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Betreft: jaarcijfers 2016 - 2017

Geacht bestuur van Stichting The Gideons International The Netherlands,

Samenstellingsverklaring

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging

Met vriendelijke groet,
Schippers Administratie

ST. The Gideons Int. Nederland Datum:

Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands
recht, waaronder standaard 4410 “Opdrachten tot het samenstellen van financiële
informatie”. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het
verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De
aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen
resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een
accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in 
overeenstemming met Titel 9 boek 2 BW.

Wij hebben de in dit rapport op pagina 5 tot en met 8 opgenomen jaarrekening van Stichting The 
Gideons International The Netherlands te Emmen samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op 
basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de 
volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust daarom ook bij het 
bestuur. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te 
verstrekken.

16-10-2017

Naar aanleiding van uw opdracht hebben wij de jaarrekening  van Stichting The Gideons 
International The Netherlands te Nieuw-Weerdinge samengesteld. Het bestuur is op grond van 
wettelijke bepalingen verantwoordelijk voor de jaarrekening.
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Algemeen

Organisatie en doelstelling

- in scholen van het voortgezet- en beroepsonderwijs
- in scholen voor Hoger Beroepsonderwijs en in Universiteiten
- in kazernes en gevangenissen
- in ziekenhuizen, zorgcentra, hospice en verpleeghuizen
- tijdens een persoonlijk en/of zakelijk gesprek
- Het plaatsen van Bijbels en/of Bijbelgedeelten in motels en vakantieverblijven

Samengevat is het doel van de Gideons: Jezus Christus bekend te maken en daar door anderen voor Hem te 
winnen. Door persoonlijk getuigenis en door het persoonlijk uitreiken van een Nieuw Testament met 
Psalmen:

De Gideons geloven dat wat in de Bijbel staat waar is. Zij hebben in hun persoonlijk- en zakelijk leven ervaren 
dat dit Boek levens kan veranderen en het een hulp is in het leven van alledag. Anderen hiermee in contact 
brengen is dan ook het verlangen van iedere Gideon. 

The Gideons International is een vereniging van Christen zakenmannen, zelfstandigen en leidinggevenden in 
het bedrijfsleven en bij de overheid. De Gideons zijn vrijwilligers die wereldwijd momenteel (Anno 2017) in 
204 landen actief zijn. De vereniging is in 1899 opgericht en groeit voortdurend. Zij heeft ruim 330.000 leden, 
waarbij de Gideons en hun echtgenoten ieder een eigen taak hebben. Sinds de oprichting in 1899 werden 2 
miljard Bijbels en Bijbelgedeelten vanuit plaatselijke afdelingen verspreid. In Nederland gebeurt dit sinds 
1948, momenteel zijn er 16 afdelingen.

Om dit wereldwijde werk in goede banen te leiden is er een hoofdkantoor van de vereniging dat gevestigd is 
in Nashville, Tennessee, U.S.A. , het merendeel van de leden woont buiten de U.S.A.
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Financiële toelichting

The Gideons International is voor de financiering van haar Bijbelverspreiding geheel afhankelijk van giften en 
legaten. Er wordt in geen enkel land subsidie door de overheid of andere instanties aan onze 
Bijbelverspreiding gegeven. Het merendeel van de donaties bestaat uit bijdragen van de kerken en verder 
van de leden van de vereniging en andere donateurs.

Wereld Bijbelfonds 
Alle ontvangen giften worden in het Internationale Bijbelfonds gestort, dat door het hoofdkantoor in 
Nashville onder toezicht van het internationaal bestuur wordt beheerd. Bij de uitgaven voor het drukken van 
Bijbels geldt het solidariteitsprincipe: toewijzing van de geldmiddelen geschiedt op basis van de behoefte per 
land, ongeacht de inkomsten uit het betreffende land.

Alle giften van kerken en personen worden gebruikt voor de aankoop en het transport van de Bijbels
Sinds 1899 is dit een statutaire verplichting. Uw donaties worden dus niet gebruikt voor organisatorische 
kosten of salarissen. De kosten van organisatie worden volledig door de eigen leden zelf betaald.

De Nederlandse situatie 
In Nederland wordt nog geen 50% van de aankoopkosten van de verspreide Bijbels door giften gedekt. In een 
rijk land als Nederland moet het toch mogelijk zijn om op zijn minst de kosten voor de Bijbels gedistribueerd 
binnen Nederland te dekken. Op dit moment worden er in Nederland elk jaar zo’n 55.000 Bijbels verspreid.

Uw bijdrage is daarom van harte welkom !
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Grafieken

Omzet 2012 2013 2014 2015 2016
Bedrag ? 29543 38823 44454 41178
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Balans per 31 mei 2017

2016 - 2017 2015 - 2016
Vlottende activa

Liquide middelen
ING betaalrekening (INT.) 3.748€         18.793€        
ING betaalrekening (Ned.) 871€             
ING spaarrekening 5.000€         5.000€          

+
Totaal € 9.619 € 23.793

Verklaring afgegeven d.d. 16 oktober 2017 te Nieuw-Weerdinge



Stichting The Gideons International The Netherlands Pagina 7

Balans per 31 mei 2017

Passiva                                     2016 - 2017 2015 - 2016

Reserve
Reserve Gideons Nederland 5.871€         7.775€          

Kortlopende schulden
Te transporteren naar Int. Bijbelfonds 3.748€         16.018€        

+
Totaal € 9.619 € 23.793
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Toelichting op de winst-en verliesrekening over 2016 - 2017

                                                                                 2016 - 2017 2015 - 2016
Opbrengsten
Giften Bijbelfonds 1 € 42.339 € 44.454
Bijdrage Gideons NL 5 € 3.009 € 3.653
Lidmaatschap Gideons Int. 2 € 1.847 € 1.482
Opbrengst PWT's 3 € 2.101 + € 1.992 +

€ 49.296 € 51.581

Afgedragen aan fondsen
Lidmaatschapsgelden HQ 2 € -1.847 -1.482€         
PWT's (Bijbelfonds) 3 € -2.101 -1.992€         
Int. Bijbelfonds 1 € -41.178 + -44.454€       +

€ -45.126 € -47.928

Alg. kosten Gideons NL 5
Algemene kosten -€ 13 -€ 501
Promotiemateriaal -€ 3.354 -€ 565
Voorzittersoverleg/vergaderingen -€ 199 -€ 217
Bankkosten -€ 286 -€ 190
Onderhoud website € -49 + € -58 +

€ -3.901 € -1.531

Nationale conventie (Rally)
Inkomsten deelname rally 4 € 3.012 € 0
Kosten Rally 4 € -5.000 + € 0 +

€ -1.988 € 0

1. Alle giften die bij ons binnen komen via kerken, bedrijven of particulieren worden automatisch bestemd 
voor het wereldwijde Bijbelfonds. Uit dit fonds worden alleen Bijbels betaald, dus geen kosten voor de 
organisatie.
2. Leden van de Gideons betalen voor hun lidmaatschap op internationaal niveau
3. PWT's = Personal Workers testament. Dit zijn Bijbels of gedeelte van de Bijbel die leden van de Gideons in 
persoonlijke sfeer weggeven. De leden betalen deze Bijbels zelf.
4. De Rally is een 2 jaarlijkse conferentie waarbij alle Gideons in Nederland bij elkaar komen voor 
bemoediging, gebed en training. Deze conferentie wordt door de leden zelf betaald.

5. Gideons in Nederland dragen bij aan de kosten voor de organisatie van de Gideons in Nederland zelf. Hier 
worden de landelijke kosten onder punt 5 van betaald.
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