Jaarrekening 2021

3 mei 2022
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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. Het verslag volgt de structuur van de vorig jaarverslagen.
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. Het is mogelijk om de vorige
jaarverslagen op te vragen bij de stichting.
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
Jenneke van der Velden
Froukje van Lieshout
Jeroen Troost
David Smits

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid algemeen
bestuurslid algemeen
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1. Kengetallen
1.1.

Uitgekeerde subsidies in 2021

De subsidies die toegekend en uitgekeerd zijn in de periode januari 2021 t/m december 2021 kunt u
vinden in tabel 1. Er is dit jaar in totaal 744,19 euro aan subsidies uitgekeerd.
Nummer

Aanvrager

2020 – 11

2021 – 04

IFES Nederland en
Ichthus Vlaanderen
C.S.V. Ichthus
Eindhoven
Lux ad Mosam

2021 – 06

Ichthus Amsterdam € 67,50

2021 – 03

Uitgekeerd
bedrag
€ 396

Toegekend
bedrag*
€ 400

Gesubsidieerd evenement
Internationale Passionweek

€ 100

€ 150

Veritas Forum

€ 180,69

€ 300

Passion Week

€ 150

Tulpen uitdelen

Tabel 1: Toegekende subsidies.
* Niet alle toegekende bedragen zijn (volledig) uitgekeerd. Bijvoorbeeld omdat uiteindelijk toch minder of geen subsidie nodig was
of omdat er geen evaluatie is ontvangen. Een evaluatie is randvoorwaardelijk voor het ontvangen van het volledig toegekende
bedrag.
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1.2.

Toegekende bedragen 2021 die niet zijn uitgekeerd

Een aantal toegekende subsidies zijn niet uitgekeerd. Soms was het bedrag niet meer nodig en sommige
activiteiten zijn vanwege corona niet doorgegaan. Voor de volledigheid staan ze hier vermeld.

Nummer

Aanvrager

Gesubsidieerd evenement

C.S.V. Ichthus Eindhoven

Toekende
bedrag
€ 400

2021 – 01
2021 – 02

E.S.V. Ichthus Leiden

€ 300

Passion Week

2021 – 05

C.S.V. Ichthus Eindhoven

€ 125

Alpha Cursus

2021 – 07

Lux ad Mosam

€ 750

Veritas Forum

Passion Week

Tabel 2: Toegekende subsidies die niet zijn uitgekeerd.
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1.3.

Kengetallen: toegekende bedragen voor 2022 en nog niet uitgekeerde
bedragen van 2020/2021

De subsidies die toegekend zijn voor de periode januari 2022 t/m december 2022 kunt u vinden in tabel 3.
Ook de subsidies die nog niet zijn uitgekeerd, maar wel zijn toegezegd in 2021 staan hierbij. We hebben
als uitkeerbeleid dat we voor een activiteit een bepaald bedrag toezeggen. Hier staan we garant voor en
dit geld reserveren we. Als de activiteit plaatsgevonden heeft en wij de realisatie en evaluatie toegestuurd
hebben gekregen keren we het benodigde bedrag uit. Vaak hebben verenigingen voldoende reserves op
hun betaalrekening staan om dit te kunnen bekostigen. Als dit niet het geval is, is het mogelijk om 70%
van te voren uitgekeerd te krijgen en de overige 30% na het toezenden van de evaluatie en realisatie.
Nummer

Aanvrager

Toekende bedrag

Gesubsidieerd evenement

2020- 14

IFES

€ 302, 10

2021 – 11

Ichthus Wageningen,
CSFR (Dei Gratia),
NSW en VGSW
Ichthus Amsterdam
Ichthus Leiden
Ichthus Leiden

€ 500

Ifes online passionweek en
veritasforum
Passionweek Wageningen

€ 40 *
€ 62,50 per Alpha*
€ 500
€ 400

Uitddeelactie Kerst
Alpha Cursus (twee maal)
Passion Week Leiden
Passion Week Eindhoven

2021 – 12
2021 – 13
2022 – 01
2022 – 02

Ichthus Eindhoven

Tabel 3: Toegekende bedragen voor 2022 en nog niet uitgekeerde bedragen van 2021.
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2. Balans per 31-12-2021
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. Op 1 januari 2022 was dit 1565,10 euro. Na alle waarschijnlijkheid zal niet dit hele bedrag
uitgegeven worden in 2021, maar het is wel het bedrag waar we garant voor staan. Waaraan deze subsidies
zijn toegekend is terug te vinden in tabel 3. De balans is te vinden in Figuur 1.
Balans Ichthus Plus 31-12-2021
ACTIVA
31-12-2021
Betaalrekening €
Spaarrekening €

€

31-12-2020

1.691,22 €
34.000,00 €

35.691.22

PASSIVA
31-12-2021

€

31-12-2020

1152,19
34.000,00

Stichtingsvermogen €
€
Crediteuren

34.099,12 €
1592,10 €

34.356,34
795,85

35.152,19

€

35.691,22 €

35.152,19

Figuur 1: balans per 31-12-2019

3. Resultatenrekening
In Figuur 2 staat de resultatenrekening. Er is te zien dat we ongeveer 700 euro uitgekeerd hebben aan
subsidies en ruim 1400 euro ontvangen hebben aan donaties. Over het afgelopen jaar zijn er minder
subsidies verstrekt dan dat er gelden zijn ontvangen van donateurs en om die reden is de post ‘aanwas
vermogen’ positief. Dit is al heel lang niet voorgekomen en is in zekere zin ook problematisch omdat het
doel van de stichting is om subsidies te verstrekken en niet om vermogen te vergaren. De
communicatiekosten betreft kosten voor de website en postzegels. Bestuursonkosten betreffen
voornamelijk reiskostenvergoedingen. Afgelopen jaar is er vanwege covid geen fysieke vergadering
geweest waardoor er ook geen reiskosten zijn gemaakt.
Resultatenrekening Ichthus Plus 2020
LASTEN

BATEN

Subsidies

€

2021
744,19

2020
3743,89

Bankkosten
Bestuursonkosten
Communicatiekoste
n

€
€

119,23
0,0

121,50
0,0

€

28,31

26,08

Aanwas vermogen

€

(0,0)

(2815,71)

€

891,73

1075,76

Donateurs
Retour ontvangen
subsidie
Rente

€

2021
1430,76

€
€

0,00
0,00

0,0
0,0

Aanwas vermogen

€ (-539,03)

0,00

€

891,73

2020
1075,76

1075,76

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. De coronacrisis van de afgelopen
twee jaar is duidelijk terug te zien met voor het jaar 2021 zelfs meer inkomsten dan uitgaven. Daar geeft
een uitdaging voor de komende jaren.
€4.500,00
€4.000,00
€3.500,00
€3.000,00
€2.500,00
€2.000,00

€1.500,00
€1.000,00
€500,00
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€-

Uitgaven (incl. retour ontvangen subsidie)

Figuur 3: verloop van inkomsten (donaties) en uitgaven (subsidies) over de jaren heen (het groen gemarkeerde deel is het gedeelte
van de uitgaven dat retour ontvangen is).
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5. Terugblik van de penningmeester
In 2021 hebben we ongeveer 1400 euro ontvangen aan donaties. Dit is ruim 300 euro meer dan 2020. Dat
is positief nieuws. Minder positief is dat we slechts 700 euro aan subsidies hebben verstrekt. Deels omdat
er minder aanvragen zijn gedaan. Deels omdat sommige evenementen niet zijn doorgegaan vanwege
coronamaatregelen. Ook staan er van de kerstperiode nog een aantal subsidies open waarvan wel
subsidie is toegezegd, maar waarvan de gelden nog niet verstrekt zijn in afwachting van de evaluatie en
realisatie. Momenteel staan voor ongeveer 1500 euro garant. Een deel van deze acties staat nog op de
planning en het is afwachten of ze door kunnen gaan. In 2021 is er voor het eerst meer geld binnen
gekomen, dan dat er aan subsidies is verstrekt. De verklaring hiervoor is vanwege de coronacrisis helder.
Voor komende jaren is dit een aandachtspunt.

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. In 2019 kwam er weer wat
minder geld binnen als in 2018 al is het verschil niet heel groot. Deze lijn heeft zich niet doorgezet in 2021.
Dit jaar zijn er meer donaties binnen gekomen dan vorig jaar. Dat is positief. Misschien dat er in de toekomst
opnieuw moet worden nagedacht over de werving van nieuwe donateurs, want als Stichting is het wenselijk
een bredere achterban te hebben, maar voor nu is het geen prioriteit.

5.2 Aantal subsidies
Afgelopen jaar zijn er veel minder dan vorig jaar, nieuwe subsidieverzoeken binnengekomen en er is ook
minder subsidie uitgekeerd. Dit is een direct gevolg van de coronacrisis waardoor het lastiger is geworden
om evenementen te organiseren. We hebben een aantal online activiteiten mogen subsidiëren. Voor
komend jaar is dit een aandachtspunt, maar het is ook afwachten hoe de verengingen uit de coronacrisis
zullen komen.

5.3 Conclusie
Gelet op de financiële stand van zaken van de Stichting is de conclusie gerechtvaardigd dat de Stichting
financieel gezond is. De teruggelopen aanvragen zijn een aandachtspunt. Hier is een duidelijke verklaring
voor, maar het is zaak om dit op te pakken wanneer de corona-crisis voorbij is. Nieuwe donateurs hoeven
voorlopig niet gezocht te worden, maar dit kan een aandachtspunt voor de toekomst zijn.
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