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Stichting "Geloven in de Stad", Haarlem 

1.  Balans per 31-12-2020
 

(in euro)
Bezittingen Reserves en schulden

Vaste materiële activa Bestemmingsreserves
Inventarisgoederen 785 370 GIDS-continuïteit 18.203  14.391  

Missionaire Initiatieven 3.856 2.808
Diaconale projecten (SPDC) 13.187 15.437

  Impact 7.430 7.580
GastenindeStad 5.997 5.826

48.673 46.042

Kortlopende activa Kortlopende passiva
Debiteuren 0 400 Crediteuren 0 1.848
Overlopende posten 1.915 2.300 Overlopende posten 2.534 6.265

1.915 2.700 2.534 8.113

Liquide middelen   
Spaarrekeningen 44.500 45.000
Betaalrekening 3.940 6.040
Kas 67 45

48.507 51.085

Totaal activa 51.207 54.155 Totaal passiva 51.207 54.155

 

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2019
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Stichting "Geloven in de Stad", Haarlem 

2.  Staat van baten en lasten over 2020

(in euro)

 
DOORGAANDE ACTIVITEITEN
Lasten en bijdragen 16.024 5.350 3.215
Eigen bijdragen en andere baten -12.625 -3.250 -1.110
Subtotaal doorgaande activiteiten 3.399 2.100 2.105

PROJECTACTIVITEITEN
Impact-project
Lasten en bijdragen 5.494             . 15.491
Bijdragen/sponsoring en andere baten -5.344             . -15.366

150 0 125
GastenindeStad-project
Lasten activiteiten statushouders/vluchtelingen 1.000 2.500 2.267
Bijdragen/collecten/subsidies kerken en organisaties -1.171 -2.500 -1.932

-171 0 335

Subtotaal doorgaande en projectactiviteiten 3.378 2.100 2.565

ORGANISATIE EN COMMUNICATIE
Lasten:
* Communicatiekosten 1.682 2.500 138
* Medewerkers-/teamkosten 910 2.000 2.636
* Vrijwilligersvergoedingen 3.650 4.000 2.250
* Huur en variabele kosten kantoor 2.528 5.000 2.209
* Kantoor- en overige kosten 1.553 2.700 3.099

10.323 16.200 10.332
Bijdragen en andere inkomsten:
* Kostenvergoeding Impact-project (kantoor/vrijwilligers) -2.500 -4.000 -4.000
* Algemene giften GIDS-werk -4.392 -2.800 -3.679
* Algemene giften jongerenwerk -340 -350 -390
* Rente spaarrekeningen 0 -20 -19

-7.232 -7.170 -8.088 
Subtotaal organisatie en communicatie 3.091 9.030 2.244

BIJDRAGEN GIDS-DEELNEMERS -9.100 -9.700 -8.800

PER SALDO OVERSCHOT (–) / TEKORT (+) -2.631 1.430 -3.991

Bestemming van het overschot / tekort in de balans:
- tgv(-)/tlv(+) bestemmingsreserve GIDS-continuïteit   -3.812 980 -5.031
- tgv(-)/tlv(+) bestemmingsres Missionaire initiatieven -1.048 450 580
- tlv(+) bestemmingsreserve Diaconale projecten  ( SPDC ) 2.250 0 0
- tlv(+) bestemmingsreserve Impact-project 150 0 125
- tgv(-)/tlv(+) bestemmingsreserve GastenindeStad -171 0 335

-2.631 1.430 -3.991

*) begroting 2020 (excl. Impact-project), goedgekeurd door GIDSraad op 10-05-2020
 

Werkelijk 2020 Begroting 2020*) Werkelijk 2019
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Stichting "Geloven in de Stad", Haarlem 

3.  Korte toelichting

3.1 Algemeen

Beweging en Stichting “Geloven in de Stad”

Baten en lasten

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

 
3.2 Toelichting en specificatie bestemmingsreserves

Stand eind 
2020

Saldo 
bestemming 

resultaat 2020
Stand eind 

2019

GIDS-continuïteit 18.203 3.812 14.391
Missionaire initiatieven 3.856 1.048 2.808
Diaconale projecten (SPDC-reserve) 13.187 -2.250 15.437
Impact 7.430 -150 7.580
GastenindeStad 5.997 171 5.826

48.673 2.631 46.042

* Missionaire initiatieven: gestart in 2011 met de collecteopbrengst GIDS-dienst en bedoeld om de in een boekjaar 
ontvangen giften voor missionaire doelen onder aftrek van gemaakte kosten te reserveren voor uitgaven in latere 
jaren, onder meer voor initiatieven in het kader van GIDS-2025.
* Diaconale projecten (SPDC-reserve): eind 2017 gevormd na overdracht van het vermogenssaldo bij de opheffing 
van de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum te Haarlem (SPDC). Bij die gelegenheid is door het toenmalige SPDC-
bestuur en de GIDS-raad afgesproken deze reserve te bestemmen voor projecten met dak- en thuislozen.  
* Impact: dient als buffer voor eventuele nadelige Impact-resultaten in komende jaren. Aan de reserve wordt jaarlijks 
het voor- of nadelige saldo toegevoegd of onttrokken.
* GastenindeStad: in 2015 gestart en bedoeld om de in een boekjaar ontvangen giften en subsidies voor de onder 
GIDS-vlag gecoördineerde activiteiten met en voor statushouders en vluchtelingen in Haarlem e.o. te reserveren voor 
uitgaven in latere jaren.

De Stichting “Geloven in de Stad” (GIDS) is op 10 april 2008 opgericht als uitvoerende arm van de 
gelijknamige Beweging “Geloven in de Stad”, die voordien actief was onder de naam IKES. De 
Beweging is een samenwerkingsverband van kerken en organisaties in Haarlem e.o., die vanuit 
hun christelijke identiteit een actieve bijdrage willen leveren aan de samenleving. De Beweging 
wordt vertegenwoordigd door de GIDS-raad, waarin alle deelnemende kerken en andere 
aangesloten organisaties zijn vertegenwoordigd. De Stichting stelt zich ten doel de grondslag en 
missie van de Beweging te realiseren en is in dat kader aangemerkt als algemeen nut beogende 
instelling (anbi). De financiële jaarstukken worden door het stichtingsbestuur opgesteld en 
vastgesteld en vervolgens door de GIDS-raad besproken en goedgekeurd.                                                                                                                           

In de staat van baten en lasten zijn opgenomen alle baten en lasten van de doorgaande 
activiteiten, projectsamenwerkingsactiviteiten, communicatie-/organisatiekosten en algemene 
giften.  

De waardering van posten in de balans vindt plaats tegen nominale waarde (verkrijgingsprijs), tenzij 
bij afzonderlijke posten anders is aangegeven. Baten en lasten worden in het algemeen 
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Bijzondere of nagekomen baten en lasten 
worden opgenomen in het jaar waarin ze bekend zijn geworden.

De bestemmingsreserves laten in het boekjaar het volgende verloop zien:

Kort toegelicht zijn de bestemmingsreserves gevormd met de volgende doelen:
* GIDS-continuïteit: dient als algemene buffer voor financiële risico’s en eventuele nadelige exploitatieresultaten in 
komende jaren. 
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