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Activa

Vlottende activa Reserves en fondsen

Vorderingen

Vordering op CIAC 5.240 1.600

Vordering op DBL 6.000

Te ontvangen rente 13 29 Vermogen ter besteding doelstelling100.763 87.505

11.253 1.629

Liquide middelen

Kas 35 35 Kortlopende schulden

ING bank 31.188 18.057

ASN bank 38.082 53.053

ING Beleggingsrekening 2.843 1.827 Steun verplichtingen 2.600 4.050

72.148 72.972 2.600 4.050

Financiele activa

Rabobank certificaten 6,5% 19.962 16.954

103.363 91.555 103.363 91.555

31-dec-19 31-dec-18 31-dec-19 31-dec-18
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WenV

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Baten

Giften particulieren

Algemene giften 18.268 7.709

Bijdrage kerken 7.939 7.686

Bijdrage fondsen en stichtingen

CIAC-fonds 5.240 1.600

DBL-fonds 12.000 12.000

Overige fondsen en stichtingen 650 600

17.890 14.200

Bijzondere baten 

Koersverschillen beleggingen 3.008 0

Overige bijzondere baten 1.450

4.458

Overige inkomsten

Rente baten 1.029 1.044

Som der baten 49.584 30.639

Lasten

Structurele steun intercult kerken 6.450 7.400

Incidentele steun intercult. Kerken 24.555 17.815

Eenmalige ind. Ondersteuning kerk 0 1.200

Conferentie pastores 1.324 0

Umojaprojecten 1.500 3.000

33.829 29.415

Promotiekosten

Presentaties 271 0

Nieuwsbrieven/Portikosten 496 484

767 484

Kantoorkosten

Reiskosten 500 700

Aanschaf Laptop +Printer 0 0

Algemene kosten 977 330

1.477 1.030

Financiele lasten

Bankkosten 253 212

Koersverschil Beleggingen 0 2.434

253 2.646

Som der lasten 36.326 33.575

Exploitatie saldo 13.258 -2.936

2019 2018
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Toelichting op de jaarrekening van SOFAK over het jaar 2019.

Financieel gezien mogen we terug kijken op een zeer gunstig jaar 2019. Het totaal van baten steeg 
van 30.639  euro in 2018 naar 49.584 euro in 2019.  Hierbij moet opgemerkt worden dat er een heel 
aantal zaken een eenmalig karakter vormen. Zo ontvingen we in 2019 een legaat van 8.483 euro. 
Daarnaast was er een gunstig koersverschil te boeken op de Rabocertificaten van 3.007 euro en ook 
onze verplichtingen aan steun voor het nieuwe jaar liepen terug met 1.450 euro.  Waar we vooral blij
mee zijn is de toenemende steun van particulieren en van de kerken. In de steun door de kerken is 
een gift van de PKN ten bedrage van 5.000 opgenomen.

Daarnaast is het ook duidelijk dat Sofak veel dank verschuldigd is aan de ondersteunende fondsen 
van DBL en CIAC.

Wat betreft de uitgaven is er een beeld van toenemende steun, vooral voor eenmalige 
maatschappelijke relevantie projecten, een toename van bijna 7.000 euro.  Omdat Sofak als doel 
heeft om naast niet reguliere, wervende activiteiten, met name ook startende nieuwe kerken te 
steunen is deze trend wel verklaarbaar. Steeds meer kerken hebben een bestaansrecht in Nederland 
al bewezen en onze doelstelling is vooral gericht om kerken zo snel mogelijk zelfstandig te laten 
functioneren. De kosten voor promotie worden in dit jaarverslag apart opgenomen in de verwachting
dat hier in de toekomst meer blijvende aandacht zal worden besteed.  De algemene kosten zijn wat 
hoger dan het voorgaande jaar als gevolg van een bijeenkomst met het Comité van aanbeveling en 
een speciale bijeenkomst om afscheid te nemen van een aantal bestuursleden en gelijktijdig nieuwe 
bestuursleden te verwelkomen. 

Aan alle donateurs die door hun bijdragen dit werk mogelijk maken zijn wij veel dank verschuldigd. 
Als SOFAK team voelen we ons geweldig  gesteund dat we dit werk namens u allen mogen doen.

Hoevelaken, 10 februari 2020.


