Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Jesus.net Foundation

Nummer Kamer van
Koophandel

5 5 7 1 9 1 3 9

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Watertorenweg 172

Telefoonnummer

0 8 5 0 0 2 1 2 3 9

E-mailadres

contact@jesus.net

Website (*)

www.jesus.net

RSIN (**)

8 5 1 8 3 2 4 8 9

Actief in sector (*)

Levensbeschouwing - Religieus geënte instellingen
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

De hele wereld

Aantal medewerkers (*)

1 1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

5 0

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Jan-Willem Bosman

Secretaris

Arjo de Vroome

Penningmeester

Fokke Kooistra

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

1. a. het wereldwijd verspreiden van het evangelie via het internet, in het bijzonder
door middel van het uitdragen van de visie: "je een wereld voorstellen waarin ieder
persoon vrije toegang heeft tot het evangelie, God kent, in Jezus groeit en het geloof
vrij kan delen";
b. het ontwikkelen en beschermen van het beeldmerk, de domeinnaam en overige
intellectuele en niet-intellectuele eigendommen verband houdende met de
internetstrategie Jesus.net;
c. het stimuleren van de ontwikkeling en de realisatie van de visie van Jesus.net,
alsmede het beschermen van het profiel van Jesus.net;
d. het samenwerken met andere (soortgelijke) organisaties;
e. het ondersteunen van de "partners".
2. de Stichting heeft geen winstoogmerk en streeft naar volledige transparantie van
haar organisatie;
3. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De stichting maakt websites, online cursussen, youtube kanalen, social media kanalen
die mensen met levens vragen een luisterend oor wil bieden en hen kennis wil laten
maken met het christelijk geloof. Door middel van online coaches worden zoekers naar
lokale kerken of groepen geleid als ze daar behoefte aan hebben. Dit concept wordt
wereldwijd getraind aan de 100+ partners over de hele wereld. De stichting onderhoud
de techniek en beheert de bijbehorende data.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten komen vrijwel geheel vanuit donaties. Particulieren ondersteunen het
werk, ook mensen die geholpen zijn doneren en via fondsen worden diverse projecten
gefinancierd.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

De inkomsten worden besteed aan technische kosten (het onderhouden van websites,
databases etc), personeelskosten (mensen die in dienst zijn van de stichting),
marketing kosten (soms doen we een campagne om mensen te bereiken) en het
trainen van andere organisaties (reis en verblijfkosten). Tevens wil de stichting
genereus zijn en wordt een deel van de inkomsten weggegeven.

https://jesus.net/wp-content/uploads/2021/05/Jesus.net-2021-pla
n-ANBI.pdf

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Voor het beloningsbeleid is een salarisregeling opgesteld, gerelateerd aan CAO
Rijksoverheid.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Zie beleidsplan.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

111.748

Financiële vaste activa

€

14.000

€

125.748

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

15.741

€

14.000

€

29.741

Continuïteitsreserve

€

2.544

€

20.616

Bestemmingsreserve

€

163.187

€

173.500

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

13.636

€

+

204.284

+
€

129.186

€

254.934

€
€

+

+
€

165.731

194.116

16.463

€
115.550

31-12-2019 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

53.203

Totaal

€

254.934

€

+
€

€

36.000

220.747

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2020

€

€

Totaal

+

Passiva

250.488

€

56.372

€

250.488

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

190.329

Giften

€

662.518

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

78.361

+

€
€

0

236.822

+
0

€
€

472.189

+

341.382

€

439.494

€

780.876

€
€

247.642

50.213

+

+

€

988.521

€

1.067.911

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

66.769

€

247.517

Verstrekte subsidies & giften

€

21.250

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

34.542

€

5.307

Personeelskosten

€

457.536

€

482.508

Huisvestingskosten

€

86.869

€

122.745

Afschrijvingen

€

11.940

€

4.932

Financiële lasten

€

5.407

€

2.594

Overige lasten

€

322.279

€

221.023

Som van de lasten

€

1.006.592

€

1.086.626

Saldo van baten en lasten

€

-18.071

€

-18.715

Som van de baten

Lasten

+

€

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://jesus.net/210101-stichting-jesus-net-foundation-jaarrekeni
ng-engels-2020-def/

Open

