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Den Haag, april 2020 
 
 
Dit document betreft het financiële verslag over het boekjaar 2019.  

De stichting werd op 17 januari 2019 opgericht ten overstaan van notaris Mr. Adriaan de Ruiter te 
Dordrecht. De stichting is als ANBI geregistreerd bij de belastingdienst onder RSIN 859639721 en 
heeft volgens artikel 2 statutair als doel:  

1 a. het versterken van de positie van doven, slechthorenden, doofblinden en personen met 
andere beperkingen, met name in, doch niet beperkt tot, het Midden-Oosten.  

1 b. het met elkaar in verbinding brengen van christenen en moslims en andere geloofsgroepen en 
de onderlinge uitwisseling faciliteren.  

Voor dit doel wordt geld gedoneerd door particulieren, bedrijven en stichtingen.  

 

 

 

 



Jaarverslag 2019 Stichting The Carpenter’s Son 

 

 

Inhoud 

Toelichting 4 

Resultatenrekening 2019 5 

Balans per 31-12-2019 5 

Activiteiten in 2019 6 

 

 

 



Jaarverslag 2019 Stichting The Carpenter’s Son 

Toelichting 
 

Resultatenrekening 

 

Giften 

De giften zijn onderverdeeld in giftgevers.  

Met het weggeven van “Gebaren van God” is een deel van de publicaties gefinancierd. In december 
is daar een extra actie voor geweest.  

 

Kosten 

De kostenposten zijn opgenomen tegen de werkelijke uitgaven.  

 

Resultaat 

Het totaal van de giften is onder aftrek van de kosten opgenomen als het resultaat.  

 

Projecten 

Diverse projecten, waaronder financiering van het tactiele gebarenwoordenboek, lopen door tot 
2020 en ontvangen ondersteuning is nog niet overgemaakt in 2019. 

 

Balans 

 

Vergoedingen bestuur en algemeen 

De passiva en activa zijn opgenomen tegen de nominale waarde in euro’s. Het resultaat is 
toegevoegd aan de reserve. Er is geen vergoeding voor tijd of indirecte onkosten uitgekeerd aan 
bestuurders.  

 

Eigen vermogen 

Van de toegevoegde reserve is een eigen vermogen opgenomen van €1.000,- welke wordt 
aangehouden voor lopende kosten. 

 

Lening 

Bestuursleden R.F. Kolsters en T.H. Kolsters hebben bij de oprichting een renteloze lening verstrekt 
aan de stichting onderverdeeld in Lening 1 en Lening 2 waarbij zij als bepaling in de afspraak hebben 
opgenomen dat de financiering binnen 4 jaar is terugbetaald. Mocht de stichting niet voldoende 
middelen binnen krijgen binnen deze periode, dan zal de lening door de verstrekkers worden 
omgezet in een gift. De financiering bestaat uit alle kosten voor de oprichting van de stichting en de 
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eerste reeds uitgebrachte publicatie.  Van de publicatie wordt geen voorraad bijgehouden. De 
boeken zijn ook weggegeven om meer naamsbekendheid te krijgen. 

 

Resultatenrekening 2019  
(alle bedragen zijn in euro’s) 

 

Inkomsten Werkelijk  Begroot 

Giften van particulieren 4.955  3.900 

Preekvergoeding 130  0 

Ontvangen giften kerk (collectes) 2.819  2.500 

Ontvangen giften bedrijven 865  0 

Giften Publicaties 1.309  800 

Totaal Omzet 10.078  7.200 

    

Kosten Werkelijk  Begroot 

Kantoorbenodigdheden 324  100 

Reclame/advertentiekosten 1.298  1.500 

Bankrente en -kosten 107  250 

Contributies en abonnementen 256  400 

Drukwerk publicaties 4.696  5.000 

Projecten 0  3.000 

Totaal Kosten -/-  6.681  -/- 10.250 

    

Saldo 3.397  -/-   3.050 
    

 

Balans per 31-12-2019 
(alle bedragen zijn in euro’s) 

 

  2019 Begroot     2019 Begroot 

Activa       Passiva     

ABN Bank           7.093      Eigen vermogen     1.000    

        7.093        1.583    Reserve    2.994    

               3.994       -3.050  

      Lening 1      4.870          4.733  

      Afgelost op lening 1 -2.212       -1.500  

      Nog te bet. aflossing       -597    

               2.061   

      Lening 2      2.150          2.050  

      Afgelost op lening 2  -1.112           -650  

               1.038   

         7.093         1.583             7.093         1.583  
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Activiteiten in 2019 
 

Start van de stichting 

De stichting is ingeschreven bij de kamer van koophandel door de notaris die ook onze statuten heeft 
opgesteld. De ANBI-status is bij de belastingdienst ook toegekend. Daarnaast is er een website: 
www.thecarpentersson.org. 

 

Publicaties 

Het boek “Gebaren van God” is gedrukt en uitgebracht.  

 

Huiskamerbijeenkomsten 

Br. Andrew is op verschillende plaatsen geweest om daar, ondersteund door de stichting, te vertellen 
over de doelstelling en de plannen voor de aankomende periode. Tijdens deze bijeenkomsten zijn 
ook donateurs geworven en konden aanwezigen zich opgeven om de nieuwsbrief te ontvangen.  

 

Preken Br. Andrew 

In meerdere kerken en stichtingen is Br. Andrew de spreker geweest tijdens een dienst of 
bijeenkomst. Daarnaast zijn er verschillende themadiensten georganiseerd waarbij de doelstelling 
van de stichting naar voren is gebracht. Door deze activiteiten is de stichting al opgenomen in diverse 
collectelijsten.  

 

Activiteiten Br. Andrew 

Br. Andrew is op verschillende plaatsen geweest waaronder Australië en Zuid-Korea, waarbij hij ook 
de doelen van de stichting onder de aandacht heeft gebracht. Vanwege deze reizen verwacht de 
stichting nog een declaratie reiskosten. 

De reizen zijn voornamelijk ingezet voor het onder de aandacht brengen van 
communicatiemogelijkheden voor doofblinden. De publicatie van het tactiele gebarenwoordenboek 
voor ouders en verzorgers van doofblinde kinderen is daar een voorloper van. Deze publicatie is 
mede mogelijk gemaakt door collectes en acties van kerken. 

 

Overige acties 

Vrijwilligers hebben zelf acties bedacht en uitgevoerd om geld op te halen voor de doelstelling. Zo 
zijn er oliebollen gebakken, maaltijden gehouden, lunches uitgedeeld, tweedehands spullen en 
honing verkocht bij verschillende gelegenheden. De opbrengsten daarvan zijn aan de stichting 
geschonken.  

 

http://www.thecarpentersson.org/

