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Voorwoord 
Deze jaarrekening geeft inzage in de balans en de staat van baten en lasten (resultatenrekening) van 

Stichting Ichthus Plus (in vervolg: de Stichting). Naast enkele kengetallen, zal er ook een toelichting 

worden gegeven bij de balans en resultatenrekening.  

 

De Stichting kent een boekjaar van 1 januari tot en met 31 december. 

  

Meer over de doelen van de Stichting vind u in het Beleidsplan van de Stichting, raadpleegbaar via haar 

website IchthusPlus.nl.  

 

Deze jaarrekening zal ook worden gepubliceerd op genoemde website, om de reden dat de Stichting ANBI 

gecertificeerd is en graag voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

 

Gelet op de beperkte financiële omvang van de Stichting, zal deze jaarrekening niet worden beoordeeld 

door een externe accountant. 

 

 

Met een hartelijke groet, 

 

 

 

 

Het bestuur van Ichthus Plus 

 

Johan Heuver   voorzitter 

Jenneke van der Velden secretaris 

Matthias Bos   penningmeester 

Jeroen Troost   bestuurslid algemeen 

 



 

    

Stichting Ichthus Plus + p.a. Jenneke van der Velden + Monnetlaan 33 + 3527 GM Utrecht + info@ichthusplus.nl + www.ichthusplus.nl + 06 232 966 43 (Jenneke)  

 

3 

 

Inhoudsopgave 
 

Voorwoord .................................................................................................................................................................. 2 

1. Kengetallen: toegekende subsidies ....................................................................................................... 4 

2. Balans per 31-12-2018............................................................................................................................... 5 

3. Resultatenrekening ..................................................................................................................................... 5 

4. Subsidies en donaties over de jaren heen ........................................................................................... 6 

5. Terugblik van de penningmeester ......................................................................................................... 7 
5.1 Uitbreiding van het donateursbestand ..................................................................................................................... 7 
5.2 Aantal subsidies ................................................................................................................................................................... 7 
5.3 Conclusie ................................................................................................................................................................................. 7 

 
 



 

    

Stichting Ichthus Plus + p.a. Jenneke van der Velden + Monnetlaan 33 + 3527 GM Utrecht + info@ichthusplus.nl + www.ichthusplus.nl + 06 232 966 43 (Jenneke)  

 

4 

1. Kengetallen: toegekende subsidies 
De aangevraagde en toegekende subsidies in de periode januari 2018 t/m december 2018 kunt u vinden 

in tabel 1. 

Nummer Aanvrager Toegekend 
bedrag* 

Gesubsidieerd evenement 

2018 – 01  Ichthus Amsterdam € 150,00 StudentAlpha 

2018 – 02  Kernteam Passionweek 
Utrecht 

€ 500,00 Passionweek Utrecht 2018 

2018 – 03  Ichthus Leiden € 250,00 Passionweek Leiden 

2018 – 04  C.S.R. Delft € 0,00 Passionweek Delft 

2018 – 05  Ichthus Ede € 300,00 Veritas Forum 

2018 – 06  Ichthus Wageningen € 500,00 Passionweek Wageningen 

2018 – 07  Ichthus Eindhoven € 500,00 Passionweek Eindhoven 

2018 – 08 Ichthus Amsterdam € 100,00 Paasmaaltijd en uitdelen bloemen 

2018 – 09 Ichthus Wageningen € 300,00 Veritas Forum 

2018 – 10 Ichthus Leiden / NSL € 125,00 Alpha Cursus (2x) 

2018 – 11  Ichthus Nijmegen / CSN € 400,00 Veritas Form 

2018 – 12 Ichthus Amsterdam € 150,00 Open Kerstmaaltijd 

2018 – 14 Ichthus Leiden € 300,00 Passionweek Leiden 

2018 – 15 Ichthus Amsterdam / NSA € 500,00 Passionweek Amsterdam 

Tabel 1: Toegekende subsidies. * Niet alle toegekende bedragen zijn (volledig) uitgekeerd. Bijvoorbeeld omdat uiteindelijk toch 
minder subsidie nodig was of omdat er geen evaluatie is ontvangen. Een evaluatie is randvoorwaardelijk voor het ontvangen van 
het volledig toegekende bedrag. Bij de actie waar nul euro is toegekend (2018-04) was al voordat wij een subsidie konden 
toekennen bekend dat er geen geld meer nodig was. Het missende nummer (2018-13) betreft een aanvraag die niet afgehandeld 
kon worden vanwege missende documenten.  
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2. Balans per 31-12-2018 
Het Stichtingsvermogen is gelijk aan de som van de saldi op de Betaalrekening en de Spaarrekening minus de 

Crediteuren. Het crediteurenbedrag betreft een (gedeeltelijke) subsidie welke aan het eind van het jaar is 

toegekend.  In 2018 is per saldo € 1.857,30 ingeteerd op het Stichtingsvermogen. Dit betekent dat op 31 december 

er 4,57% minder Stichtingsvermogen was dan op 1 januari 2018. Deze balans is te vinden in Figuur 1. 

 

Balans Ichthus Plus 31-12-2018 

ACTIVA   PASSIVA 

  31-12-2018 31-12-2017    31-12-2018 31-12-2017 

             
 Betaalrekening € 317,59 € 600,73   Stichtingsvermogen € 38.782,68 € 40.639,98  
 Spaarrekening € 38.815,09 € 40.274,25    Crediteuren € 350,00 € 235,00 
             
             
  € 39.132,68 € 40.874,98    € 39.132,68  € 40.874,98  

Figuur 1: balans per 31-12-2018 

 
 

3. Resultatenrekening 
In Figuur 2 staat de resultatenrekening en is te zien dat we ruim 3.900 euro uitgekeerd hebben aan 
subsidies en ruim 1.500 euro ontvangen hebben aan donaties. Over het afgelopen jaar zijn er meer 
subsidies verstrekt dan dat er gelden zijn ontvangen van donateurs en om die reden is de post ‘aanwas 
vermogen’ negatief. De communicatiekosten betreft kosten voor de website en postzegels. 
 

Resultatenrekening Ichthus Plus 2018 

LASTEN   BATEN 

  2018 2017    2018 2017 

Subsidies € 3.851,95 2.779,50  Donateurs € 1.494,76 817,76 

Bankkosten € 123,50 111,99  Retour ontvangen subsidie € 645,71 406,00 

Bestuursonkosten € 46,18 8,49  Rente € 40,84 92,26 

Communicatiekosten € 16,98 25,74      

         

Aanwas vermogen € (1.857,30) (1.609,70)  Aanwas vermogen € 0,00 0,00 

         

 € 2.181,31 1.316,02   € 2.181,31 1.316,02 

Figuur 2: Resultatenrekening 
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4. Subsidies en donaties over de jaren heen 
Figuur 3 geeft een inzage in uitgekeerde subsidies en ontvangen donaties over de jaren heen. Er blijkt 

sprake van ‘pieken en dalen’, waarbij de oorzaak niet altijd kan worden geduid. In ieder geval is het 

‘actiever contact’ met verenigingen, vanaf 2009, via het Landelijk Bestuur van Ichthus, zichtbaar in de 

cijfers van de jaren 2009 en verder.  

 
Figuur 3: verloop van inkomsten (donaties) en uitgaven (subsidies) over de jaren heen (het oranje gemarkeerde deel is het 
gedeelte van de uitgaven dat retour ontvangen is). 
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5. Terugblik van de penningmeester 
Ten opzicht van vorig jaar is in 2018 het aantal donateurs en subsidieaanvragen afgenomen, echter zijn 

zowel het totaalbedrag aan donaties als uitgekeerde subsidies toegenomen. Het was begroot om ieder 

jaar €4.000,- in te teren op het eigenvermogen en dit jaar is dit beperkt gebleven tot ongeveer €1.900,- 

waarbij er wel €4.075,- is toegezegd te subsidiëren. 

 

5.1 Uitbreiding van het donateursbestand 

In 2017 is er geïnvesteerd in het benaderen van potentiële nieuwe donateurs en onze mail- en belacties 

hebben bijgedragen aan het kunnen verwelkomen van nieuwe donateurs. Er kwam in 2018 maandelijks 

meer geld binnen dan voorheen en daarvoor zijn we onze donateurs dankbaar. Het werven van nieuwe 

donateurs dient wel onderwerp van aandacht te blijven, want als Stichting is het wenselijk een bredere 

achterban te hebben. 

 

5.2 Aantal subsidies 

Afgelopen jaar zijn er iets minder dan vorig jaar, namelijk vijftien in plaats van twintig, subsidieverzoeken 

binnengekomen. Voor komende jaren zal gekeken moeten worden hoe er toch meer aanvragen binnen 

zullen komen. Als Stichting hebben we plannen verenigingen te stimuleren rondom Pasen een Paasactie 

uit te voeren. Hierover zal later meer informatie volgen. 

 

5.3 Conclusie 

Gelet op de financiële stand van zaken van de Stichting is de conclusie gerechtvaardigd dat de Stichting 

financieel gezond is. Wel zal er verder moeten worden gewerkt aan het vinden van nieuwe donateurs. Dit 

is niet alleen voor een stabiele inkomstenstroom, maar ook om meer mensen betrokken te krijgen bij het 

werk van de Stichting. Tevens dient er wederom aandacht besteed te worden aan de niet-

Ichthusverenigingen om onder hen bekend te worden om zo meer evangelisatieactiviteiten te 

ondersteunen. 

 


