
Toelichting jaarrekening CWN 2018 

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 donatie-

inkomsten. 

 

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 . 

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 draagt  met ingang 

van maart 2017 de kosten voor 0,2 FTE studentassistentschap. Deze kosten zijn 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.   

 

9. Het Eigen Vermogen is als gevolg van een positief  resultaat toegenomen. Dit positieve resultaat 

komt voor een groot deel op conto van de conventies.  

 

10. Als gevolg van een positief resultaat over 2018 hoeft er dus geen beroep gedaan te worden op de 

aanwezige reserves.   

 

Met betrekking tot 2019: 

 

11. De CWN heeft zich ook voor 2018/2019 verbonden aan de CWN-VU-Onderzoekplaats voor 

Charismatic and Pentecostal Christianity.  De CWN ziet deze onderzoeksplaats als belangrijk voor haar 

Missie en de CWN is bereid daarvoor reserves aan te spreken 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


