
STICHTING CHRISTEN ZENDING BRAZILIE TE HENGELO

VERMOGENSOPSTELLING PER 31 DECEMBER 2020
(met vergelijkende cijfers per 31 december 2019)

2020 2019
€ € € €

ACTIVA

Liquide middelen

ABN AMRO bestuursrekening 791 3.806
ABN AMRO Bonusspaarrekening 69.585 49.819
ABN AMRO Indianen - 14
ING 1.477 32

71.853 53.671

Rekening courant ziekenhuis - 26.470

Vooruitbetaalde kosten - 20.000

71.853 100.141

PASSIVA

Fondsen

Vermogen CZB 20.620 -1.365
Bestemmingsreserve 50.000 50.000
Pensioenvoorziening - 50.165

70.620 98.800

Schulden op korte termijn

te betalen bedragen 1.233 1.341
1.233 1.341

71.853 100.141



STICHTING CHRISTEN ZENDING BRAZILIE TE HENGELO

Resultatenrekening over het boekjaar 2020
(met vergelijkende cijfers over het boekjaar 2019)

2020 2019
BATEN € € € €

giften zendelingen 48.616 17.112
rente alle bankrekeningen, per saldo 47 156

48.663 17.268

48.663 17.268

LASTEN

Projecten Brazilië 20.000 2.716
Onderhoud zendelingen 14.000 11.480
Drukwerk, informatiebrieven en porti 2.592 2.407
Bestuurs-, vergader- en algemene kosten 446 638
Bankkosten 643 554

37.681 17.795

SALDO RESULTATENREKENING 10.982 -527

toevoeging aan bestemmingsreserve - -
toevoeging vermogen CZB 10.982 -527

10.982 -527



Toelichting op de balans

Hieronder zijn de volgende mutaties opgenomen: 2020 2019
€ €

stand 1 januari 26.470 26.470
26.470 -

stand 31 december - 26.470

De mutaties in deze post zijn als volgt: 2020 2019
€ €

stand 1 januari -1.365 -838
af: afboeking rekening courant ziekenhuis -26.470
bij: vrijval pensioenvoorziening 37.473
resultaat 10.982 -527

stand 31 december 20.620 -1.365

Hieronder zijn de volgende mutaties opgenomen: 2020 2019
€ €

stand 1 januari 50.165 62.890
af: pensioenuitkering 12.692 12.725
af: afboeking tgv vermogen 37.473 -

stand 31 december - 50.165

Deze bestemmingsreserve is gevormd t.b.v. gelabelde giften voor het ziekenhuis.

Rekening courant ziekenhuis € nihil (v.j. € 26.470)

af: afboeking tlv vermogen

Vermogen CZB €  20.620 (v.j. € -1.365)

Pensioen voorziening  € nihil (v.j. € 50.165)

Aangezien Janny Bringsken definitief verhuisd is naar Brazilie, neemt de Stichting Missão Cristã Brasileira 
de verantwoordelijkheid voor de uitkering van pensioenbetalingen aan Janny Bringsken over.  Hiervoor is 
een getekende verklaring bijgevoegd.

Vooruitbetaalde kosten € nihil (v,j, €  20.000)

In 2019 is hieronder is opgenomen een betaling voor een auto voor het werk in Brazilië. Deze moest 
vervangen worden. In 2020 is voor dit doel ruimschoots giften ontvangen. De aanschaf van de auto is in 
2020 onder de uitgaven  verantwoord.

Bestemmingsreserve € 50.000 (v.j. € ongewijzigd)

Het bestemmingsfonds is van de reserves afgezonderd aangezien er door derden een beperkte 
bestedingsmogelijkheid aan is gegeven. 

Projecten Brazilië € 20.000 (v.j. € 2.716)

Hieronder is verantwoordt de uitgaven die gedaan zijn ten behoeve van het werk onder de Indianen, en 
betreft de financiële ondersteuning van diegenen die het werk onder de Indianen ter plekke ondersteunen 
en begeleiden. In 2020 is voor € 20.000 een auto gekocht in Brazilië.
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