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1. Bestuursverslag  

1. Algemeen  

Lectuurfonds Stichting “De Lichtkring” (hierna genoemd Stichting De Lichtkring) wil vanuit de 

Bijbelse opdracht uit Mattheus 28 een bijdrage leveren aan de verspreiding van Gods Woord 

over de hele wereld. 

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.  

 

2. Bestuur  

Het bestuur van Stichting De Lichtkring telt 3 personen:  

Voorzitter   A.B. Kok te Rijssen  

Secretaris / Penningmeester   M.J.C. de Jong – Mijnders te Amersfoort  

Algemeen bestuurslid J.N. van Oossanen – den Breejen 

De bestuursleden van Stichting De Lichtkring ontvangen geen bezoldiging voor het uitoefenen 

van hun bestuurstaken.  

Het bestuur van Stichting De Lichtkring vergadert jaarlijks meerdere malen online of op locatie 

om de projectvoortgang te bespreken. 
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3. Projecten  

3.1. Zuid-Amerika: Amazone Indianen  

Stichting De Lichtkring is betrokken bij het werk onder diverse stammen in het Amazone 

gebied:  

 Trio indianen  

In de jaren ’70 van de vorige eeuw zijn er door de oprichtster van de stichting, Mw. M.A. 

Mijnders – van Woerden, contacten gelegd met de Trio indianenstam. Vanuit Stichting De 

Lichtkring wordt financiële steun gegeven aan projecten onder deze stam in Suriname. In maart 

2017 hebben Arie en Marjon de Jong - Mijnders namens De Lichtkring een werkbezoek aan 

Suriname gebracht en ook het Trio dorp Tepoe bezocht.  

Op dit moment wordt nog steun gegeven aan de volgende projecten: 

1.  Bus Project: Vervoer van Trio indianen in de stad Paramaribo naar de kerkdienst in de 

Trio taal. 

2.  Water Project: Wekelijks wordt het gezin van een Trio voorganger voorzien van vers 

drinkwater.  

 Wai Wai indianen 

Via de Trio indianen zijn ook contacten ontstaan met de Wai Wai stam, die op Braziliaans 

grondgebied woont. In 1992 heeft Mw. Mijnders – van Woerden een ontmoeting gehad met Wai 

Wai stamhoofd Elka. Zijn bekeringsverhaal is opgeschreven in het boek “De Indiaan met de 

Brief”, waarvan de eerste druk in 2008 verscheen.  

Stichting De Lichtkring steunt projecten voor Bijbelverspreiding en Bijbels onderwijs onder de 

Wai Wai indianen. Ook wordt ondersteuning voor medische zorg geboden aan inheemsen die in 

de stad Boa Vista verblijven. In november 2018 hebben Arie en Marjon de Jong namens 

stichting De Lichtkring een bezoek gebracht aan Brazilië en ook het Wai Wai dorp Jatapuzinho 

bezocht. 

 Lange Pijl indianen 

Nog steeds zijn er stammen waar de Bijbelse boodschap niet gebracht is. Eén van deze 

onbereikte stammen is de zgn. Lange Pijl stam. Na jarenlange gebeden is er nu een jonge Wai 

Wai indiaan, genaamd Samuel, die met steun van Stichting De Lichtkring zijn opleiding tot 

Bijbelvertaler heeft voltooid en is begonnen met het leggen van contacten om de Bijbel in deze 

stamtaal te gaan vertalen. 

Het project Bijbelvertaling voor de Lange Pijlstam is een belangrijk project waar op dit moment 

financiële steun aan wordt gegeven. Dit gebeurt in samenwerking met het Bijbelinstituut ALEM 

in Brazilië en Braziliaanse en Amerikaanse zendelingen die via de Braziliaanse 

zendingsorganisatie MEVA zijn uitgezonden. 
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 Yanomami indianen 

Via de Braziliaanse organisatie MEVA wordt steun gegeven aan zendelingen die in de 

Yanomami dorpen in het binnenland van Brazilië werken. Zij geven Bijbels onderwijs aan de 

bevolking die positief staat tegenover de Bijbelse Boodschap en al delen van de Bijbel in de 

stamtaal heeft, maar waar nog weinig inhoudelijke kennis is. 

 Pilotengezinnen 

Voor de voortgang van het zendingswerk is het werk van piloten van groot belang. Daarom 

steunt Stichting De Lichtkring pilotengezinnen van de organisatie Asas de Soccorro die vanuit 

Boa Vista zendingswerkers en materiaal naar de dorpen in het oerwoud brengen. 

 

3.2 Zuidoost-Azië  

In Zuidoost-Azië is behoefte aan Bijbels en Bijbelse lectuur. Stichting De Lichtkring steunt het 

werk van evangelisten die in afgelegen berggebieden werken. Deze ondersteuning is mogelijk 

door contactpersonen die met de evangelisten in de bergdorpen in verbinding staan.  

 

3.3. Evangelisatie Duitsland  

De oprichtster van stichting De Lichtkring was begaan met jongeren in Duitsland die opgroeien 

zonder dat de Bijbelse boodschap hen bereikt. Zij had contacten met de Duitse stichting 

Reformations-Gesellschaft-Heidelberg. Deze organisatie houdt zich bezig met het vertalen van 

christelijke literatuur in het Duits, zoals ook de boeken van Mw. Mijnders – van Woerden. Om 

de uitgave van deze boeken mogelijk te maken, heeft stichting De Lichtkring giften ontvangen. 

Deze worden aan de Reformations-Gesellschaft-Heidelberg ter beschikking gesteld. 
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4. Fondswerving  

Om financiële middelen te verkrijgen, waardoor de projectdoelen gerealiseerd kunnen worden, 

zijn in 2021 de volgende activiteiten ontplooid:  

 Presentaties  

Regelmatig wordt Stichting De Lichtkring uitgenodigd voor het geven van presentaties. Tijdens 

de coronapandemie konden er door de beperkingen weinig lezingen doorgaan. We zijn dankbaar 

dat er inmiddels weer nieuwe afspraken gemaakt konden worden.  

 Nieuwsbrieven  

Jaarlijks wordt een nieuwsbrief gedrukt en verzonden aan ca 2.000 adressen. In deze nieuwsbrief 

wordt achtergrondinformatie gegeven over de projecten die ondersteund worden. In 2021 is ook 

twee keer een digitale nieuwsbrief verzonden. Dit brengt minder kosten met zich mee en is 

daardoor een aantrekkelijk kanaal om in de toekomst mee verder te gaan. 

 

5. Financieel beleid 

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 risicobeheersing heeft de stichting de liquide middelen 

ondergebracht bij financiële instellingen waar De Nederlandse Bank toezicht op houdt.  

 

6. Toekomst  

Om de voortgang van de projecten te waarborgen, wil stichting De Lichtkring de contacten met 

buitenlandse partners intensiveren. Er wordt een bezoek aan Brazilië voorbereid in het najaar van 

2022. De bedoeling is om dan ontmoetingen te hebben met de organisaties ALEM, MEVA en 

Asas de Socorro. Ook wordt een bezoek aan binnenlandse dorpen voorbereid. 
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Balans per 31 december 2021 

(Na resultaatbestemming)     31.12.2021    31.12.2020 

     €    € 

          

Vlottende activa          

          

Liquide middelen   160.475    178.861   

          

          

          

Totaal activa     160.475    178.861 

          

          

          

          

          

Eigen vermogen          

          

Bestemmingsreserves   133.177    143.995   

Overige reserves   27.298    34.866   

   160.475    178.861   

          

          

          

Totaal passiva     160.475    178.861 
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Staat van baten en lasten 2021 

     2021    2020 

     €    € 

          

Baten          

          

Baten uit levering producten    1.485    924   

Giften en baten uit 

fondsenwerving   41.978    44.402   

Totaal baten     43.463    45.326 

          

Lasten          

          

Besteding aan doelstelling   (47.816)    (32.351)   

Personeelskosten   0    (900)   

Kostprijs geleverde producten   (1.042)    (635)   

Overige lasten   (12.669)    (8.904)   

Totaal lasten     (61.527)    (42.790) 

          

Resultaat voor financiële baten 

en lasten     (18.064)    2.536 

          

Financiële baten en lasten          

Financiële baten en lasten   (322)    (435)   

     (322)    (435) 

          

Resultaat     (18.386)    2.101 

 

Verdeling van het resultaat 

     

Onttrekking aan Bestemmingsreserves (10.818)   11.030 

Onttrekking aan Overige reserves (7.568)   (8.929) 

 (18.386)   2.101 
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Toelichting 

Algemeen 

Activiteiten 

De activiteiten van Stichting De Lichtkring, gevestigd te 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 als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

 

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans  

Liquide middelen 

De samenstelling van de liquide middelen is als volgt: 

 2021  2020 

 €  € 

    

ABN AMRO 160.475  178.861 

Kas 0  0 

Stand per 31 december 160.475  178.861 

 



Stichting De Lichtkring 

Amersfoort 

 

 

13/15 

Eigen vermogen 

Bestemmingsreserves  

Het verloop van de post bestemmingsreserve is als volgt: 

 Zuid-

Amerika 

Brazilië 

Zuid-

Amerika 

Suriname 

Zuidoost 

Azië  

Europa Totaal 

Saldo 31 december 

2020 

82.471 3.484 43.863 14.177 143.995 

Besteding aan 

doelstelling 

(20.216) (8.000) (9.600) (10.000) (47.816) 

Ontvangen bedragen 28.558 3.335 1.500 2.605 35.998 

Overboeking vanuit 

algemene reserve 

 1.000   1.000 

Saldo 31 december 

2021 

90.813 (181) 35.763 6.782 133.177 

      

 

Overige reserves 

Het verloop van de post overige reserves is als volgt: 

 2021  2020 

 €  € 

    

Stand per 1 januari 34.866  43.795 

Toevoegingen 7.469  2.122 

Onttrekkingen  (15.037)  (11.050) 

Stand per 31 december 27.298  34.866 
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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 2021 van de stichting zijn ten opzichte van het vorige jaar afgenomen met 4% 

(voorgaand jaar -/-25%). 

De staat van baten en lasten laat een positieve 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 (2019: 0). 

Overige toelichtingen 

Voor de onkostenvergoeding van bestuurders van de stichting kwam in 2021 een bedrag van € 0 

(2020: € 900) ten laste van de stichting. 

 

Ondertekening van de jaarrekening 

Opgesteld en vastgesteld door:  

 

M. de Jong – Mijnders,      A.B. Kok,     J.N. van Oossanen – den Breejen 

 

Te Amersfoort in de vergadering van 22 april 2022 
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Overige gegevens 

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020 

De jaarrekening 2020 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 22 april 2022.  

Hierbij heeft het bestuur besloten het negatieve resultaat over het boekjaar 2021 ten bedrage van € 

18.386 ten laste te brengen van het eigen vermogen. Een bedrag van € 7.568 is onttrokken aan de 

Overige Reserve en € 10.818 is onttrokken aan de Bestemmingsreserves. 

 


