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Geacht bestuur,
Ingevolge de ons verstrekte opdracht tot het verzorgen van de jaarrekening van de stichting,
brengen wij hiermede rapport uit inzake het jaar 2016.
1

Opdracht

Wij hebben de in het rapport opgenomen jaarrekening van Stichting Go and Tell te Zeewolde
samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheden voor juistheid
en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de
onderneming.
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen, in
hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van de financiële gegevens.
2

Algemeen

Het doel van de stichting is het verkondigen van het heil, dat wil zeggen: het evangelie van Jezus
Christus in de volle Bijbelse zin van het Woord van God, met alle haar ter beschikking staande
middelen, in alle delen van de wereld, doch met prioriteit voor die plaatsen waar het Evangelie nog
niet of zelden is gepredikt.
Hoogachtend,

D.G. Kroese
Kroese & van Catz

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

2016
€

2015
€

€

€

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

260.511

268.936

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

TOTAAL ACTIVA

-

-

271

50

236.969

181.585
237.240

181.635

497.751

450.571
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PASSIVA

2016
€

2015
€

€

€

EIGEN VERMOGEN
Overige reserves
Bestemmingsreserves Campagnes & Projecten

49.453

48.169

180.000

115.922

VREEMD VERMOGEN
Langlopende schulden
Kortlopende schulden en overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA

248.250

254.050

20.047

32.430
268.297

286.480

497.751

450.571
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INKOMSTEN EN UITGAVEN OVER:

2016
€

INKOMSTEN
Ontvangen voor doelstelling binnenland
Ontvangen voor doelstelling buitenland
Ontvangen uit eigen fondsenwerving
Overige inkomsten

Totaal uitgaven
SALDO INKOMSTEN EN UITGAVEN

SALDOBESTEMMING
Toevoeging/onttrekking aan:
Overige reserves
Bestemmingsreserve Campagnes
Bestemmingsreserve Overige
Bestemmingsreserve Project Romeinen 10:14

€

107.827
263.633
477.506
5.063

Totaal inkomsten

UITGAVEN
Besteed aan doelstelling binnenland
Besteed aan doelstelling buitenland
Kosten eigen fondswerving
Kosten beheer management en administratie

2015
€

€

112.357
210.205
267.726
8.598
854.029

349.899
312.087
62.618
64.014

598.886

201.639
208.924
42.653
42.898
788.618

496.114

65.411

102.772

1.334
50.000
100.000
-85.922

1.850
15.000
85.922
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GRONDSLAGEN, TOELICHTING EN OVERIGE GEGEVENS
Grondslagen van waardering en toelichting
Materiële vaste activa
De vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijs, verminderd met een lineaire afschrijving,
gebaseerd op de verwachte economische levensduur.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekeninghoudend
met oninbaarheid.
Kapitaal
Het kapitaal van de onderneming is het resultaat van de opnamen en stortingen vermeerderd met het
resultaat van het betreffende boekjaar.
Overige activa en passiva
Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN, TOELICHTING EN OVERIGE GEGEVENS
Grondslagen van resultaatbepaling en toelichting
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van
waardering. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn ontvangen. Verliezen worden
in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
De afschrijvingen worden lineair berekend op basis van de onder de grondslagen van waardering
vermelde levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt tijdsevenredig afgeschreven.

Overige gegevens
In 2016 waren er gemiddeld 8,3 personen in dienst van de stichting.
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Jaarverslag 2016
Het jaar 2016 stond in het teken van ons nieuwe geluidssysteem in Afrika. Deze droom, die al jaren
in ons hart leefde, kwam uit. Dit, dankzij onze trouwe supporters, die zowel grote als kleinere giften
gaven aan dit project. Deze giften zijn duidelijk terug te zien in ons financieel overzicht.
Naast deze grote actie werden we, vanwege de groei, genoodzaakt om meer mankracht aan te
trekken om de organisatie naar een volgend niveau te trekken. In het begin ging dit ten koste van
onze opgebouwde reserves en moesten we God vertrouwen voor voorziening uit de hemel. Deze
kwam als een doorbraak in het najaar. Een grote gift stelde ons in staat om de gebruikte reserves
aan te vullen en opnieuw te investeren, wat eerder niet mogelijk was.
We realiseren ons dat we een gezegende organisatie zijn en dat we van hetgeen we ontvangen, ook
weer uit mogen delen aan andere bedieningen. De groei van onze achterban stelt ons in staat om
nog verder te kijken en ons verlangen om meer mensen met het evangelie te bereiken, gestalte te
geven.
In de komende jaren zal Go and Tell steeds zichtbaarder gaan worden. In het afgelopen jaar
organiseerden we voor de allereerste keer Simply Jesus. Een Paasevenement, gericht op
Nederlanders van alle leeftijden, waarmee we vele mensen mochten bemoedigen en bereiken. Ruim
honderd mensen maakten een beslissing voor Jezus. Ook Like Jesus mocht dit jaar weer groeien in
omvang. Het bereiken van duizenden mensen blijft een enorm voorrecht!
Een jaar als 2016 geeft ons veel vertrouwen voor de toekomst. God is met ons. We zien dit ook in
het vertrouwen dat jullie als achterban in ons tonen. We zien ernaar uit om in de toekomst nog veel
grotere projecten succesvol af te ronden. Ook hopen we de stijgende lijn van 2016 door te zetten in
2017!
David de Vos, Directeur en oprichter Stichting Go and Tell
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Toelichting op financiën van Stichting Go and Tell
In 2016 zijn de totale inkomsten van Go and Tell gestegen tot maar liefst €854.029. Dat is een
enorme stijging van meer dan 42% ten opzichte van het jaar 2015. Deze omvangrijke stijging van
inkomsten is ontstaan dankzij de inkomsten uit een groeiende partnerachterban en in het bijzonder
dankzij een aantal grote giften. We zijn bijzonder onder de indruk, blij en dankbaar voor deze groei
in inkomsten waarmee we weer meer mensen hebben kunnen bereiken en in de toekomst nog zullen
bereiken met het evangelie van Gods liefde en genade. God is trouw in Zijn voorziening voor het
werk van Go and Tell en daar danken en eren we Hem voor!
In het afgelopen jaar zijn niet alle ontvangen gelden direct uitgegeven. We hebben €150.000
gereserveerd voor toekomstige buitenlandse campagnes, die elk jaar groter en groter worden en
daarmee ook meer geld kosten. De gelden die vorig jaar waren gereserveerd ter dekking van de
uitgaven in 2016 voor het Project Romeinen 10:14 (licht-en-geluidsinstallatie en podium) zijn in
zijn geheel voor dit project gebruikt. We zijn trots en zeer blij met de installaties en het podium die
meerdere keren per jaar in West-Afrika worden gebruikt.
Stichting Go and Tell is organisatorisch en financieel gezond waardoor we ook in de toekomst
kunnen blijven doorwerken aan onze missie en opdracht. We hechten veel waarde aan het zo goed
en efficiënt mogelijk inzetten van de financiële middelen die ons zijn toevertrouwd door onze vaste
donateurs en achterban. Hieronder staan een aantal indicatoren en percentages genoemd met een
vergelijking ten opzichte van vorige jaren. We mogen dankbaar vaststellen dat deze cijfers
aangaande doelstelling en kostenindicatoren er voor het vierde jaar op rij weer beter uitzien dan het
voorgaande jaar.
Doelstellingspercentage
Dit percentage geeft aan hoeveel procent van de totale uitgaven besteed zijn aan de directe
doelstellingen van Go and Tell in Nederland en in het buitenland. In 2016 is van elke uitgegeven €
100,00 maar liefst € 83,95 (83,9%) besteed aan de directe missie-doelstelling van Go and Tell in
binnen- en buitenland. Het overige is uitgegeven aan ondersteunende activiteiten en diensten als
fondsenwerving, beheer- en administratiekosten. Deze noemen we indirecte doelstellingen en zijn
nodig om de directe missie-doelstellingen te kunnen realiseren.
Kosten fondsenwerving
Dit percentage geeft aan hoeveel procent van de inkomsten (excl. overige inkomsten) zijn
uitgegeven aan fondswervingsacties. Het Centraal Bureau Fondsenweving (CBF) schrijft voor dat
dit maximaal 25% mag bedragen. Het percentage van 7,9% in 2016 betekent dat elke
€ 7,90 die we investeren in fondsenwerving uiteindelijk € 100,00 oplevert voor het werk van Go

and Tell. Ons doel is de kosten voor fondsenwerving maximaal 10% te laten bedragen van de
inkomsten. Dit jaar is het percentage lager dan deze 10% vanwege de onverwachte extra inkomsten
uit grote en bijzondere schenkingen.
Kosten management en administratie
Dit percentage geeft aan hoeveel procent van de totale uitgaven besteed zijn aan kosten voor
management en administratie om Go and Tell te besturen en alle inkomsten en uitgaven op een
goede manier te verwerken en financieel te verantwoorden.
Omschrijving

2016

2015

2014

2013

Doelstellingspercentage
CBF Fondsenwerving percentage (max. 25%)
Kostenpercentage management en
administratie

83,9%
7,9%
8,1%

82,7%
7,2%
8,6%

77,8%
10,7%
11,3%

70,1%
9,3%
21,1%

