Stichting Succat Yeshua
Hans van der Hoevenstraat 84
2225 PX Katwijk aan Zee

JAARVERSLAG 2016

Stichting Succat Yeshua

INHOUDSOPGAVE

JAARVERSLAG

Pagina

Bestuursverslag

3

JAARREKENING
Balans per 31 december 2016
Staat van baten en lasten over 2016
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2016
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016

8
10
11
13
15

2

Stichting Succat Yeshua

BESTUURSVERSLAG
Inleiding
In dit jaarverslag van Stichting Succat Yeshua wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten en
projecten die in 2016 zijn uitgevoerd.
Het jaarverslag geeft de balans, staat van baten en lasten en de toelichting hierop van Stichting Succat
Yeshua over boekjaar 2016 weer.
Stichting Succat Yeshua stelt zich ten doel het bevorderen van de verkondiging van de Joodse wortels van
het Christelijk geloof, het bevorderen van gebed ten behoeve van onze Joodse broeders en zusters, het
bevorderen van ware aanbidding, niet meer zwijgen ten aanzien van de werkelijke situatie van het Joodse
volk en het ondersteunen van zwakkere en hulp behoevende in de Joodse samenleving.
Stichting Succat Yeshua wil gelovigen in Nederland wakker maken, dat zij weer terug moeten naar de
oorspronkelijke wortels van het christelijk geloof, waarin het gehele Woord van God centraal staat. Verder
is haar boodschap, dat de gemeente van Yeshua HaMassiah (Jezus Christus) niet in de plaats van Israël is
gekomen en dat er nog verschillende belangrijke beloften voor Israël in de zeer nabije toekomst zullen
worden vervuld.
Stichting Succat Yeshua geeft betrouwbare informatie over het land, het volk en de staat van Israël. Zij
roept gelovigen op tot solidariteit met Israël en wijst elke vorm van antisemitisme af. Zij gaat hierbij uit
van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Zij steunt Israël metterdaad.
Het werkterrein van Stichting Succat Yeshua uit zich voornamelijk in het geven van Bijbels-onderwijs met
betrekking tot de Joodse wortels van het christelijk geloof en Israël alsmede in het bemoedigen en steunen
van het Joodse volk. Zij organiseert diverse activiteiten zoals samenkomsten, lezingen,
themabijeenkomsten rondom deze thema's en vanaf boekjaar 2016 organiseert Stichting Succat Yeshua
jaarlijks een Israëlreis, waar de reizigers in contact komen het land en volk van God. Al deze activiteiten
zijn erop gericht Gods bedoeling met Zijn volk duidelijk te maken. Daarbij roepen wij mensen op om Israël
niet alleen in gebed te steunen, maar door giften en steunbetuigingen. Wij mogen op het afgelopen jaar
2016 terugzien met dankbaarheid. Adonai heeft ook in 2016 ons werk en vele activiteiten gezegend,
ondanks onze tekortkomingen. Door de vele ontvangen giften van donateurs kon er veel informatie worden
verstrekt en projecten worden ondersteund en gerealiseerd.
In boekjaar 2016 werd er voor een bedrag van € 37.684 aan offeranden bijeengebracht, daarnaast is een
bedrag van € 20.390 ontvangen ten behoeve van de jaarlijkse 'Israëlreis'.
Belangrijkste ontwikkelingen gedurende 2016

Bestuur
Op 1 juli 2011 is Stichting Succat Yeshua opgericht door de heren J. Kloos (voorzitter), J.M. Ooms
(secretaris) en B.F. Barendsma (penningmeester). In boekjaar 2015 heeft de heer B.F. Barendsma zijn
taken neergelegd en heeft de heer J.M. Ooms de taak als penningmeester op zich genomen. De heer F.L.
Wouters is vanaf boekjaar 2015 secretaris. In boekjaar 2016 heeft de heer J.M. Ooms zijn taken neergelegd
en heeft de heer A. Plug de taak als penningmeester op zich genomen. Het bestuur bestaat vanaf boekjaar
2016 zodoende uit: J. Kloos (voorzitter), F.L. Wouters (secretaris) en A. Plug (penningmeester).
Het bestuur zet de taken van de Stichting uit. Hiertoe stelt zij jaarlijks een begroting op. Deze begroting is
echter niet taakstellend. Ontwikkelingen gedurende het jaar worden ingebracht en zonodig wordt het
budget aangepast aan de veranderde situatie. Over nieuwe aanvragen voor ondersteuning en over nieuwe
initiatieven beslist het bestuur. Doelstelling van het bestuur is om (minimaal) vier keer per jaar samen te
komen.
Het bestuur ontvangt geen geldelijke vergoedingen voor haar werkzaamheden.
Activiteiten in kader van de doelstelling
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Activiteiten in kader van de doelstelling
Bijeenkomsten op de Shabbat
Vanaf juli 2011 is Stichting Succat Yeshua gestart met het houden van reguliere bijeenkomsten op de
zaterdagochtenden (Shabbat). Deze bijeenkomsten staan in het kader van de verkondiging van de Thora,
Profeten en het Nieuwe Testament.
Seminars en vrijwillige giften
In 2016 zijn diverse seminars gegeven door onder andere: Eddie Chumney, Iris Bouwman, Yair Strijker,
Koen Yanusch, Jeremy Gimpel, Efraim en Rimona Frank en Jacob Damkani. Deze sprekers vragen geen
vergoeding voor het geven van seminars. Deze sprekers worden door Stichting Succat Yeshua gesteunt in
hun werkzaamheden door de tijdens de seminar opgehaalde collecten en giften naar deze sprekers over te
maken of contant mee te geven. In totaal is in boekjaar 2016 een bedrag van € 9.782 uitgekeerd aan deze
sprekers.
Daarnaast steunt Stichting Succat Yeshua op vrijwillige basis door haar geselecteerde
projecten/stichtingen. In het jaar 2016 zijn onder andere de volgende projecten/stichtingen ondersteund:
Stichting Negev Life, Stichting Studiehuis Reshiet, Stichting Sabra, HoH Immanuël, Christenen voor
Israël, Shema Israël Ohr-Olam, Women in Green en The land of Israel. In totaal is in boekjaar 2016 een
bedrag van € 9.761 uitgekeerd aan deze stichtingen/projecten.
Shabbat maaltijden en bijeenkomsten op Bijbelse feestdagen
Vanaf 2016 is Stichting Succat Yeshua gestart met het organiseren van Shabbatsmaaltijden en
bijeenkomsten op Bijbelse feestdagen. Inschrijving hiervoor is openbaar. Voor de Shabbatsmaaltijden
wordt geen financiéle bijdrage gevraagd, deze bijeenkomsten worden betaald met ontvangen
collectegelden/giften die zijn ontvangen tijdens de wekelijkse samenkosten. Voor de bijeenkomsten op
Bijbelse feestdagen wordt een kleine vergoeding gevraagd om bij te dragen in de kosten.
Israëlreis 2016
In het jaar 2016 is voor de eerste keer een reis naar Israël georganiseerd. Deze reis is er met name op
gericht om gelovigen kennis te laten maken met het land van God en Zijn volk. Tijdens deze reis worden
met name bezoeken gebracht aan het 'hart-land' (Judea en Samaria). De kosten van deze reis worden
verdeeld over de deelnemers.
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Financieel beleid en financiele positie
Stichting Succat Yeshua voert een dusdanig beleid, dat zoveel mogelijk gelden uiteindelijk ter beschikking
komen aan projecten in Israël. De gelden die ter beschikking komen aan deze projecten worden ontvangen
tijdens de samenkomsten en middels giften.
Procentuele verhouden de lasten t.o.v. de baten zich als volgt:

Omschrijving
Verhouding lasten en
baten fondswerving
Verhouding besteding
doelstellingen en totaal
baten

2016

0%

87,4%

Het beleid is er opgericht om de verhouding tussen lasten fondswerving enerzijds en baten fondswerving
anderzijds beneden de 5% te houden. Voor de fondsenwerving wordt gebruikt gemaakt van onze
samenkomsten en de website (www.succatyeshua.nl). Luistenaars en kijkers hebben de vrijheid om
hiermede donaties / giften voor de diverse doelen over te maken. Ons beleid is er op gericht om een
continuïteitsreserve van € 2.500 aan te houden.
€
Blijkens de staat van baten en lasten bedraagt het resultaat over boekjaar 2016

4.967

Ten opzichte van voorgaand jaar is het resultaat afgenomen met:
Deze afname is alsvolgt te verklaren

1.259-

Baten
- Baten
Lasten
- Besteed aan doelstellingen
- Beheer en administratie
- Afschrijvingen
Resultaat

2016
58.095

2015
verschil
57.345
750

50.771
1.933
424

49.531
1.403
185

1.240
530
239

4.967

6.226

1.259-

Kosten beheer en administratie zijn gestegen als gevolg van kosten voor het maken van een nieuwe
website voor Stichting Succat Yeshua (www.succatyeshua.nl). De oude website bleek gehackt te zijn
en was derhalve aan vervanging toe.
Kosten besteed aan doelstellingen stijgt in boekjaar 2016 als gevolg van een stijging van giften tijdens de
seminars, kosten met betrekking tot de Shabbatsmaaltijden en bijeenkomsten tijdens Bijbelse feestdagen
alsmede vanwege een stijging van de kosten ten behoeve van de Israëlreis.
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Stichting Succat Yeshua in 2017 en volgende jaren
Stichting Succat Yeshua bemerkt, dat de liefde voor het volk van Israël in kerken en gemeenten steeds
meer centraal komt te staan. Wij zijn daarom dankbaar, dat God onze stichting in de gelegenheid stelt
om haar werk te doen. In 2017 en volgende jaren zullen meer projecten worden opgepakt. Er zullen
wederom enkele stichtingen en projecten geselecteerd worden om gesteund te worden. Daarnaast wil
Stichting Succat Yeshua nog meer seminars organiseren waarin diverse sprekers onderwijs in Gods
Woord zullen geven. Daarnaast zullen wij ook in 2017 een reis naar Israël organiseren. Een deel van de
bijdrage in deze reis is al ontvangen. Deze is in de jaarrekening verantwoord onder de kortlopende
schulden. De komende jaren wil Stichting Succat Yeshua haar naamsbekenheid nog meer uitbreiden,
waardoor ook het deelnemers aan de samenkomst zal stijgen. Daarnaast willen wij in het jaar 2017
starten met het organiseren van Bijbelstudies waarin de liefde voor Het volk Israël en de God van Israël
centraal zullen staan.
Verklaring besteding van middelen
Het bestuur verklaart dat alle middelen in het jaarverslag zijn besteed in het belang van de
doelstellingen.
Katwijk, 21 juni 2017

Het bestuur
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(NA RESULTAATBESTEMMING)
(in euro's)
31 december 2016

31 december 2015

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris en inrichting
Computerapparatuur en software

1.218
210

1.082
300
1.428

Vlottende activa
Overige vorderingen en overlopende activa

4.697

Liquide middelen
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1.382

167
4.697

167

13.546

7.566

19.671

9.115
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31 december 2016

31 december 2015

PASSIVA
Eigen vermogen (vrij besteedbaar)
Continuïteitsreserve
Algemene reserve

2.500
11.221

2.500
6.254
13.721

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva

5.950

9

8.754

361
5.950

361

19.671

9.115
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
(in euro's)
Werkelijk
2016
Baten:
Baten uit collecten en giften
Baten tbv Israëlreis
Rentebaten
Som der baten
Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Bijeenkomsten shabbat en seminars
Succat Rahab
Israëlreis 2016
Diverse giften in kader doelstelling

37.684
20.390
21
58.095

10.838
20.390
19.543

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Afschrijvingskosten
Afschrijvingskosten materiële vaste activa
Som der lasten
Saldo van baten en lasten

Begroting
2016

Werkelijk
2015

35.000
20.000
55.000

13.000
20.000
20.000

57.308
37
57.345

18.916
14.472
16.143

50.771

53.000

49.531

1.933

1.600

1.403

424

400

185

53.128

55.000

51.119

4.967

-

6.226

-

972
5.254
6.226

Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
Continuïtietsreserve
Overige reserves

4.967
4.967
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Succat Yeshua is feitelijk gevestigd op Baljuwplein 10A, 2225 PX te Katwijk en statutair
gevestigd op Hans van der Hoevenstraat 84, 2225 PX te Katwijk. Stichting Succat Yeshua is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 53086244.
Algemene grondslagen voor de jaarrekening
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving C2:
'Kleine fondsenwervende organisaties'.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.
De jaarrekening is opgesteld in euro's.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs inclusief direct toerekenbare
kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en
bijzondere waardeverminderingen.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale
waarde.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de continuïteits reserve en de algemene reserve.
Eventuele baten/lasten worden toegevoegd aan/ten laste gebracht van de algemene reserve.
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Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de
nominale waarde.
Het verkoopresultaat betreft de netto opbrengst van de verkoop van panden en wordt toegerekend
aan de periode waarin de akte van levering is gepasseerd.
Resultaatbepalingsgrondslagen
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen baten en de lasten over het
verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten
zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen en diensten zijn geleverd of verricht.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(in euro's)
ACTIVA
VASTE ACTIVA
MATERIELE VASTE ACTIVA
Inventaris
en inrichting
Boekwaarde 1 januari
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december
Afschrijvingspercentages

1.082
470

hard- en
software

3341.218

300
90210

20%

20%

Totaal

1.382
470
4241.428

VLOTTENDE ACTIVA
VORDERINGEN
31 december
2016

31 december
2015

4.159
538
4.697

130
37
167

8.483
5.000
63
13.546

4.566
3.000
7.566

Overige vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten Israëlreis 2017
Incassomachtigingen december
Overige vorderingen

LIQUIDE MIDDELEN
Rabobank rekening courant
Rabobank spaarrekening
Kas

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van Stichting Succat Yeshua
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PASSIVA
EIGEN VERMOGEN (vrij besteedbaar)
Continuïteits
reserve
Saldo per 1 januari
2.500
Resultaat bestemming
Saldo per 31 december
2.500

Algemene
reserve
6.254
4.967
11.221

Transport
8.754
4.967
13.721

Op grond van een bestuursbesluit is het streven om minimaal een bedrag ter grootte van
€ 2.500 voor het eerst volgende jaar als continuïteitsreserve aan te houden.
KORTLOPENDE SCHULDEN
31 december
2016

31 december
2015

5.950
5.950

50
311
361

Overige schulden en overlopende passiva
Vooruitontvangen bijdragen Israëlreis 2017
Waarborgsommen
Overige schulden

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN
EN REGELINGEN
Door Succat Yeshua wordt het pand van Christengemeente Live gebruikt voor haar
bijeenkomsten en seminars. De huur van dit pand bedraagt € 600 per maand.
Voor de huur van deze ruimte is geen huurcontract overeengekomen.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
(in euro's)
Werkelijk
2016
Baten uit collecten en giften
Collecten en offeranden (contanten)
Donaties en giften eigen werk
Donaties en giften derden/seminars

Bijdrage huur Succat Rahab
Ontvangen huurbijdrage

Baten Israëlreis 2016
Bijdragen Israëlreis

Begroting
2016

Werkelijk
2015

5.688
15.348
16.648
37.684

5.000
15.000
15.000
35.000

4.936
5.215
16.572
26.723

-

-

14.472
14.472

20.390
20.390

20.000
20.000

-

Rentebaten
Ontvangen rente

21
21

-

37
37

Besteed aan doelstellingen
Bijeenkomsten op de shabbat
Huur gebouw samenkomsten
Shabbat maaltijden
Sedermaaltijd
Shabbat samenkomsten
Overige kosten

7.200
1.214
665
820
939

7.200
3.000
1.000
1.000
800
10.838

Succat Rahab
Huur Succat Rahab
Energiekosten
Onderhoudskosten
Overige huisvestingskosten

-

Israëlreis
Israëlreis

5.300
833
9.125
3.658
13.000

-

13.814
500
158

-

-

20.390
20.390

20.000
20.000

Diverse giften in kader doelstelling
Afdracht diverse giften
19.543

20.000
19.543
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18.916

14.472

16.143

20.000

16.143
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Werkelijk
2016
Kosten beheer en administratie
Website
Representatiekosten
Bankkosten

Begroting
2016

1.300
189
444

1.300
50
250
1.933

Afschrijvingskosten
Inventaris en inrichting
Hard- en software

Werkelijk
2015

334
90

870
15
518
1.600

300
100
424

Katwijk, 21 juni 2017
Het bestuur
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1.403

85
100
400

185

