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1. ACCOUNTANTSRAPPORT
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Rondweg 13
8091 XA Wezep

Postbus 29
8090 AA Wezep

T 038 444 62 44

E wezep@krcvanelderen.nl
www.krcvanelderen.nl

Aan het bestuur van
Stichting Leadershipdynamics
Duyst van Voorhoutweg 41
3927 BM Renswoude
Wezep, 1 november 2021
Geacht bestuur,
1.1 OPDRACHT
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2020 van Stichting
Leadershipdynamics te Renswoude.
Ingevolge uw opdracht hebben wij samenstellingswerkzaamheden uitgevoerd voor de bij
dit accountantsrapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar 2020 van uw
organisatie. Omtrent de werkzaamheden brengen wij u als volgt verslag uit.

KVK 05062522,
BTW NR: NL 8073.95.973.B01
BANK NL03 INGB 0692 3148 65 LEVERING EN BETALING
VOLGENS DE ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN, ZOALS GEPUBLICEERD OP ONZE WEBSITE
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1.2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
De jaarrekening van Stichting Leadershipdynamics te Renswoude is door ons samengesteld
op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31
december 2020 en de staat van baten en lasten 2020 met de daarbij horende toelichting.
In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder
de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van
deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en
presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende
Richtlijn C1 ‘Kleine Organisaties-zonder-winststreven’ van de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van
administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en
dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in
overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de
veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze
werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het
beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting
Leadershipdynamics.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende
relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants
(VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat
wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben
uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
Wij vestigen de aandacht op de toelichting in de grondslagen van de waardering en
resultaatbepaling waarin is uiteengezet dat er een onzekerheid van materieel belang
bestaat op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de
continuïteitsveronderstelling van de huishouding.
Wezep, 1 november 2021
KRC Van Elderen accountants | belastingadviseurs B.V.

drs. J. Smit
Accountant-Administratieconsulent
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1.3 ALGEMEEN
Vaste gegevens
De vaste gegevens van de stichting zijn:
- Oprichting d.d. 17 juni 2004
- KvK-nummer 32102854
- SBI-code 94911 - Religieuze organisaties
- RSIN 8135.24.313
Activiteiten
In artikel 2 van de statuten van de stichting wordt de doelstelling als volgt omschreven:
de stichting heeft ten doel de bevordering van de verkondiging van het evangelie van
Jezus Christus en stelt zich op de grondslag van Gods onfeilbaar woord, de Bijbel en voorts
al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- middel van training en coaching mensen te helpen hun potentieel in leiderschap te
ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken tot eer van God en tot opbouw van Gods
Koninkrijk;
- nieuwe initiatieven op het gebied van evangelisatie en gemeenteopbouw te ondersteunen
met haar expertise en netwerken;
- haar diensten aan te bieden aan christelijke organisaties, kerken en individuele
christenen die zich willen bekwamen op het gebied van leiderschap binnen een christelijke
context;
- het geven van training op het gebied van leiderschap vanuit bijbels perspectief;
- het coachen van mensen en hen persoonlijk begeleiden in dit proces van
leiderschapsontwikkeling;
- het verwerven van geldmiddelen en het aanwenden van alle wettige middelen ter
verwezenlijking van de doelstelling.
Bestuur
Het bestuur bestond per 31 december 2020 uit:
- de heer W. Droppers, voorzitter
- de heer T.G. Westeneng, secretaris
- de heer G.A. van de Weerd, penningmeester
De directeur en eerste aanspreekpunt namens de stichting is de heer E.Th. Poppe.
Instelling van algemeen nut
Stichting Leadershipdynamics valt onder de Algemeen Nut Beoogende Instellingen zoals
bedoeld in het vierde lid van artikel 24 van de successiewet. De Inspecteur van de
Belastingdienst heeft derhalve een ANBI verklaring afgegeven. Dit betekent dat giften van
particulieren aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Per 1 januari 2014 zijn de ANBIvoorwaarden aangescherpt ten aanzien van het publiceren van diverse gegevens op een
internetsite.
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1.4 FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u
de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij
geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2020 in verkorte vorm.
Financiële structuur
31-12-2020
€
%

31-12-2019
€
%

Activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

21.366
21.366

100,0
100,0

300
596
4.171
5.067

5,9
11,8
82,3
100,0

18.805
2.561
21.366

88,0
12,0
100,0

3.849
1.218
5.067

76,0
24,0
100,0

Passiva
Reserves en fondsen
Kortlopende schulden

Analyse van de financiële positie
31-12-2020 31-12-2019
€
€

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen
Liquide middelen
Kortlopende schulden
Liquiditeitssaldo
Voorraden
Werkkapitaal

21.366
21.366
-2.561

596
4.171
4.767
-1.218

18.805
-

3.549
300

18.805

3.849

18.805

3.849

18.805

3.849

Vastgelegd op lange termijn
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen
Financiering
Reserves en fondsen
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2. BESTUURSVERSLAG
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Stichting Leadershipdynamics
Duyst van Voorhoutweg 41
3927 BM Renswoude
KvK – 32102854
RSIN 813524313
Bestuur
De heer W. Droppers, voorzitter
De heer T.G. Westereng , secretaris
De heer G.A. van de Weerd, penningmeester

Beleidsplan 2021
Door Corona zien het er naar uit dat de werkzaamheden van Leaderschipdynamics, die in 2020 voor een
groot deel stil kwamen te liggen, dit ook zullen doen in het voorjaar van 2021. De inkomsten, die voor
een groot deel uit vaste financiële bijdragen komen zullen hier naar verwachting niet onder lijden en
hetzelfde zijn als in 2020. De hoop en verwachting is dat ergens gedurende 2021 de pandemie
beheersbaar zal worden en het kerkelijk leven weer hervat kan worden. En hopelijk kunnen de
werkzaamheden van Leadershipdynamics dan ook weer hervat worden.
De werkzaamheden, die wel voortgang kunnen vinden is het coachen van bestaande en potentieel
(geestelijke) leiders. Dit gebeurt deels wandelend, deels via zoom. Ook het preken op zondagen en door
de week via livestream en het advieswerk aan kerken kan via zoom gewoon doorgang blijven vinden.
Waarbij wel opgemerkt moet worden dat de meeste kerken niet bezig zijn met de toekomst, maar meer
met overleven. En daarbij geen gebruik maken van onze diensten.
De vraag die iedereen bezig houdt is hoe de kerk er na corona uit gaat zien. LD gelooft dat er behoefte is
aan een nieuwe invulling van kerk-zijn en wil zich in 2021 voorbereiden om kerken daarbij te helpen om
deze verandering in te zetten.
Namens de directie
Eugene Poppe

Bestuursverslag 2020
De werkzaamheden van Leadershipdynamics (LD) hebben zich in het begin van 2020 toegespitst op het
terrein van leiderschap en gemeenteopbouw, het advies en begeleiden van leidinggevende teams in
kerken en gemeenten en het coachen van potentiële geestelijk leiders. In de tweede kwartaal van 2020
werd ons land en de wereld getroffen door Corona en de rest van het jaar heeft dit de meeste van de
werkzaamheden van LD onmogelijk gemaakt. Alleen het coachen en begeleiden van geestelijke leiders
kon via sociaal media doorgang vinden.
De verwachting was dat de daling van de inkomsten uit giften, die de jaren hiervoor was ingezet, verder
zou doorzetten. Dit is niet gebeurt. De inkomsten uit giften gelijk gebleven met 2019. De inkomsten uit
projectbegeleiding zijn echter toegenomen en de lasten verminderd, waardoor we het boekjaar positief
afsluiten. Wel is het zo dat onder de reserveringen een bestemmingsreserve is opgenomen, die op dit
moment niet uitgekeerd kan worden omdat de liquide middelen daarvoor ontbreken. Dit probleem lost
zichzelf echter de komende jaren op.
In 2021 en 2022 hoeven er geen salariskosten worden betaald aan Eugene Poppe, omdat hij naast zijn
AOW op dat moment nog andere neveninkomsten heeft. De giften vanuit zijn netwerk blijven echter
naar verwachting wel binnenkomen, waardoor eind 2022 voldoende middelen zijn om deze
bestemmingsreserve alsnog uit te keren.
In 2020 was het de bedoeling om als bestuur en medewerkers na te denken over de toekomst van
Leaderschipdynamics. Dit is vanwege Corona en de mogelijk nieuwe ontwikkelingen op kerkelijk erf
doorgeschoven naar het voorjaar van 2022.
Namens het bestuur

3. JAARREKENING
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Stichting Leadershipdynamics
Renswoude

3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

-

300

ACTIVA
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Rekening-courant familie Poppe
Omzetbelasting
Overige vorderingen en
overlopende activa

Liquide middelen

1

2

-

232
153

-

211

3

4

10

-

596

21.366

4.171

21.366

5.067

Stichting Leadershipdynamics
Renswoude

31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

PASSIVA
Reserves en fondsen
Bestemmingsreserves
Overige reserve

5
6

28.630
-9.825

22.472
-18.623
18.805

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Rekening-courant familie Poppe
Loonheffing
Overige schulden en overlopende
passiva

3.849

7
8

1.748
113

182
-

700

1.036

9

11

2.561

1.218

21.366

5.067

Stichting Leadershipdynamics
Renswoude

3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

€
Netto-omzet
Donaties en giften
Brutomarge
Lasten
Lasten projectbegeleiding en
trainingen
Lasten uit hoofde van
personeelsbeloningen
Kantoorlasten
Algemene lasten
Totaal van som der lasten

10
11

2020
€

5.781
29.201

€

2019
€

985
29.207
34.982

30.192

12

5.946

10.779

11.334
207
2.539

16.119
913
1.939

13
14
15

Totaal van netto resultaat
Resultaatbestemming
Bestemmingsreserve projecten Jan Baan
Overige reserve

12

20.026

29.750

14.956

442

6.158
8.798

2.202
-1.760

14.956

442

Stichting Leadershipdynamics
Renswoude

3.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Leadershipdynamics is feitelijk en statutair gevestigd op Duyst van Voorhoutweg
41, 3927 BM te Renswoude en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer
32102854.
Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Leadershipdynamics bestaan voornamelijk uit de bevordering
van de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus en stelt zich op de grondslag
van Gods onfeilbaar woord, de Bijbel en voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het
woord.
Informatieverschaffing over continuïteit
De reserves en fondsen van Stichting Leadershipdynamics zijn per 31 december 2020 in
totaliteit positief, echter onder de reserves is een bestemmingsreserve opgenomen welke
uitgekeerd zal worden aan het daaraan toegekende specifieke doel. Gezien de aanwezige
middelen zal deze bestemmingsreserve niet uitgekeerd kunnen worden, hieruit blijkt dat er
een onzekerheid bestaat omtrent de continuïteit van de stichting.
De bestemmingsreserve zal niet direct opgeëist worden en zal zoveel mogelijk gefaseerd
uitgekeerd kunnen worden. Op grond hiervan zijn de grondslagen van waardering en
resultaatbepaling van Stichting Leadershipdynamics dan ook gebaseerd op de
veronderstelling van continuïteit van de stichting.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven C1, die
uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activa en verplichtingen 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. In de balans en de staat van
baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de
toelichting.
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Grondslagen
Voorraden
Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde
wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de
geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen
betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van
de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten
ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.
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.
De bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties
worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Lonen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de
arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop
zij betrekking hebben.
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3.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
ACTIVA
Vlottende activa
31-12-2020 31-12-2019
€
€
1 Voorraden
Cursusmateriaal

-

300

-

232

-

211

21.366

4.171

Vorderingen
2 Rekening-courant familie Poppe
Rekening-courant de heer en mevrouw Poppe

Over de vordering is geen rente berekend; terzake is geen aflossingsplan
overeengekomen.
3 Overige vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde bedragen
4 Liquide middelen
Rabobank
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PASSIVA

31-12-2020 31-12-2019
€
€
5 Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve projecten Jan Baan

28.630

22.472

2020
€

2019
€

22.472
6.158
28.630

20.270
2.202
22.472

Bestemmingsreserve projecten Jan Baan
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling
Stand per 31 december

31-12-2020 31-12-2019
€
€
Opbouw bestemmingsreserve projecten Jan Baan
Uitstaand saldo per 1 januari
Bij: ontvangen giften ten behoeve van Jan Baan
Bij: inkomsten trainingen Jan Baan
Af: lasten ten behoeve van Jan Baan
Af: reeds uitbetaald aan Jan Baan
Af: 6% overhead
Totaal

22.472
12.190
305
-606
-5.000
-731
28.630

20.270
13.400
85
-479
-10.000
-804
22.472

2020
€

2019
€

-18.623
8.798
-9.825

-16.863
-1.760
-18.623

6 Overige reserve
Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling
Stand per 31 december
Kortlopende schulden
31-12-2020 31-12-2019
€
€
7 Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren
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31-12-2020 31-12-2019
€
€
8 Rekening-courant familie Poppe
Rekening-courant de heer en mevrouw Poppe

1.748

-

Over deze schuld is geen rente berekend; terzake is geen aflossingsplan overeengekomen.
9 Overige schulden en overlopende passiva
Accountantslasten
Vakantiegeld

17

700
700

700
336
1.036

Stichting Leadershipdynamics
Renswoude

3.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
2020
€
10 Netto-omzet
Opbrengsten projectbegeleiding
5.476
Opbrengsten via Jan Baan
305

11 Donaties en giften
Giften uit vriendenkring
Giften ten bate van Jan Baan

12 Lasten projectbegeleiding en trainingen
Lasten projectbegeleiding en trainingen
Lasten projectbegeleiding en trainingen Jan Baan

13 Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Lonen
Sociale lasten
Overige personeelsbeloningen

Lonen
Brutolonen inclusief vakantiegeld

2019
€
900
85

5.781

985

17.011
12.190

15.807
13.400

29.201

29.207

340
5.606

300
10.479

5.946

10.779

8.751
830
1.753

13.827
1.289
1.003

11.334

16.119

8.751

13.827

Gemiddeld aantal werknemers
2020
Aantal
Gemiddeld aantal werknemers

0,30

2019
Aantal
Gemiddeld aantal werknemers

0,53
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Overige personeelsbeloningen
Reislastenvergoeding
Overige lastenvergoedingen
Ziekengeldverzekering
Overige personeelslasten

14 Kantoorlasten
Kantoorbenodigdheden
Telefoonlasten
Lasten automatisering

15 Algemene lasten
Abonnementen en contributies
Accountants- en advieslasten
Rente en banklasten
Diversen

2020
€

2019
€

1.057
158
538

583
173
247
-

1.753

1.003

207
-

37
526
350

207

913

325
2.059
155
-

25
1.649
159
106

2.539

1.939

Renswoude, 1 november 2021
Stichting Leadershipdynamics

W. Droppers
Voorzitter

T.G. Westeneng
Secretaris
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G.A. van de Weerd
Penningmeester

