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Evangelische Video Stichting

J A A R O V E R Z I C H T 2020

Overeenkomstig het bepaalde in de statuten, verschijnt dit verslag over het jaar 2019
inzake de financiële positie van de Evangelische Video Stichting opgericht te Hoorn.

Op 31 december 2020 bestaat het bestuur uit:
-Voorzitter/Secretaris R.C.J.Dankelman
-Penningmeester P.Selier
-Bestuurslid E.Tiemens - van Hunnik
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Evs Server
De plannen liggen om in januari 2021 te starten met een eigen server
Christelijke - Evangelische Videotheek
De uitleen van de Videotheek loopt zoals te verwachten is weer verder achteruit. De dvd als
beelddrager wordt vervangen door streaming, VOD. We hebben geprobeerd om over te
stappen naar VOD streamen. Helaas kunnen we dat juridisch niet voor elkaar krijgen. De
videotheek heeft een tijdje stil gestaan mede dat de website slecht functioneerde. We
hebben een nieuwe WP website laten maken en met een stap in het geloof lenen we nu
gratis uit en zijn afhankelijk van giften. Naast dit willen wij de videotheek achterlaten wanneer
de grote verdrukking begint.
Sociale Media
We hebben besloten alle sociale media weg te doen, omdat EVS veel censuur ondervindt.
Het enige wat EVS nog heeft voor ICNN is Facebook, zo lang als het nog kan en als video
server Vimeo waar ook op gecensureerd wordt
Belastingdienst:
De stichting is door de belastingdienst ANBI Team aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) met een fiscaal nummer 8064.92.521. Mensen die aan EVS doneren
kunnen deze giften aftrekbaar stellen in hun belastingaangiften.
De stichting voldoet aan de eisen die door de belastingdienst gesteld zijn.
AVG
De stichting voldoet aan de Privacywetgeving.
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Balans per 31 december 2020

AKTIVA

31-12-2020

Kortlopende vorderingen

€

0,00

-Kas (1000)

€

30,00

-Postbank rek. no. NL19 INGB 0006 1811 65 (1100)

€ 4.401,18

Liquide middelen

Totaal

---------------€
4.431,18
=========
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Balans per 31 december 2020

PASSIVA
Eigen Vermogen

31-12-2020

Kortlopende Schulden (0601)

€

-Eigen Vermogen per 01-01-2020 (2000)
-Positief Resultaat
-Eigen Vermogen

Totaal

plus

€

2.911,04

€

1.520,14

€

4.431,18

0,00

€ 4.431,18

---------------€ 4.431,18
=========
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BATEN

31-12-2020

Productie EVS – 8000

€

Giften EVS - 8100

€ 8.838,94

Giften KDHL - 8150

€

12,50

Videotheek opbrengst - 8200

€

459,16

Verkoop Apparatuur – 8300

€ 4.345,00

Andere inkomsten – 8400

€

Gekochte retouren - 8600

€ 2.663,46

Totaal

---------------€ 16.564,94
=========

127,25

118,63
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LASTEN

31-12-2020

AV apparatuur aanschaf – 4100

€ 5.152,41

Videotheek dvd’s aanschaf – 4300

€

Huisvestingkosten – 4310

€ 3.850,00

Abonnementen – 4320

€

75,50

Vrijwilligersvergoeding - 4330

€

180,00

Vrijwilligerskosten – 4331

€

260,00

Bankkosten – 4340

€

192,53

Kantoor benodigdheden - 4350

€

37,79

Telefoon-Internet – 4360

€

173,13

Internet - 4361

€

854,79

Website Kosten - 4364

€ 2.429,98

Hosting kosten 4365

€

780.00

Printer Kosten – 4370

€

194,01

Reis- Verblijfkosten EVS – 4405

€

76,20

Productiekosten EVS – 4410
Productiekosten KDHL – 4415

€
€

110,02
160,60

Ondertitel Kosten – 4425

€

330,00

Videotheek Kosten – 4430

€

26,69

Betaalde giften – 4510
Overige Kosten – 4520

€
€

77,35
41,59

Positief Resultaat

€ 1.520,14

Totaal

--------------€ 16.564,94
=========

42,21
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Toelichting op de balans per 31-12-2020 aktiva

AKTIVA (Blz.6)
* EVS is een non-profit stichting met een doelstelling en geen commercieel bedrijf.
De stichting beoogd geen winst of verlies te maken.
*Dvd’s voor de uitleen worden afgeschreven in 1 jaar, daar dvd’s na gebruik in het
uitleenbestand
geen
enkele
verkoopwaarde
meer
hebben.
Activa bestaat uit saldo’s van kas en bankrekening. Totaal hebben wij op 1 januari
2021 het bedrag van € 4.431,18
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Toelichting op de balans per 31-12-2020 passiva

PASSIVA (Blz.7)
*In 2020 is een positief resultaat ontstaan, door verkoop apparatuur. De stichting is
afhankelijk van giften en donaties.
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BATEN (Blz.8)
*8100: De giften is een totaaltelling van financiële giften, die de stichting mocht
ontvangen via kas en bank.
*8150: De giften die speciaal bedoeld zijn voor het nieuwe project KDHL
*8200 Opbrengsten van uitleen via Videotheek. Dit zijn vergoeding porto + kleine
giften voor het lenen. De donaties via deze pot worden maandelijks geboekt.
*8300 Verkoop van diverse AV apparatuur. Dit geeft de stichting wat meer liquide
middelen om de gebruikelijke kosten te kunnen betalen.
*8400 Andere inkomsten
*8600 Zijn eigenlijk geen inkomsten. Bij webshop moet je eerst betalen en indien
later teruggestuurd krijg je het betaalde terug.
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LASTEN (Blz.9)
*4100: Aanschaf AV Apparatuur
*4300: Aanschaf van een paar dvd’s voor gratis uitleen in de Videotheek
*4310: De huisvestingskosten bestaan uit de huur voor het gebruik in het pand van
de voorzitter wat gesteld is op 350,00 per maand inclusief gas, water en elektra, Dit
bedrag is door de belasting vastgesteld als onbelastbaar inkomen.
*4320 Abonnementskosten
*4330: Vrijwilligersvergoeding is de wettelijk toegestane vergoeding, gegeven aan
vrijwilligers die fulltime of bijna fulltime hun tijd geven aan de stichting.
*4340: Bankkosten van ING en van Mollie vergoedingen
*4350 Kantoorbenodigdheden omvatten alle kosten die gemaakt worden op
kantoorgebied, t.w.: kantoorartikelen, enveloppen, papier, enz.
*4360: Telefoon kosten van 1 GSM van Ruud 0644654183 en1 van WhatsApp ICNN
Nieuwsdienst 0641919988.
*4361: Internet kosten van Ziggo
*4364: Kosten gemaakt voor het in standhouden van ICNN website. De rest zijn
nieuwe WP Websites van Christelijk Videotheek en EvsMedia
*4365: Kosten van Hosting bij Vimexx, Xitens en Webeau
*4370: Printerkosten omvatten reparatie en Inkt aanschaf
*4405: Reis- en Verblijfkosten van de voorzitter
*4410-4415-4420: Productiekosten van EvsMedia, ICNN en KDHL
*4425: Vertalen en ondertitelen van video’s
*4430: De kosten van de videotheek als afdracht St. Leenrecht
*4510 Betaalde Giften zijn anonieme giften voor mensen die het moeilijk hebben.
*4520 Alle andere kosten
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De jaarrekening 2019 is opgemaakt door de penningmeester met de daarbij
behorende bescheiden.
Hoorn, 20 januari 2021.

De Penningmeester

P.Selier

De jaarrekening 2020 is vastgesteld door het bestuur van de stichting.
Het Bestuurslid

De Voorzitter/Secretaris

E.Tiemens - van Hunnik

R.C.J.Dankelman
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