vlottende activa 
 
 
 
Liquide middelen 5.865 5.214 
   
 
 
 
 
 
 
 ──────── ──────── 
Totaal activa 5.865 5.214 
 ════════ ════════ 
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 31.12.2021 31.12.2020 
 ──────── ──────── 
 € € 
Passiva 
 
 
 
 
Vermogen (5) 
Bestemmingsfonds conferentie 1.100 810 
Vrij besteedbaar vermogen 4.765 4.404 
 ──────── ──────── 
 4.382 5.214 
 
 
 
 
 
 
 ──────── ──────── 
Totaal passiva 5.865 5.214 
 ════════ ════════ 
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Staat van baten en lasten  
 

 2021 2020 
 ──────── ──────── 
 € € 
 
Baten  
Tienden  29.036 25.536 
Collecte  1.790 2.462 
Overig  8.478 5.850 
 ──────── ──────── 
Som der baten 39.304 33.848 
 ════════ ════════ 
 
 
Lasten  
Tienden  3.060 2.860 
Huisvestigingskosten  6.792 6.105 
Giften  2.125 3.930 
Activiteiten kerk  11.589 7.171 
Kosten opwekkingsdiensten  3.632 3.880 
Onkosten voorganger  5.336 4.043 
Support kerkleden  4.978 4.700 
Overige kosten  1.141 327 
 ──────── ──────── 
Som der lasten 38.653 33.016 
 ════════ ════════ 
 
 
 ──────── ──────── 
Saldo 651 832 
 ════════ ════════ 
 
 
Bestemming saldo: 
Bestemmingsfonds conferentie  290 -232 
Vrij besteedbaar  361 1.064 
 ──────── ──────── 
 651 832 
 ════════ ════════ 
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 

1. Algemene toelichting  

1.1. Activiteiten  

Evangelie Gemeente De Deur heeft als doel het bereiken van mensen met het Evangelie 
van Jezus Christus, door ze in contact te brengen, en te houden met God. Evangelie 
Gemeente De Deur Den Helder doet dit primair in de gemeente Den Helder. De 
internationale fellowship, en dus ook de gemeente in Den Helder, geloven in de grote 
opdracht die Jezus gaf:  
 
”En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse 
schepping.” (Marcus 16:15)  
 

In gehoorzaamheid aan deze opdracht worden echtparen getraind in de lokale gemeente in 

Den Helder en worden diegenen die een roeping van God op hun leven ervaren uitgestuurd 

naar andere steden en landen om daar het evangelie te verkondigen en kerken te planten. 

Hierbij is het streven dat deze nieuwe gemeenten binnen 2 jaar self-supporting zijn, wat 

inhoudt dat zij binnen 2 jaar financieel onafhankelijk kunnen opereren van de gemeente in 

Den Helder. 

 

1.2. Continuïteit  

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de kerk.  
 

2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva  

 

2.1. Algemeen  

De jaarrekening is opgesteld op kasbasis.  
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt 
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.  
 

2.2. Vorderingen  

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 
tegenprestatie. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de 
boekwaarde van de vordering.  
 

2.3. Liquide middelen  

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.  
 

2.4. Eigen vermogen  

Het eigen vermogen van de stichting staat ter vrije besteding aan het bestuur 
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3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat  

 

3.1. Algemeen  

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal 
der lasten. De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd 
(kasbasis).  
 

3.2. Tienden  

Bijdragen van bezoekers, welke op naam zijn gesteld, gebaseerd op het Bijbelse principe 

waarbij 10% van de inkomsten aan de kerk geschonken wordt. 

 

3.3. Tienden / beloftegaven babykerken  

Bijdragen van bezoekers of van babykerken (in lijn met het principe van de tienden), met als 

specifieke bestemming de babykerken of wereldevangelisatie.  

 

3.4. Collecte  

Bijdragen van bezoekers, welke niet op naame worden geschonken aan de stichting.  

 

3.5. Tienden / beloftegaven moederkerk  

Bijdragen van de stichting aan de moederkerk, gebaseerd op het Bijbelse principe waarbij 

10% van de inkomsten van de kerk aan de moederkerk geschonken wordt.  

 

4. ANBI-status  

Evangelie Gemeente De Deur Den Helder wordt door de belastingdienst aangemerkt als 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De giften welke door bezoekers van de stichting 

worden gedaan, vallen derhalve onder de aftrek van giften in het kader van de aangifte voor 

de inkomstenbelasting.  

 

 

Het ANBI-instellingsnummer van de kerk is 821598600 (sinds 1 januari 2017). 
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5. Eigen vermogen 

 

Vrij besteedbaar 
 2021  2020 
 ────────  ─────── 
 €  € 
 
Stand per 1 januari 4.404  3.340 
Exploitatiesaldo 361  1.064 
 ────────  ─────── 
Stand per 31 december 4.765  4.404 
 ════════  ════════ 
 
 

 

 

Bestemmingsfonds conferentie 
 2021  2020 
 ────────  ─────── 
 €  € 
 
Stand per 1 januari 810  1.042 
Toevoeging vanuit exploitatiesaldo 290  -232 
 ────────  ─────── 
Stand per 31 december 1.100  810 
 ════════  ════════ 
 

 

6. Bestuurders  

De bestuurders van Stichting Beheer Evangeliegemeneete De Deur Den Helder zijn in 2021 

onbezoldigd geweest (2020: onbezoldigd).  

 

 

 

 

 

7. Gemiddeld aantal werknemers  

Gedurende het jaar 2021 waren gemiddeld 0 werknemers in dienst bij de kerk op basis van 

een volledig dienstverband (2020: 0). 
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Overige gegevens  
 

Resultaat 2021  

Voor de verwerking van het exploitatiesaldo 2021 wordt verwezen naar het mutatieoverzicht 

eigen vermogen.  

 

Gebeurtenissen na balansdatum  

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum welke toegelicht of verwerkt dienen te worden 

in de jaarrekening 2021. 

 

 

 

 

 

 

Den Helder, 7 april 2022 

 

 

Het bestuur, 

 

 

 

 

 

 

N.J.B. Bulder       A.J.L. Bulder-Plassaer 

 

 

 

 


