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1. Bestuursverslag
1. Algemeen
“Gaat dan heen, onderwijst alle volken, hen dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en
des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.” (Mattheus 28:19)
Lectuurfonds Stichting “De Lichtkring” (hierna genoemd Stichting De Lichtkring) wil vanuit
deze Bijbelse opdracht uit Mattheus 28 een bijdrage leveren aan de verspreiding van Gods
Woord over de hele wereld, in het bijzonder op plaatsen waar het Licht van het Evangelie nog
nooit eerder geschenen heeft.
In Artikel 2 van de Statuten staan de uitgangspunten van Stichting De Lichtkring als volgt
omschreven:
Lid 1: De stichting heeft ten doel: Het bevorderen van de totstandkoming van medische en
onderwijskundige projecten in ontwikkelingsgebieden en het verstrekken en stimuleren
van interkerkelijke hulpverlening, alsmede het verspreiden van Gods Woord en BijbelEvangelische lectuur ten behoeve van zendingsarbeid op Reformatorische grondslag, waar
ook ter wereld, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Lid 2: De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het zenden van
geldmiddelen, medische hulp, goederen, Bijbels en andere Christelijke lectuur naar de
doelgebieden alsmede het meewerken aan en/of het vervaardigen en verspreiden van
Bijbels en Christelijke lectuur in bedoelde gebieden, een en ander uitsluitend op basis van
Gods Woord, en volgens “De Westminster Geloofsbelijdenis”.
Afwezigheid van Winstoogmerk
Stichting De Lichtkring heeft geen winstoogmerk.
Bestemming Liquidatiesaldo
De door Stichting De Lichtkring ontvangen bedragen zijn bestemmingsreserves die worden
vastgesteld op de jaarlijkse bestuursvergaderingen. Daarbij is het streven van het bestuur om
zoveel mogelijk de wens van de gevers te honoreren. Alle ontvangen bedragen waar geen doel
bij vermeld staat komen onder 'Algemeen' op de balans. Hiervan worden jaarlijks alle kosten
betaald. Zodoende kunnen projectgebonden giften volledig naar het doel gaan waarvoor ze
gegeven zijn. Mochten de kosten hoger zijn dan de baten bij 'Algemeen' zou ook een percentage
van de doelen voor de gemaakte kosten aangewend kunnen worden, echter dit is nog nooit
voorgekomen.
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2. Bestuur
Het bestuur van Stichting De Lichtkring telt 3 personen.
Thans zijn dat:
Voorzitter

Dhr. A. Riezebos te Genemuiden

Secretaris

Mw. M.J.C. de Jong – Mijnders te Amersfoort

Penningmeester Mw. M.A. Mijnders – van Woerden te Lisse
De bestuursleden van Stichting De Lichtkring ontvangen geen bezoldiging voor het uitoefenen
van hun bestuurstaken.
Het bestuur van Stichting De Lichtkring komt jaarlijks meerdere malen bij elkaar voor overleg
(soms met derden) om de projectvoortgang te bespreken.
Notulen kunnen per mail kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat van Stichting De
Lichtkring via secretariaat@stichtingdelichtkring.nl.

3. Fondswerving
Om financiële middelen te verkrijgen, waardoor de projectdoelen gerealiseerd kunnen worden,
zijn in 2017 diverse activiteiten ontplooid:
Diapresentaties
Regelmatig wordt De Lichtkring uitgenodigd voor het geven van presentaties, bijvoorbeeld op
scholen of in kerkelijke samenkomsten. N.a.v. deze presentaties zijn collectes gehouden en acties
georganiseerd, meestal door kinderen en jongeren.
Nieuwsbrieven
Jaarlijks wordt een nieuwsbrief verstuurd aan een intern opgebouwd adressenbestand. In deze
nieuwsbrief wordt achtergrondinformatie gegeven over de projecten, staat een fotoverslag van de
acties die op scholen werden gehouden en wordt een financiële verantwoording gedaan van de
ontvangen giften en gehouden acties. Bij deze nieuwsbrieven wordt een acceptgiro bijgesloten
voor een vrijwillige donatie.

4. Projecten
4.1. Amazone
Stichting De Lichtkring is betrokken bij het werk onder diverse stammen in het Amazone
oerwoud.
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Trio Indianen
N.a.v. het werk dat Gert en Ali Tromp (dochter en schoonzoon van Mw. Mijnders – van
Woerden) in de jaren 1976 -1982 in Suriname mochten doen, zijn er contacten gelegd met de
Trio Indianenstam.
Deze contacten zijn blijven bestaan en nog steeds wordt financiële steun gegeven aan diverse
Zendingsprojecten in Suriname.
In maart 2017 heeft bestuurslid Marjon de Jong samen met haar man, namens De Lichtkring een
bezoek aan Suriname gebracht om de projectvoortgang te bekijken. Tijdens dit bezoek is contact
gelegd met Martijn en Annemieke Den Os. Via hen wordt nu ook steun gegeven aan een
Indiaanse predikant en zijn gezin en de Trio gemeente in Paramaribo.
Lange Pijl stam
Eén van de onbereikte stammen waarbij Stichting De Lichtkring betrokken is, is de zgn. Lange
Pijl stam. De contacten m.b.t. dit werk zijn gelegd via de Amerikaanse zendeling Jonathan die
medio jaren ’70 onder deze stam heeft gewerkt. Dit echtpaar is in 2010 en in 2016 in Nederland
geweest om met Stichting De Lichtkring te spreken over de voortgang van dit werk. Jarenlang
was er geen mogelijkheid om de Lange Pijl stam te bereiken, aangezien de Braziliaanse overheid
de toegang tot hun leefgebied aan zendelingen ontzegt. Na jarenlange gebeden is er nu een jonge
WaiWai Indiaan, die opgeleid wordt tot zendeling. Deze Samuel wil na het voltooiien van zijn
opleiding onder deze stam gaan werken.
Via Wycliffe Nederland is De Lichtkring in contact gekomen met Marc en Neide Aarnoudse, een
Nederlands-Braziliaans echtpaar dat leiding geeft aan ALEM. ALEM is een dochterorganisatie
van Wycliffe die zendelingen opleidt, waaronder de genoemde WaiWai Samuel. Marc en Neide
ondersteunen Samuel bij het opzetten van het zendingswerk onder deze moeilijk bereikbare stam
en zijn een onmisbare schakel geworden in het contact tussen De Lichtkring en Samuel. De
Lichtkring steunt nu maandelijks het echtpaar Aarnoudse met een financiele bijdrage.
Piloten Boa Vista
Voor de voortgang van het zendingswerk is het werk van piloten van groot belang. Daarom
steunt stichting De Lichtkring 2 pilotengezinnen die vanuit Boa Vista Zendingswerkers en
materiaal naar de dorpen in het oerwoud brengen. De betreffende piloten onderhouden per email
contact met het bestuur van Stichting De Lichtkring over de voortgang van hun werkzaamheden.
4.2 Zuid-Oost Azië
Ook in Zuid-Oost Azië leven nog veel mensen (stammen) die geen Bijbel bezitten. Stichting De
Lichtkring steunt het werk van evangelisten die de berggebieden in trekken om daar uit de Bijbel
te vertellen. Dit werk resulteert nu in de bouw van diverse (schuur) kerken in de bergdorpen. In
2011 is het bestuur van Stichting De Lichtkring in dit berggebied geweest om met een Chinese
evangelist te spreken en te zien op welke wijze dit werk gedaan wordt. Omdat de overheid geen
buitenlandse invloed op de bevolking tolereert, moet dit werk door lokale evangelisten gebeuren.
Met het oog op de veiligheid van de evangelisten is het van groot belang om voorzichtig te zijn
met de inhoudelijke berichtgeving over dit werk.
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Zendingsgezin
Stichting De Lichtkring steunt het werk van een Nederlands zendingsgezin dat de de contacten
met de evangelisten in de bergdorpen onderhoudt. Dit echtpaar is in het bezit van een bankpas
van Stichting De Lichtkring, zodat zij geld kunnen opnemen en contant kunnen gebruiken voor
zendingsdoelen. De doelen waarvoor ze geld opnemen, worden vooraf afgestemd en achteraf
verantwoord. Zo wordt via dit Nederlandse echtpaar steun gegeven aan een jonge Chinese
evangelist, die vooral contacten onderhoudt met Chinese jongeren in de bergdorpen.
Lectuur
De bevolking in de berggebieden van Zuid-Oost Azië beschikt nog onvoldoende over Bijbels en
Bijbelse zangbundels. Via het bovengenoemde Nederlandse zendingsechtpaar wordt geprobeerd
om in deze nood te voorzien.

4.3. Overige plaatsen op de wereld
Soms ontstaan er door de contacten van Mw. Mijnders – van Woerden gerichte verzoeken om in
een bepaalde nood te voorzien. Zo is er incidenteel hulp geboden aan zendingswerk in Roemenië
(drukkerij Koinonia) en Afrika (Mozambique en Ruanda).
5. Financieel
Het beleid van de stichting is om vanuit het vrij besteedbaar eigen vermogen alle jaarlijkse
kosten te betalen. Zodoende kunnen projectgebonden giften volledig naar het doel gaan
waarvoor ze gegeven zijn. Vanuit risico beheersing heeft de stichting de liquide middelen
ondergebracht bij financiële instellingen waar De Nederlandse Bank toezicht op houdt.
6. Toekomst
De activiteiten die in 2017 plaatsvonden, worden de komende jaren D.V. voortgezet. Het bestuur
houdt toezicht op een zorgvuldige besteding van de ontvangen middelen, middels contacten per
e-mail en mondeling overleg met de plaatselijke werkers als die in Nederland zijn. Voor het jaar
2018 wordt een reis naar Brazilië voorbereid.
Het is de hartelijke wens van het bestuur dat God het werk dat via Stichting De Lichtkring
gedaan mag worden, wil zegenen en Zijn Koninkrijk op deze wereld wil uitbreiden.
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Balans per 31 december 2017
(na resultaatbestemming)

31.12.2017
€

31.12.2016
€

Vlottende activa
Liquide middelen

181.368

Totaal activa

180.467
181.368

180.467

181.368

180.467

Eigen vermogen
Bestemmingsreserves
Overige reserves

152.041
27.927

152.641
22.226
179.968

174.867

Voorzieningen

1.400

5.600

Totaal passiva

181.368

180.467
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Staat van baten en lasten 2017
2017
€

2016
€

Baten
Baten uit levering producten
Giften en baten uit
fondsenwerving
Totaal baten

2.242

2.724

46.174

48.814
48.416

51.538

Lasten
Besteding aan doelstelling
Personeelskosten
Kostprijs geleverde producten
Overige lasten
Totaal lasten

33.701
1.200
1.101
8.227

Resultaat voor financiële baten
en lasten
Financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten

Resultaat

35.179
1.200
2.935
15.033
44.229

54.347

4.187

(2.808)

914

1.705
914

1.705

5.101

(1.104)

(600)
5.701
5.101

(4.709)
3.605
(1.104)

Verdeling van het resultaat
Onttrekking aan Bestemmingsreserves
Toevoeging aan Overige reserves
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Toelichting
Algemeen
Activiteiten
De activiteiten van Stichting De Lichtkring, statutair gevestigd te Schoolstraat 17, 2161 HB Lisse
(verplicht toezendadres officiele stukken: Robijnweg 17, 3817 GE Amersfoort) bestaan
voornamelijk uit het werven van fondsen om projecten voor wereldwijde Bijbelverspreiding te
kunnen realiseren en het geven van voorlichting over deze projecten.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving
640 Organisaties zonder winststreven.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten, tenzij anders vermeld.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd (per bank). Verplichtingen en
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans
Liquide middelen
De samenstelling van de liquide middelen is als volgt:

ABN AMRO
ING Bank
Kas
Stand per 31 december

2017
€

2016
€

180.697
0
671
181.368

176.174
4.293
0
180.467

Europa

Totaal

Eigen vermogen
Bestemmingsreserves
Het verloop van de post bestemmingsreserve is als volgt:
Afrika
Saldo 31 december 2016
Besteding aan doelstelling
Ontvangen bedragen
Overige mutatie
Saldo 31 december 2017

Zuid Amerika

China

819

85.087

65.735

1.000

152.641

(800)

(17.866)

(9.600)

(5.435)

(33.701)

0

20.581

8.004

4.535

33.120

(19)

0

0

0

(19)

0

87.802

64.139

100

152.041
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Overige reserves
Het verloop van de post overige reserves is als volgt:

Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Overige
Stand per 31 december

2017
€

2016
€

22.226
14.854
(9.172)
19
27.927

18.621
18.344
(14.739)
0
22.226

Voorzieningen
De voorziening betreft een feitelijke verplichting waarvan het moment van afwikkeling onzeker
is, maar het bedrag wel met voldoende betrouwbaarheid is te schatten.
2017
2016
€
€
Voorziening
Stand per 31 december

1.400
1.400

5.600
5.600
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Belastingen
De Stichting heeft de ANBI-status ontvangen en is daarom niet belastingplichtig voor de
vennootschapsbelasting.

Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten
De begroting is niet opgenomen in de staat van baten en lasten omdat de stichting de begroting
niet als belangrijk stuur instrumentarium gebruikt.
Baten
De baten over 2017 van de stichting is ten opzichte van het vorige jaar gedaald met 6%.
De staat van baten en lasten laat een negatieve marge zien op levering van producten. Dit betreft
ingekochte boeken welke grotendeels als bedank/geschenk cadeau worden gegeven bij de
gehouden acties. Daarom wordt de inkoopwaarde van deze boeken per direct als kosten geboekt.
Personeelskosten
Het aantal bezoldigde werknemers, berekend op fulltime basis, bedroeg 0 (2016: 0).

Overige toelichtingen
Voor de onkostenvergoeding van bestuurders van de stichting kwam in 2017 een bedrag van €
1.200 (2016: € 1.200) ten laste van de stichting.

Ondertekening van de jaarrekening
Opgesteld en vastgesteld door:

M. de Jong – Mijnders,

A. Riezebos,

M. Mijnders – van Woerden

Te Lisse in de vergadering van 15 maart 2018
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Overige gegevens
Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017
De jaarrekening 2017 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op XX maart 2018.
Hierbij heeft het bestuur besloten het positieve resultaat over het boekjaar 2017 ten bedrage van €
5.101 toe te voegen aan het eigen vermogen. Een bedrag van € 600 is onttrokken aan de
Bestemmingsreserves en € 5.701 is toegevoegd aan de Overige reserves.
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