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Giessen, 23 september 2011

Geachte lezer,

Hierbij bieden wij u de jaarrekening aan van de stichting Naar House over 2010. De

jaarrekening gaat met name in op de financiële gang van zaken en slechts beperkt op alle

activiteiten in 2010. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan stellen wij het zeer op prijs

wanneer u daarover contact met ons opneemt.

Met een hartelijke groet en Gods zegen.

Het bestuur van Naar House,

Gert van Vugt

Dirk-Jan Boerman

John Sittrop

Arco van Houwelingen

Jaarrekening 2010
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Stichting Naar House, Giessen

1.  Bestuursverslag

1.1 Doelstelling en strategie

- Het (laten) bidden voor de activiteiten en de mensen van Naar House.
- Het houden van evangelisatieacties bij houseparty’s, stations en winkelcentra.

- Het voorlichten over (house)muziek en de scene door het verzorgen van presentaties,

via internet en via verspreiding van (video)materiaal.
- Het verlenen van nazorg aan mensen naar aanleiding van de acties en de voorlichting.

1.2 Activiteiten

1.3 Financiën

1.3.1 Saldo

1.3.2 Personeel

Een belangrijk uitgangspunt van beleid is dat de hoogte van het salaris van de betaalde 

krachten ligt rond dat wat benodigd is voor de levensbehoeften. Ook dat de loonkosten 

minimaal voor 90% door specifieke sponsors worden gedragen. Naar House draagt in 

beginsel maximaal 10% van de loonkosten zelf. De post giften salariskosten personeel is 

om deze reden gelijk aan de salariskosten personeel (inclusief de 10% van Naar House).

Jaarrekening 2010

De stichting Naar House stelt zich primair ten doel het evangelie van de redding door Jezus 

Christus te verkondigen. Ook wil Naar House mensen waarschuwen voor de gevaren van 

(house)muziek en de (house)muziekscene. Deze doelstellingen probeert de stichting te 

realiseren door:

Binnen de interkerkelijke stichting Naar House zijn centraal onder meer werkzaam gebeds-

, evangelisatie-, presentatie- en nazorgteams. Verder zijn door geheel Nederland 

individuele bidders en ook werkgroepen voor de evangelisatieacties bij houseparty’s actief.

Er waren in 2010 zo’n 57 (2009: 38) evangelisatieacties bij houseparty’s (elk gedurende 

de avond, nacht en ochtend) en 150 (2009: 166) evangelisatieacties bij winkelcentra en 

stations (elk gedurende een gehele dag). Ook zijn er in 2010 weer drie meerdaagse 

evangelisatie-campagnes gehouden: Tweemaal in Limburg van drie dagen en in Renesse 

van tien dagen lang. Verder werden er onder meer 15 (2009: 28) voorlichtingen over 

muziek gehouden in vooral kerken, en zijn er aan voorlichtingsmateriaal zo’n 150 (2009: 

400) DVD’s en enkele honderden lespakketten/boekjes over muziek verspreid.

De omvang van de exploitatie is in 2010 gestegen van € 165.000 tot € 201.000. God heeft 

Naar House al vele jaren voldoende gegeven om de plannen te realiseren. 2010 is 

afgesloten met een saldo van € 15.830 nadelig (2009 € 14.935 voordelig). Dit bedrag 

wordt onttrokken aan de algemene reserve.                                                                                              

Het forse verschil tussen de saldi van 2009 en 2010 wordt vooral veroorzaakt door minder 

algemene giften (circa € 12.000), hogere kosten evangelisatiebussen door toename aantal 

bussen (circa € 5.000) en investeringen in de PR als open dag, stands en advertenties in 

2010 (€ 9.000). Verder is het vermelden waard dat de dienstwoning fors is uitgebreid met 

ingang van 2010 (de kosten van de dienstwoning worden gedekt door specifieke giften) 

waardoor ook de omvang van de exploitatie ten opzichte van 2009 is toegenomen. 
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Stichting Naar House, Giessen

Naar House hanteert verder het principe dat alleen de reiskosten worden vergoed van de 

medewerkers voor wie dit echt noodzakelijk is. Voor de overige medewerkers gelden 

de gereden kilometers als giften.

1.3.3 Dienstwoning

1.3.4 Materiaal

1.3.5 Incidentele uitgaven

Voorzitter: Secretaris:

G.P. van Vugt D.J. Boerman

Penningmeester: Bestuurslid:

J. Sittrop A.J. van Houwelingen
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Voor een gedetailleerd inzicht in de financiële gang van zaken in 2010 verwijzen we naar 

de balans en winst- en verliesrekening met toelichtingen.

Bij het aanschaffen van evangelisatiemateriaal wordt kritisch gekeken naar de inhoud, 

kosten en soorten materiaal en de medewerkers zijn geïnstrueerd hoe met de verspreiding 

van het materiaal om te gaan. Ook wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het gratis 

evangelisatiemateriaal dat bepaalde stichtingen beschikbaar stellen voor 

evangelisatiewerk. Ook wordt het onderhoud van de bussen zoveel mogelijk door 

Sinds 2003 wordt door Naar House in Giessen een dienstwoning voor de medewerkers van 

Naar House gehuurd. De dienstwoning is in 2009 fors uitgebreid. De kosten van de 

dienstwoning worden geheel door specifieke giften voor huisvesting gedekt.

Namens het bestuur van Naar House, 23 september 2011.

Naar House doet tot slot pas incidentele grotere uitgaven nadat de sponsoring voor dat 

betreffende project geheel rond is. 
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Stichting Naar House, Giessen

2. Balans per 31 december 2010

Valuta EUR x 1

31-12-2009 31-12-2010

€ €

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa 0 0

Totaal Materiële vaste activa 0 0

Vlottende activa

Voorraden 7.000 5.000

Vorderingen

Debiteuren 947 1.322

Overlopende activa 594 9.156

Totaal Vorderingen 1.541 10.478

Liquide middelen 51.068 19.807

Totaal Activa 59.608 35.285

Jaarrekening 2010
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Valuta EUR x 1

31-12-2009 31-12-2010

€ €

Passiva

Eigen vermogen

Kapitaal 11.514 26.449

Saldo jaar 14.934 -15.830

Totaal Eigen vermogen 26.448 10.619

Kortlopende schulden

Crediteuren 2.201 5.640

Overlopende passiva 30.958 19.026

Totaal Kortlopende schulden 33.159 24.666

Totaal Passiva 59.607 35.285

Jaarrekening 2010
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Stichting Naar House, Giessen

3. Winst- en verliesrekening 2010

Valuta EUR x 1

€ € € €

Opbrengsten 165.492 185.447

Bruto-marge 165.492 185.447

Personeelskosten -32.979 -29.069

Huisvestingskosten -68.340 -97.166

Evangelisatie en voorlichting -11.009 -21.709

Kantoorkosten -14.910 -14.156

Exploitatiekosten bussen -16.811 -21.996

PR-kosten -6.008 -15.275

Overige kosten 0 -1.661

Som der bedrijfskosten -150.056 -201.032

Bedrijfsresultaat 15.436 -15.585

Kosten betalingsverkeer -502 -245

Financieel resultaat -502 -245

Resultaat 14.934 -15.830

Jaarrekening 2010

2009 2010
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Stichting Naar House, Giessen

4. Kasstroomoverzicht 2010

Valuta EUR x 1

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten:

Bedrijfsresultaat na belastingen 15.436 -15.585

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 0 0

Mutatie voorzieningen 0 0

0 0

Verandering in werkkapitaal (excl. banken)

Voorraden -1.000 2.000

Vorderingen 265 -8.937

Kortlopende schulden 4.363 -8.493

3.628 -15.430

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 19.064 -31.015

Betaalde interest -502 -245

-502 -245

Kasstroom uit operationele activiteiten 18.562 -31.260

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen financiële vaste activa 0 0

Investeringen materiële vaste activa 0 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie overige reserve

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Toename geldmiddelen 18.562 -31.260

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per 1 januari 32.506 51.068

Mutatie boekjaar 18.562 -31.260

Stand per 31 december 51.068 19.808

20102009

Jaarrekening 2010

7



Stichting Naar House, Giessen

5. Grondslagen van de financiële verslaggeving

5.1 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde

grondslagen voor verslaglegging. De grondslagen van waardering van activa en passiva zijn

gebaseerd op historische kosten. Winsten op transacties worden verantwoord op het moment

dat deze zijn uitgevoerd en/of afgeleverd. Verliezen worden genomen zodra deze bekend

zijn. Hieronder worden per balanspost de grondslagen van waardering vermeld voorzover

deze afwijken van waardering tegen nominale waarde.

Voorraden
Waardering van de voorraden grondstoffen, handelsgoederen ed. heeft plaatsgevonden

tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.

Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van een eventuele

voorziening voor oninbaarheid.

5.2 Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen
De grondslagen voor resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Het resultaat

wordt bepaald als zijnde het verschil tussen de netto-omzet en de kosten hiervan over het

verslagjaar. Zoals hiervoor reeds vermeld worden winsten op transacties verantwoord op het

moment dat deze zijn uitgevoerd en/of afgeleverd en verliezen genomen zodra deze bekend

zijn.

Opbrengsten
De opbrengsten betreffen de in het jaar aan derden geleverde goederen en diensten en

ontvangen giften. 

Overige bedrijfskosten

Ook de overige bedrijfskosten worden berekend op basis van verkrijgingsprijzen.

Financiële baten en lasten
Naast de toerekening van rentebaten en -lasten aan het jaar waarop ze betrekking hebben,

worden kosten opgenomen samenhangend met de beschikking over vreemd vermogen en

het gebruik van het bankverkeer.

5.3 Grondslagen van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en een eventuele rekening-courant

schuld bij een bank. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen

zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Jaarrekening 2010
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Stichting Naar House, Giessen

6. Toelichting op de balans per 31 december 2010

Valuta EUR x 1

31-12-2009 31-12-2010

€ €

Materiële vaste activa 0 0

Naar House huurt in Giessen een dienstwoning voor vaste arbeiders.

De kosten van de dienstwoning worden gedekt door specifieke giften hiervoor.

In 2010 zijn investeringen van € 16.307 gedaan in nieuwe evangelisatiebussen.

Ook deze investeringskosten worden gedekt door specifieke giften hiervoor.

Zie de specificatie van alle specifieke giften achterin deze jaarrekening.

Vlottende activa
Voorraden 7.000 5.000

Dit betreffen de voorraden evangelisatiemateriaal, informatiegidsen, DVD's, etc.

Debiteuren

Vorderingen materiaal, campagnes ed. 947 1.322
947 1.322

Overlopende activa

Vooruitbetaald campagnes 0 4.243

Toegezegde gift 45 2.500

Waarborgsommmen campagnes ed. 0 945

Vooruitbetaalde bedragen 430 549

Diversen 119 919
594 9.156

Liquide middelen

Kas 350 122

ABN-AMRO 50.38.73.276 13.013 1.620

ING 7232895 11.205 17.238

ING Spaarrekening 26.500 827
51.068 19.807

Eigen vermogen

Kapitaal

Stand per 1 januari 10.021 11.514

Resultaat vorig jaar 1.493 14.935
Stand per 31 december 11.514 26.449

Jaarrekening 2010
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Stichting Naar House, Giessen

6. Toelichting op de balans per 31 december 2010

Valuta EUR x 1

31-12-2009 31-12-2010

€ €

Saldo jaar 14.934 -15.830

Het nadelige saldo van € 15.830 over 2010 is afzonderlijk in de balans

opgenomen en zal in 2011 worden onttrokken aan de algemene reserve.

Kortlopende schulden

Crediteuren

Overige leveranciers 2.201 5.640
2.201 5.640

Overlopende passiva

Voorschot voor huisvesting en personeelskosten. -5.641 1.966

Vooruitontvangen giften salarissen 11.747 8.509

Vooruitontvangen giften nieuwe bus 10.772 0

Vakantiegeld 853 1.400

Te betalen loonheffingen 329 0

Diverse facturen dienstwoning 2009 9.965 7.151

Diversen 2.935 0
30.958 19.026

Jaarrekening 2010
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Stichting Naar House, Giessen

7. Toelichting op de winst- en verliesrekening 2010

Valuta EUR x 1

2009 2010

€ €

Opbrengsten

Giften algemeen 65.223 53.405

Giften specifiek salariskosten personeel (zie spec.) 29.536 25.698

Giften specifiek kosten dienstwoning (zie spec.) 52.891 81.315

Bijdragen huurkosten kamers dienstwoning 5.700 6.025

Bijdragen energiekosten dienstwoning 4.600 4.600

Vergoedingen voorlichtingsmateriaal 3.015 2.994

Vergoedingen voorlichtingen 2.683 1.252

Eigen bijdragen campagnes 0 6.154

Vergoeding bussen 0 2.060

Overige opbrengsten 1.846 1.944

Totaal Opbrengsten 165.492 185.447

Personeelskosten

Salarissen -29.536 -25.698

Salarissen naverrekening vorig jaar 185 1.064

Reiskosten -2.737 -3.445

Overige personeelskosten -891 -990

Totaal Personeelskosten -32.979 -29.069

Huisvestingkosten

Huur dienstwoning -49.912 -76.211

Energiekosten dienstwoning -7.347 -9.600

Onderhoud dienstwoning -5.932 -6.129

Huur kantoor -5.149 -5.226

Totaal Huisvestingkosten -68.340 -97.166

Evangelisatie en voorlichting

Materiaal evangelisatie/nazorg -5.136 -6.690

Materiaal voorlichting -4.143 -1.261

Campagnes 0 -6.163

Vergunningen bussen -1.729 -2.619

Website evangelisatie/voorlichting 0 -1.428

Vergoeding toerusting 0 -1.000

Kleding evangelisatie 0 -2.548

Totaal Evangelisatie en voorlichting -11.009 -21.709

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden -5.786 -3.638

Telefoonkosten -1.441 -3.149

Internetkosten -758 -1.106

Verzendkosten -6.925 -6.263

Totaal Kantoorkosten -14.910 -14.156

Jaarrekening 2010

11



Stichting Naar House, Giessen

7. Toelichting op de winst- en verliesrekening 2010

Valuta EUR x 1

2009 2010

€ €

Exploitatiekosten bussen

Brandstof -8.180 -9.059

Onderhoud -5.019 -6.935

Verzekering + ANWB -603 -1.253

Belasting -83 -543

Diverse kosten -2.926 -4.206

Totaal Exploitatiekosten bussen -16.811 -21.996

PR-kosten

Nieuwsbrief -5.942 -6.537

Advertenties 0 -3.046

Standwerk 0 -2.583

Open dag 2010 0 -1.918

Overige kosten -66 -1.191

Totaal PR-kosten -6.008 -15.275

Overige kosten

Diversen 0 -1.661

Totaal Overige kosten 0 -1.661

Financiële baten en lasten

Kosten betalingsverkeer -502 -245

Totaal Financiële baten en lasten -502 -245

14.934 -15.830

Jaarrekening 2010
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8. Specificatie van de specifieke giften

Valuta EUR x 1

2009 2010

€ €

Investeringen

Verbouwing dienstwoning 6.965 0

Nieuwe bussen 15.351 16.307

Totaal specifieke giften investeringen 22.316 16.307

Kosten dienstwoning

Kosten huur dienstwoning 49.912 76.211

Energiekosten dienstwoning 4.800 9.600

Afrekening energie oude jaren 2.547 0

Klein onderhoud dienstwoning 5.932 6.129

Bijdrage medewerkers huur -5.700 -6.025

Bijdrage medewerkers energie -4.600 -4.600

Totaal specifieke giften dienstwoning 52.891 81.315

Kosten salariskosten personeel

Salariskosten personeel 29.536 25.698

Totaal specifieke giften salariskosten personeel 29.536 25.698
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