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Jaarrekening over het boekjaar 2018

Balans per 31 december 2018

Activa

Beleggingen

- Effecten ( A ) 5.173.610€    5.454.717€    

Overige vorderingen ( B ) 655€             937€             

Liquide middelen

- ABN AMRO Mees Pierson 3.548€            3.736€          

- ING-bank, betaalrekening 48.547€          26.978€        

- ING-bank, beleggingsrekeningen 7.203€            7.188€          

- ING-bank, spaarrekening 20€                21.000€        

59.318€        58.902€        

5.233.583€    5.514.556€    

Passiva

Eigen vermogen

- Vermogen ( C ) 5.158.278€    5.446.472€    

Kortlopende schulden

- Nog te betalen bedragen ( D ) 75.305€        68.084€        

5.233.583€    5.514.556€    

31 december 2018 31 december 2017

31 december 2018 31 december 2017

Balans per Balans per 

Balans per Balans per 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekening van baten en lasten over 2018

Baten

Revenuen beleggingen

- Koersresultaat -165.075€      281.180€       

- Dividend 13.264€        22.058€        

-151.811€      303.238€       

Af:  Kosten effecten:

- Beheerkosten ING -27.296€       -26.594€       

Netto-opbrengst effecten -179.107€      276.644€       

Financiële baten en lasten -297€            -149€            

Diverse baten -€                 900€             

-179.404€      277.395€       

 - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -

Lasten

Uitkeringen ( E ) 97.308€          72.425€        

Terugontvangen / vrijgevallen

uitkeringen -3.820€           -€                 

93.488€        72.425€        

Overige kosten ( F ) 15.302€        37.366€        

108.790€       109.791€       

 - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -

Exploitatieresultaat -288.194€      167.604€       

Rekening 2018 Rekening 2017



Bestuursverslag over het boekjaar 2018 
 
Doelstelling 
 
De stichting Aanpakken verleent financiële steun aan dienstdoende predikanten, kerkelijk werkers en 
aan proponenten in de Protestantse Kerk bij voortgezette vorming en toerusting tot het ambtswerk. Deze 
steun wordt op individuele basis verleend, aan de hand van aangevraagde subsidies. Subsidie-
aanvragen worden beoordeeld door het bestuur of een deel hiervan. De stichting verleent tevens steun 
aan deze doelgroep bij bijzondere persoonlijke lasten. Deze steun wordt verleend via het Fonds 
Individuele Hulpverlening dat door de Bond van Nederlandse Predikanten (BNP) beheerd wordt. Voor 
leden en niet leden van de BNP is dit fonds toegankelijk. Aanpakken subsidieert ook cursussen die door 
het Seminarium worden gegeven. 
 
Bestuur 
 
Het bestuur vergaderde zoals gebruikelijk twee keer per jaar, op 28 mei 2018 en op 8 oktober 2018. De 
samenstelling van het bestuur is als volgt: Mw. T.H. Zock (voorzitter), dhr. N.C. Smit (secretaris), dhr. 
E. van de Sande (penningmeester), Mw. C. van der Leest en dhr. A.A. Nagtegaal. De vacature van Mw. 
P.J.E. van den Bosch werd in 2018 ingevuld door dhr. G. van Meijeren. Dhr. W. de Frel is administrateur 
van de stichting.  
 
Resultaat/vermogen boekjaar 2018 en het beleggingsbeleid 
 
Het resultaat over het boekjaar 2018 bedroeg € -288.194,- (2017: € +167.604,-). Het eigen vermogen 
van de stichting Aanpakken daalde hiermede van € 5.446.472,- naar € 5.158.278,-.Vanaf mei 2015 is 
het vermogen van de stichting Aanpakken ondergebracht bij ING Private Banking, die de beleggings-
portefeuille overeenkomstig het geformuleerde risicoprofiel en doelstelling van de stichting invult. Het 
bestuur heeft geen uitgesproken voorkeur voor een actief of passief beleggingsbeleid. Om deze reden 
is de portefeuille voor de helft actief en de helft passief belegd. Uitgangspunt voor de portefeuille is een 
goede diversificatie over landen en sectoren, daarnaast worden aspecten als kosten en duurzaamheid 
meegenomen. De beleggingsresultaten en het functioneren van de externe beheerder worden periodiek 
geëvalueerd/besproken met de penningmeester en de administrateur van de stichting Aanpakken.  
 
Subsidies  
 
In het jaar 2018 is voor een bedrag van € 97.308,- (2017: € 72.425,-) aan financiële steun verleend en 
bestemd voor:            2018      2017 

− het Fonds Individuele Hulpverlening:   € 25.000,-  € 25.000,- 

− het Seminarium van de PThU:     €          0,- € 12.500,- 

− predikanten, kerkelijk werkers en proponenten:   € 72.308.- € 34.925,-  
Door vrijgevallen garantieverplichtingen, die werden toegezegd in de jaren 2015 t/m 2017, viel in het 
boekjaar 2018 een bedrag vrij van € 3.820,-. 
De aard van de financiële ondersteuning voor de doelgroep van predikanten c.a. betrof: 

• de uitgave van dissertaties en boeken;  

• het volgen van Klinisch Pastorale Vorming en Coaching (o.a. aangeboden door St. Ruimzicht); 

• de cursussen van het Seminarium (als Geestelijke Begeleiding en Missionaire Specialisatie), 
de opleiding Contextueel Pastoraat en de opleiding tot coach / mediation.  

 
Ontwikkeling nieuwe huisstijl/logo en nieuwe website 
 
In 2018 is door het bestuur opdracht verleend aan Eskes Media B.V. te Ede voor de ontwikkeling van 
een nieuwe huisstijl / logo en een nieuwe website van de Stichting Aanpakken. In 2019 zullen deze 
zaken worden uitgerold. In de jaarrekening 2018 is hiervoor ca. € 10.000,- aan kosten ingeboekt, incl. 
een budget voor publiciteitskosten. In 2018 is € 2.400,- reeds betaald, zodat op de balans nog een 
bedrag van € 7.600,- staat gereserveerd.  
 
 
Het bestuur van de Stichting Aanpakken, 
Vastgesteld in de vergadering van 20 mei 2019. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


