Jaarrekening ter publicatie
Baten
Inkomsten hoofd activiteiten
Donaties
Rente

€ 190.408
€ 16.115
€ 72
€ 206.594

Lasten
Lasten hoofd activiteiten
Organisatiekosten
Belastingen en afdracht collecten

€ 173.681
€ 22.519
€ 5.009
€ 201.209

Batig saldo

€ 5.385

Balans
Activa
Vlottend actief
Liquide middelen

€ 504
€ 197.547
€ 198.051

Passiva
Eigen vermogen
Vlottend passief

€ 189.632
€ 8.419
€ 198.051

* In Eigen Vermogen is een Fonds TCV (€ 8.839) ondergebracht

Toelichting jaarrekening CWN 2017
1. De inkomsten en lasten hoofdactiviteiten betreffen:
• Organisaties conventies in voor- en najaar
• Organisatie zomerkampen
2. De donaties betreffen de reguliere giften, inkomsten uit de speciale Pinkster- en Kerstactie en
inkomsten van collectes op conventies. Er is duidelijk een neerwaartse trend in donatieinkomsten.
3. De hoofdactiviteiten worden gedekt door bijdragen van deelnemers aan deze activiteiten
4.

De Leerstoel wordt in principe bekostigd uit ontvangen donaties. Deze specifieke donaties zijn
niet voldoende, maar er is gekozen om het tekort aan te vullen uit de algemene donaties en de
opgebouwde algemene reserve.

5. Wat betreft de kosten van de Leerstoel zal er meer focus komen op een gerichte fondswerving .
In 2017 zijn de kosten nihil omdat de vacature van Hoogleraar vacant is. De CWN heeft zich
verbonden aan de CWN-VU-Onderzoekplaats voor Charismatic and Pentecostal
Christianity. Op deze onderzoeksplaats is Dr. Miranda Klaver benoemd. De CWN zal met ingang van
maart 2017 de kosten dragen voor 0,2 FTE studentassistentschap. Deze kosten worden echter pas in
maart 2018 gefactureerd

6. De organisatiekosten zijn gedekt door een positief resultaat op de kernactiviteiten en donaties.
7. In de organisatie kosten zijn de kosten gedekt voor de officemanager voor 0,2 FTE, de kosten
voor PR en IT-zaken zoals webhosting, declaraties van vrijwilligers, bestuurskosten,
lidmaatschappen en verzekeringen.
8. Het vermogen van de CWN is in het verleden voor een aanzienlijk deel opgebouwd als gevolg van
de verkoop van kantoorruimte.

7. In de organisatie kosten zijn de kosten gedekt voor de officemanager voor 0,2 FTE, de kosten
voor PR en IT-zaken zoals webhosting, declaraties van vrijwilligers, bestuurskosten,
lidmaatschappen en verzekeringen.
8. Het vermogen van de CWN is in het verleden voor een aanzienlijk deel opgebouwd als gevolg van
de verkoop van kantoorruimte.
9. Het Eigen Vermogen is als gevolg van een positief resultaat toegenomen. Dit positieve resultaat
komt voor een deel op conto van de conventies. We hebben het tekort van afgelopen jaren voor
een deel kunnen compenseren. Er zijn in 2017 nieuwe prijsafspraken gemaakt met het
conferentiecentrum en de dagtarieven voor volwassenen zijn enigszins verhoogd. Ook de
tarieven voor chalets zijn in lijn gebracht met andere accommodaties.
10. Als gevolg van een positief resultaat over 2017 hoeft er dus geen beroep gedaan te worden op de
aanwezige reserves.
Met betrekking tot 2018:
11. De CWN heeft zich verbonden aan de CWN-VU-Onderzoekplaats voor Charismatic and Pentecostal
Christianity. Op deze onderzoeksplaats is Dr. Miranda Klaver benoemd. De CWN zal met ingang van
maart 2017 de kosten dragen voor 0,2 FTE studentassistentschap. De CWN ziet deze
onderzoeksplaats als belangrijk voor haar Missen en de CWN is bereid daarvoor reserves aan te

spreken. Natuurlijk is de neerwaartse trend van de donaties een aandachtspunt en wordt er
kritisch gekeken naar besteding van de beschikbare middelen.

