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1   Algemeen 
 

1.1 Doelstelling 
Het doel van de stichting, zoals deze is opgenomen in de statuten, luidt als volgt: 
 De stichting heeft als doel: Jezus' herstellende, genezende en bevrijdende werk dichtbij 
 mensen te brengen, zodat de hoop en het effect van het Evangelie tot een actieve 
 werkelijkheid wordt en Gods liefde tastbaar wordt zowel binnen als buiten de christelijke 
 gemeenschap, en mensen leren hetzelfde te doen; en het verrichten van al wat hiermee 
 verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  
 
 De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:  

- Het geven van onderwijs (spreekbeurten, onderwijs, trainingen) 
- Het organiseren van aanbiddingsmomenten of samenkomsten waar het doel van de stichting 

centraal staat; 
- Discipelschap en coaching;  
- Het ontwikkelen van bevrijdingspastoraat; 
- Het ondersteunen van en/of samenwerken met organisaties,1 die een soortgelijk doel 

nastreven. 
 

1.2 Stichting 
De stichting werd op 13 augustus 2018 opgericht te Kampen en heeft haar statutaire zetel in de 
gemeente Ede.  
 
Correspondentieadres 
Stichting Becoming Alive Ministries 
Langemaad 39 
1991 EJ Velserbroek 

(w) www.becomingalive.nl 
(e) info@becomingalive.nl 

 
Zakelijke gegevens 
KvK-nummer: 72354399 
RSIN nummer: 859082568 
ANBI: met ingang van 13 augustus 2018 

Bestuurrekening: NL 21 ABNA 0826521177 
Bestuur Spaarrekening: NL40ABNA0826521223 

 

1.3 Bestuur 
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Zij hebben 
wel het recht op vergoeding van de door hen in de uitoefenging van deze functie gemaakte kosten, 
voor zover deze naar redelijkheid zijn gemaakt. Het bestuur wordt vanaf de oprichting gevormd door:  
 
Mevrouw J.P. van der Hoeven - Voorzitter 
Joy van der Hoeven is betrokken geweest bij het proces van oprichting van de stichting en heeft 
Becoming Alive Ministries vanaf het eerste moment 'geboren' zien worden. Als voorzitter is ze belast 
met de voorzittersrol in het bestuur en ten dele met de interne communicatie binnen het bestuur. 
 
De heer V.H. Dolfing - Secretaris/Penningmeester 
Vincent Dolfing is de initiator en oprichter van de stichting. Binnen het bestuur draagt hij zorg voor 
zowel de boekhouding en de financiële rapportages, als voor de externe en ten dele interne 
communicatie. 
 
De heer S.P. D'Agata - Algemeen bestuurslid 
Salvo D'Agata heeft het ontstaan van Becoming Alive Ministries vanaf de zijlijn meegemaakt en heeft 
hierin een monitorfunctie vervuld. Hij zet zijn expertise als zowel bestuurskundige als ondernemer en 
gemeentepionier binnen het bestuur in. 

 
1  Met organisaties bedoelen we zeer zeker ook plaatselijke gemeenten/kerken. 
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2   Jaarverslag bestuur 
 
Activiteiten en financiën afgelopen boekjaar 
Na de oprichting van de stichting zijn we begonnen met het vormgeven van de Becoming Alive 
Worship avonden in Ede, wat uit is gekomen op een veertiendaagse frequentie. Terugkijkend hebben 
deze avonden twee doelen gediend. Allereerst zijn we dankbaar dat we van een aantal trouwe 
deelnemers hebben mogen horen dat de Worship avonden daadwerkelijk impact hebben op hun 
identiteit en geloofsbeleving. Ten tweede hebben we ons als team, door het uitvoeren van deze 
Worship avonden, verder ontwikkeld op het gebied van aanbidding, profetische aanbidding, 
bevrijding en profetie (in teamverband). Door ons hier bewust in te ontwikkelen, kunnen we in de 
(nabije) toekomst ook anderen begeleiden om hetzelfde te gaan doen. In dit licht hebben we in 2019 
mogen dienen op een aanbiddingsavond in Amersfoort, met als doel de deelnemers meer bekend te 
maken met profetische aanbidding en hen de kracht van profetische woorden te laten ervaren. Ook 
hebben we een aanbiddingsavond voor Navigators Netwerk Ede kunnen organiseren. 
Op het gebied van het geven van onderwijs hebben we dit jaar tijdens een aantal spreekbeurten 
Becoming Alive kunnen betrekken. Tevens hebben we op uitnodiging een trainingsdag ontwikkeld en 
verzorgd met als thema ‘Gods stem verstaan voor Alpha-cursus leiders’.  
Om contact te houden met zowel onze donateurs als andere geïnteresseerden, hebben we 
vormgegeven aan een nieuwsbrief die elke twee maanden wordt verstuurd. Verder zijn we intern 
bezig om verdere visie te vormen op donateurschap en partnerschap, zodat de stichting maar ook 
onze donateurs hier het meest bij gediend zijn. We zijn immers dankbaar voor onze donateurs en 
delen graag de oogst met hen. 
 
Financieel constateren we enerzijds dat de inkomsten hoger zijn uitgevallen en anderzijds dat de 
uitgaven lager zijn uitgevallen dan dat we hadden begroot. Dit betekent dat het eigen vermogen van 
de stichting is toegenomen als gevolg van het positieve resultaat van het boekjaar. Hierbij moet 
worden opgemerkt dat een grote uitgave (het ontwikkelen van een nieuwe website) begroot voor 
2019 is verschoven naar het najaar van 2020. Het bestuur beslist of dit positieve resultaat ten goede 
komt van een bestemmingsreserve of dat deze wordt ondergebracht onder ‘algemene reserves’. 
 
Toekomstverwachting 
Bij het schrijven van deze verwachting hebben we weet van het bestaan van een pandemie en 
hebben we geen zicht wat deze voor invloed zal hebben op de activiteiten en financiële stromen van 
het komende boekjaar. Desalniettemin zien we als bestuur de toekomst met vertrouwen tegemoet. 
Mogelijk lopen de inkomsten iets terug, maar we hopen tevens op een kleine toename van het 
aantal donateurs. Met uitzondering van het ontwikkelen/aanschaffen van een nieuwe website, zijn 
er geen grote investeringen en/of bijzondere ontwikkelingen gepland. Met de pandemie in ons 
achterhoofd, hopen we in dit boekjaar de Becoming Alive Worship weer op te kunnen pakken en de  
resultaten van de visiedag van 2020 verder te kunnen ontwikkelen, zodat vormgegeven kan worden 
aan een beleidsplan voor 2021-22. 
 
Namens het bestuur, 
 
Vincent Dolfing, secretaris/penningmeester 
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3   Inleiding jaarrekening 
 
De jaarrekening 2019 is het eerste financiële jaarverslag in het bestaan van Stichting Becoming Alive 
Ministries. In dit eerste boekjaar hebben we, zoals vastgelegd in de statuten van de stichting, 
gewerkt met een verlengd boekjaar. De jaarrekening 2019 bestrijkt daarom een periode van 13 
augustus 2018 t/m 31 december 2019.  
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4   Balans per 31 december 2019 
 
 

ACTIVA  31-12-2019  

  €  
Vaste activa    
    
Vlottende activa    
    
Liquide middelen    
ABN Bestuursrekening   2963,27  
ABN bestuur spaarrekening   186,50  

  3149,77  

    
Totaal  3149,77  

 
 
 
 
 

PASSIVA  31-12-2019  

  €  
Reserveringen en bestemmingen   
Bestemmingsreserve communicatie  186,50  
Algemene reserves   2878,83  

   3065,33  

     
Overlopende kosten   84,44  

    
Totaal  3149,77  
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5   Staat van baten en lasten 2019 (vanaf 13 augustus 2018) 
 

  Resultaat 2019  

  €  
BATEN    
Baten uit eigen fondswerving 1   
Eenmalige giften   1881,72  

Giften donateurs   3105,00  

   4986,72  

    
Overige baten 2  172,88  

Som der baten   5159,60  

 
 

LASTEN    
Becoming Alive Worship  3  736,29  

    
Spreekbeurten ed.  4  15,85  

    
P.R. en communicatie  5  368,09  

    
Reis- en/of kilometervergoeding  6  418,11  

    
Bestuurskosten  7  45,30  

    
Uitvoeringskosten  8  497,64  

    
Giften aan ANBI stichtingen  9  12,99  

Som der lasten   2094,27  

    
  Resultaat   3065,33  

    
Resultaatbestemming    
Bestemmingsreserve communicatie   186,50  
Algemene reserves   2878,83  
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6   Toelichting op de staat van baten en lasten 2019 (vanaf 13 augustus 2018) 
 

  Resultaat 2019  

  €  
BATEN    
    
Eenmalige giften    
Giften eenmalig algemeen   1437,77  

Giften vanuit BA Worship   27,55  

Giften t.b.v. BA Worship   50,00  

Giften vanuit spreekbeurten & 
onderwijs 

 
 129,90 

 

Giften ‘Geef.nl actie’   236,50  

   1881,72  

    
Giften donateurs   3105,00  

    
Baten uit eigen fondswerving 1  4986,72  

    
Vergoeding spreekbeurten & 
onderwijs incl. reiskosten 

 
 172,88 

 

Overige baten 2  172,88  

 
 

LASTEN    
Becoming Alive Worship  3  736,29  

    
Spreekbeurten ed.  4  15,85  

    
P.R. en communicatie  5    
P.R.   213,21  

Website en webhosting   154,88  

   368,09  

    
Reis- en/of kilometervergoeding  6  418,11  

    
Bestuurskosten  7  45,30  

    
Uitvoeringskosten  8   
Kantoorkosten   56,69  

Kosten beheer en administratie   390,95  

Oprichtingskosten   50,00  

   497,64  

    
Giften aan ANBI stichtingen  9  12,99  
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7 Ondertekeningbestuur

Ondertekening en daarmee goedkeuring door het bestuur heeft plaatsgevonden

Handtekenlng

;é "(

op 2§ )1i.TÀ--2020, te velserbroek

Mevrouw J.P. van der Hoeven
Voorzitter

De heer V.H. Dolfing
Se c reta r i s/P e n n i n g me e ste r

De heer S.P. D'Agata
Algemeen bestuurslid

1


