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Aan het bestuur van de stichting
Stichting Kingdom Rule Ministries
p/a Schuttersgilde 8
3994 CP  HOUTEN

Datum:  17 juni 2022
Betreft: Jaarrapport 2021
Kenmerk :  121101 

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening over het boekjaar 2021 van 
Stichting Kingdom Rule Ministries te Houten samengesteld. Naar aanleiding hiervan 
brengen wij u rapport uit.

1. SAMENSTELLINGSOPDRACHT

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van
Stichting Kingdom Rule Ministries te Houten samengesteld op basis van de door u
verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en de hierop 
gebaseerde jaarrekening berust bij u.
Onze verantwoordelijkheid is het verzorgen en samenstellen van de jaarrekening.

Rapportage

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met 
betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken,  
rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.
Specifieke belasting gerelateerde controles hebben wij niet uitgevoerd.
Onze werkzaamheden waren met name gericht op de samenstelling van de ANBI jaarrekening.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in 
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening.
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2 ALGEMEEN

Oprichting, doel en activiteiten

Stichting Kingdom Rule Ministries is opgericht in 2004
en heeft haar statutaire zetel in Houten.
De stichting is aangemerkt als ANBI instelling.
Het doel van de stichting is het bijdragen aan en het verspreiden van het evangelie 
in binnen- en buitenland door het geven van
ondersteuning, begeleiding, advies en onderwijs over mens en maatschappij 
vanuit Bijbelse waarden en normen, aan ieder die dit wenst.
De activiteiten omvatten onder meer het houden van conferenties, spreekbeurten,
gebed, onderwijs en dergelijke voor iedereen die daarvoor openstaat.

3 RESULTAAT BOEKJAAR

Over boekjaar 2021 is een nadelig resultaat behaald van €  3.418,-.
Het saldo is vooruitlopend op het besluit van het bestuur in mindering gebracht op
de continuïteit reserve van de stichting.
Het boekjaar 2020 sloot met een voordelig saldo ad €  3.030,-.

4 FISCALE POSITIE EN ANBI INFORMATIE

Per 1 januari 2008 is de stichting aangemerkt als een ANBI, een algemeen nut
beogende instelling.
Giften verstrekt aan deze stichting zijn conform de geldende fiscale regelgeving
aftrekbaar bij de gevers, conform de voorwaarden die gelden in de fiscale regelgeving.
Er was geen personeel in dienst van de stichting, en bestuurders ontvangen geen
vergoeding voor hun bestuurstaken ( geen vacatiegelden ).
Voor de stichting is een actueel beleidsplan opgesteld.
De werkelijke activiteiten sloten in 2021 aan bij de statuten en het beleidsplan.
Uitkering van een toekomstig eventueel  liquidatiesaldo geschiedt aan andere ANBI's,
met een gelijksoortig doel.

Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn tot het geven van 
nadere toelichting gaarne bereid.

Hoogachtend,

Goudvink Advies

J.M. van Vlijmen RB
RB register belastingadviseur
Veenendaal,  17 juni 2022
www.goudvinkadvies.nl
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Stichting Kingdom Rule Ministries, Houten

BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)

2021 2020 2019
€ € €

ACTIEF

Vaste activa

Materiële vaste activa 0 0 0

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 0 0 0
Liquide middelen 2.114 4.392 1.302

2.114 4.392 1.302

Totaal actief 2.114 4.392 1.302

PASSIEF

Continuïteit reserve 414 3.832 802

Voorzieningen 0 0 0

Langlopende schulden 0 0 0

Kortlopende schulden 1.700 560 500

Totaal passief 2.114 4.392 1.302

Voor akkoord:

Namens het bestuur:
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Stichting Kingdom Rule Ministries, Houten

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

2021 2020 2019
€ € €

Baten

Giften, opbrengsten conferenties en andere inkomsten 10.000 14.594 18.341
Af: kosten projecten Nederland cf. beleidsplan -11.052 -4.640 -9.090
Totaal -1.052 9.954 9.251

Overige opbrengsten 0 0 0

Totaal baten -1.052 9.954 9.251

Lasten

Algemene kosten 1.779 1.792 1.701
Huisvestingkosten, zaalhuur etc. 0 4.060 6.140
Kosten bediening, en reiskosten 425 919 1.806
Overige 0 0 0

2.204 6.771 9.647

Baten minus lasten -3.256 3.183 -396

Rentebaten minus -lasten -162 -153 -183

Resultaat -3.418 3.030 -579

Bijzondere baten en lasten 0 0 0

Per saldo baten -3.418 3.030 -579

Voor akkoord:

Namens het bestuur:
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Stichting Kingdom Rule Ministries, Houten

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2021

Grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening wordt opgesteld naar de grondslag van historische kosten,
rekening houdend met het toerekening beginsel met betrekking tot het boekjaar.
De principes van goed koopmansgebruik worden toegepast.

Balanswaardering

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde
verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur.
Afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschafwaarde.

Vorderingen, liquide middelen en schulden worden opgenomen tegen nominale
waarden.

Met aanwijsbare verplichtingen en risico's wordt rekening gehouden in de vorm
van voorzieningen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-opbrengsten en de
kosten en lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen.

De netto-opbrengsten worden gevormd uit de opbrengst van vrijwillige bijdragen, giften en 
opbrengsten van conferenties, studiedagen en overige.
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Zoek een ANBI

Bron: www.belastingdienst.nl

Instelling Klik hier voor help over deze vraag.

Vestigingsplaats Klik hier voor help over deze vraag.

Dit ANBI zoekprogramma is voor het laatst bijgewerkt op: 01-06-2022
  

U hebt gezocht op instelling "Kingdom Rule" en vestigingsplaats "Houten". Dit heeft 1 resultaten opgeleverd.

Resultaten 1 - 1 van 1
Naam instelling Vestigingsplaats Begindatum Einddatum Datum RSIN

intrekking
STICHTING KINGDOM RULE MINISTRIES HOUTEN 1-1-2008 816825464

Websiteadres:
http://www.kingdomrule.org/verantwoording-2016-2017

Resultaten 1 - 1 van 1
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KvK-nummer 30198570

Rechtspersoon
RSIN 816825464
Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting Kingdom Rule Ministries
Statutaire zetel Gemeente Houten
Bezoekadres Schuttersgilde 8, 3994CP Houten
Eerste inschrijving handelsregister 16-09-2004
Datum akte van oprichting 14-09-2004
Datum akte laatste statutenwijziging 02-12-2008
Activiteiten SBI-code: 94911 - Religieuze organisaties

Het bijdragen aan en het verspreiden van het evangelie in binnen- en buitenland door 
het geven van ondersteuning, begeleiding, advies en onderwijs over mens en 
maatschappij vanuit Bijbelse waarden en normen, aan ieder die dit wenst

Bestuurders
Naam Bakker, Jan Willem Alexander
Geboortedatum 02-08-1953
Datum in functie 14-09-2004
Titel Voorzitter
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam van Driel - Botineau, Joséphine Edith
Geboortedatum 27-01-1945
Datum in functie 24-09-2008
Titel Secretaris
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam van Maanen - Links, Gijsbertha
Geboortedatum 11-11-1944
Datum in functie 24-09-2008
Titel Penningmeester
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Kerkhoven - Wittenberg, Johanna Nicoletta Maria
Geboortedatum 05-12-1947
Datum in functie 01-01-2014 (datum registratie: 08-09-2015)
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Bakker - Evasco, Corazon
Geboortedatum 17-08-1950
Datum in functie 01-01-2014 (datum registratie: 08-09-2015)
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Gegevens zijn vervaardigd op 13-06-2022 om 17.08 uur.
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