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Assen, 09 februari 2021 
 

 

Geachte bestuurders, 
  

 
Opdracht 

 

 
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw stichting samengesteld. Wij 

rapporteren hieromtrent als volgt. 

 

1.1 ALGEMEEN 

Oprichting en doelstelling van de stichting 

 

Op 19 december 2001 is ten overstaan van notaris Mr. H.R. Grievink in de gemeente Emmen 
opgericht de stichting Petach Tikvah. 

 
Op 1 juli 2011 heeft er ten overstaan van notaris Mr. D.C. Ottevangers te Graafstroom een 

statutenwijziging plaatsgevonden. 

 
Stichting Petach Tikvah heeft haar zetel te Hooghalen, gemeente Midden Drenthe en is 

gevestigd aan Hooghalen 5 te Hooghalen. 

 
Conform artikel 2 van de statuten luidt de grondslag van de stichting als volgt: 

 
1. Grondslag en basis van de stichting is de Bijbel als onfeilbaar en gezaghebbend Woord 

van de Eeuwige, de God van Israel, geinspireerd door Zijn Heilige Geest. In de Bijbel 

openbaart de Eeuwige Zijn schepping en verlossing in Jesjoea als de Messias van 
Israel voor de Joden en de volken. 

2. De stichting is geen religieuze organisatie of partij, maar vertegenwoordigt een 
afspiegeling van Bijbelgetrouwe gelovigen. 

3. Missie: de stichting wil een deur van Hoop zijn voor Joodse mensen en gelovigen uit 

de volken en ziet het als haar taak het Joodse volk te zegenen (Romeinen 11:11). 
4. Visie: 

a. De stichting wil een centrum zijn van ontmoeting, gebed, training en onderwijs 
vanuit Bijbel-Hebreeuws perspectief met als doel (jonge) mensen toe te rusten 

en de Gemeente te ondersteunen in haar verantwoordelijkheid: het goede 

nieuws voor de Jood eerst (Romeinen 1:16); 
b. De stichting wil meewerken De stichting wil meewerken aan het herstel van het 

lichaam van Jesjoea door te streven naar verzoening en eenheid en een brug te 

zijn tussen Jood en niet-Jood; 
c. De stichting wil een plaats zijn waar mensen opvang en hulp kunnen vinden en, 

wanneer nodig, ook begeleiding en/of andere vormen van zorg kunnen krijgen. 
De stichting richt zich in dit kader onder andere op mensen met een Joodse 

achtergrond. 

5. Daarbij wil de stichting: 
a. Joden en gelovigen uit de volken aansporen terug te keren naar hun 

Hebreeuwse wortels in het eerste en tweede verbond (testament); 
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b. Een trainings- casu quo Bijbelschool op een Bijbel-Hebreeuwse grondslag 
faciliteren; 

c. Een ruimte casu quo ontmoetingsplaats zijn voor vragen en onderzoek; 

d. Zorg en/of begeleiding (doen) verlenen als gedefinieerd in de Wet op de 
jeugdzorg en/of Algemene Wet Maatschappelijke Ondersteuning en/of Wet 

Sociale Werkvoorziening; 
e. Het onderhouden en verspreiden van kennis betreffende de te verlenen zorg en 

begeleiding, waaronder het geven van voorlichting; 

f. Samenwerken met andere rechtspersonen en/of organisaties en/of natuurlijke 
personen, al dan niet internationaal, die zich bezighouden met soortgelijke 

activiteiten als de stichting, teneinde aan de realisering van de doelstelling te 

kunnen bijdragen; 
g. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn; 
h. De stichting beoogt niet het maken van winst. 

 

Bestuur 
 

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede 
toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. 

 

De samenstelling van het bestuur is per 31 december 2020 als volgt: 
 

Dhr. E. Wietses, voorzitter 

 
Mevr. S. Holwerda, penningmeester 

 
Dhr. M.O. Verhagen, secretaris 

 

Dhr. H.J. Mulder, bestuurslid 
 

 
Geldeenheid 

 

De jaarrekening is opgesteld in de Nederlandse munteenheid (EURO). 
 

 

Hiermee vertrouwen wij erop aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het verstrekken van 
nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. 

 
Assen, 09 februari 2021 

 

Hoogachtend, 
Directeur / Eigenaar Transparant Administratie 

 
Dhr. J.M. Fictorie 
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1.2 RESULTAAT 

Aan de hand van de onder 2.2 opgenomen staat van baten en lasten over 2020 kunnen wij het 

resultaat als volgt toelichten. 

 

 

 2020 2019 

      

Baten 

Baten uit fondsenwerving 52.224 49.444 

Overige baten 11.380 13.603 

     

Netto baten 63.604 63.047 

 

Lasten 

Ondersteuning projecten 10.973 9.490 

Kosten activiteiten 13.665 15.463 

Huisvestingskosten 5.886 5.886 

Personeelskosten 22.043 21.502 

Kantoorkosten 3.712 3.591 

Kosten voorlichting en publiciteit 1.715 4.126 

Algemene kosten 1.152 2.191 

Afschrijvingen - - 

     

Som der lasten 59.146 62.249 

     

 

Resultaat 4.458 798 

 

Overige baten en lasten 

Financiële baten en lasten -311 -422 

     

Netto resultaat 4.147 376 
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1.3 FINANCIELE POSITIE 

A. Financiele structuur (x 1.000) 

Ter beoordeling van de balanspositie geven wij onderstaand een weergave van de financiele 

structuur van de stichting, tevens uitgedrukt in percentages van het balanstotaal. 

 

 

 31-12-2020 31-12-2019 

     

Activa 

Materiele vaste activa - - - - 

Vorderingen - - 5 27,8 

Liquide middelen 17 100,0 13 72,2 

 17 100,0 18 100,0 

 

Passiva 

Eigen vermogen 16 94,1 12 66,7 

Kortlopende schulden 1 5,9 6 33,3 

 17 100,0 18 100,0 

 

 

B. Ratio’s en kengetallen 

Onderstaand zijn een aantal voor de stichting relevante ratio’s en kengetallen weergegeven. 
 

 31-12-2020 31-12-2019 

     

Eigen vermogen  16.147  12.000 

Balanstotaal  17.255  17.767 

 

Solvabiliteit 16,147 94,1%  67,5% 
  _______________________  

(aansprakelijk vermogen = balanstotaal) 17.255 
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2.1 BALANS PER 31-12-2020 

 (na resultaatbestemming) 

 

 

A c t i v a  

 

(in euro’s) 2020  2019 

          

Vaste activa 

 

Materiele vaste activa 

Andere vaste bedrijfsmiddelen  -  - 

 

 

Vlottende activa    

 

Vorderingen 

Vooruitbetaalde bedragen  -  5,475 

 

Liquide middelen 

Banken  16,918  12,210 

Kas   337  82 
 _________     

    17,255  12,292 

 

 

 

 

 

 

       

Totaal activa  17,255  17,767          
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P a s s i v a  

  

(in euro’s) 2020  2019 

          

Eigen vermogen 

Vrij besteedbaar vermogen 16,147  12,000 

   _________  _________ 

  16,147  12,000 

 

 

 

 

Kortlopende schulden 

Overige schulden en overlopende passiva 1,108  982 

Vooruitontvangen bedragen -  4,785 

Crediteuren -  - 
 _________     

    1,108  5,767 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Totaal passiva  17,255  17,767          
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2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020  

(in euro’s) 2020 2019 

                                      

 

Baten 

Baten uit fondsenwerving 52,224  49,444 

Overige baten 11,380  13,603  

       

Totaal netto baten   63,604  63,047 

 

Lasten 

Ondersteuning projecten 10,973  9,490 

Kosten activiteiten 13,665  15,463 

Huisvestingskosten 5,886  5,886 

Personeelskosten 22,043  21,502 

Kantoorkosten 3,712  3,591 

Kosten voorlichting en publiciteit 1,715  4,126 

Algemene kosten 1,152  2,191 

       

Totaal van de lasten   59,146  62,249 

 

Resultaat  4,458  798 

 

Overige baten en lasten 

Overige financiele lasten -311  -422 

Koersverschillen -  - 

       

    -311  -422 

 

Netto resultaat  4,147  376 
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2.2 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020  

(in euro’s) 2020 2019 

                                      

 

Resultaat  4,458  798 

 

Aanpassingen voor: 

Afschrijvingen op materiele vaste activa  -  - 

 

Veranderingen in werkkapitaal: 

Mutatie overige vorderingen en overlopende activa 5,475  -2,126  

Mutatie overige schulden en overlopende passiva -4,659  670  

    816  1,456 

 

Kasstroom uit resultaten 

Overige financiële baten -  - 

Overige financiële lasten -311  -422 

    -311  -422 

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Investeringen in materiele vaste activa  -  - 

 

Kasstroom uit operationele activiteiten  4,963  -1,080 

 

Netto kasstroom  4,963  -1,080 

 

 

Liquide middelen per 31 december  17,255  12,292 

Liquide middelen per 01 januari  12,292  13,372 

        

    4,963  -1,080 
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2.4 ALGEMEEN EN WAARDERINGSGRONDSLAGEN 

WAARDERINGSGRONDSLAGEN 

Algemeen 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specificatie balanspost anders 

wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

 

Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 

kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest 

worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 

 

Materiele vaste activa 

Waardering vindt plaats tegen aanschaffingswaarde, verminderd met de hierop toegestane 

afschrijvingen. De afschrijvingen worden lineair bepaald op basis van de geschatte levensduur. Er 

wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming, rekening houdend met een eventuele 

restwaarde. Er wordt geen onderhoudsvoorziening gevormd. De kosten voor groot onderhoud 

worden ten laste van het resultaat gebracht in het jaar dat de kosten gemaakt worden. 

 

Resultaatbepaling 

Het resultaat wordt bepaald door de opbrengsten van de in het boekjaar gerealiseerde baten, 

verminderd met de kosten op basis van de aanschaffingswaarde. 

 

Belastingen 

De stichting is vrijgesteld van de heffing van vennootschapsbelasting. 

 

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat 

In de statuten van de stichting is geen regeling opgenomen betreffende de restultaatbestemming. 

 

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020 

Het resultaat over het boekjaar 2020 bedraagt positief 4,147 euro. Voorgesteld wordt dit resultaat 

toe te voegen aan het vrij beschikbaar vermogen. Vooruitlopend op de door het bestuur te verlenen 

goedkeuring is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt. 
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2.5 TOELICHTING OP DE BALANS 

MATERIELE VASTE ACTIVA 

Voor een specificatie van de materiele vaste activa verwijzen wij u naar 3.1 van dit rapport. In het 

kort was het verloop als volgt.  

    

 31-12-2019 Investe- Desinveste- Afschrij- 31-12-2020 

  ringen ringen vingen   

        

Andere vaste bedrijfsmiddelen - - - - - 

 

Andere vaste bedrijfsmiddelen  

Historische kostprijs 2,965    - 

Cumulatieve afschrijvingen 2,965    - 

Boekwaarde    -       -   

   

 

VORDERINGEN 

De onder dit hoofd opgenomen vorderingen hebben alle een resterende looptijd korter dan een 

jaar. De samenstelling van de vorderingen was als volgt: 

 

 2020 2019 

      

Overige vorderingen en overlopende activa € € 

Vooruitbetaalde kosten Israël reis - 5,475 

   - 5,475 

 

 2020 2019 

      

Liquide middelen € € 

De samenstelling van de liquide middelen was als volgt. 

 

Banken 

Rabobank Vereniging Pakket nr. 3828.96.408 7,760 3,053 

Rabobank Spaarrekening nr. 3030.703.002 9,158 9,157 

   16,918 12,210 

 

Kas 

Saldo conform administratie per 31 december 288 82 

Saldo kas Israel 49 - 

 

   17,255 12,292 
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 2020 2019 

      

Eigen Vermogen € € 

 

Vrij besteedbaar vermogen    

Het vrij besteedbaar vermogen bedraagt 16,147 

 

Saldo begin boekjaar   12,000 11,624 

Resultaatbestemming boekjaar   4,147 376 

Saldo einde boekjaar   16,147 12,000 

 

 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

De onder dit hoofdstuk opgenomen schulden hebben alle een resterende looptijd korter dan een 

jaar. De samenstelling was als volgt. 

 

 2020 2019 

      

Overige schulden en overlopende passiva € € 

Jaarrekening 605 605 

Loonbelasting - 377 

PostNL  503 - 

    1,108 982 

 

 

 2020 2019 

      

Vooruit ontvangen bedragen € € 

Vooruit ontvangen bijdragen Israël reis - 4,785 

    - 4,785 

 

 _________ _________ 

    1,108 5,767 
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2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

Baten 2020 2019 

     

Baten uit fondsenwerving € € 

Donaties algemeen 41,333 37,747 

Donaties bestemd voor Oekraïne Ezra 702 1,605 

Donaties bestemd voor Oekraïne Shalom Ministries 3,431 2,590 

Donaties bestemd voor discipelschap 295 5,109 

Donaties bestemd voor ondersteuning personen - - 

Donaties jongerenfonds - 1,720 

Donaties bestemd voor Revive Israël 6,463 673 

 _________ _________ 

     52,224 49,444   

 

Overige baten 

Baten uit activiteiten   

Collecten sprekersavonden 111 694 

Inkomsten bemoedigingsreizen - - 

Bijdragen reis Israël 11,269 12,909 

 _________ _________ 

     11,380 13,603 
  

 

     64,748 63,047 
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Lasten 2020 2019 

     

Personeelskosten € € 

Dienstverlening derden 18,607 18,015 

Pensioen 3,000 3,000 

Kosten vrijwilligers 436 487 

 _________ _________ 

     22,043 21,502 

Ondersteuning projecten 

Ondersteuning projecten in Oekraïne Ezra 1,176 1,487 

Ondersteuning projecten in Oekraïne Shalom Ministries 3,410 2,510 

Ondersteuning project Revive Israël - 673 

Ondersteuning project discipelschap - 4,820 

Ondersteuning Revive Israël 6,387 - 

Ondersteuning projecten - - 

 _________ _________ 

     10,973 9,490 

Kosten activiteiten 

Kosten sprekersavonden 350 1,378 

Kosten reis Israël 13,315 13,108 

Kosten jongerenprojecten - 977 

Kosten moestuin - - 

Kosten gemeenschap - - 

Speciale activiteiten - -  

 _________ _________ 

     13,665 15,463 

Huisvestingskosten 

Huur 5,886 5,886 

 _________ _________ 

     5,886 5,886 
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Lasten 2020 2019 

     

Kantoorkosten € € 

Kantoorbenodigdheden 176 192 

Kleine aanschaffingen 130 - 

Contributies en abonnementen 25 24 

Porti 3,609 3,427 

Automatisering 190 210 

Energie 726 182 

Algemene kosten - - 

Overheadkosten -1,144 -444 

 _________ _________ 

     3,712 3,591 

Kosten voorlichting en publiciteit 

Kosten periodieke nieuwsbrief 1,643 1,862 

Kosten advertenties - 262 

Website, hosting en domeinen 72 979 

Kosten sponsoring en beurzen - 1,023 

 _________ _________ 

     1,715 4,126 

Algemene kosten 

Honoraria adviseurs 512 878 

Verzekeringen 640 1,313 

 _________ _________ 

     1,152 2,191 

Afschrijvingen 

Kantoorinventaris - - 

 _________ _________ 

     - - 
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Overige baten en lasten 2020 2019 

     

 € € 

Overige financiële lasten 

Rente en kosten Verenigings Pakket Rabobank 311 422 
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