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Evangelische Video Stichting

J A A R O V E R Z I C H T 2017

Overeenkomstig het bepaalde in de statuten, verschijnt dit verslag over het jaar 2017
inzake de financiële positie van de Evangelische Video Stichting opgericht te Hoorn.

Op 31 december 2017 bestaat het bestuur uit:
-Voorzitter/Secretaris R.C.J.Dankelman
-Penningmeester P.Selier
-Bestuurslid E.Tiemens - van Hunnik
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In het geheel bekeken gaat het zeer zeker niet goed met de stichting. In 2016 hebben we
ca. 4000,oo euro verloren en in 2017 wederom. Dit komt door het wegvallen van EvsMedia
producties voor St. Schreeuw om Leven. SOL heeft een nieuw bestuur en ziet geen heil in
TV uitzendingen, waardoor het programma BrinkTV + de website op non-actief staan. Dus
post 8000 Opbrengst Producties slechts 900,00 heeft opgebracht. Ook het meewerken aan
evenementen is een einde gekomen. De reden is dat ons camerawerk de mensen te hoge
leeftijd hebben en de jongeren voorgaan. De opzegging is van de ene op de andere dag
medegedeeld. Dan blijven er nog twee projecten over. 1 de Evangelische Videotheek. Het
uitlenen van Dvd’s loopt zoals te verwachten achteruit. De dvd als beelddrager wordt
vervangen door streaming. We hebben geprobeerd om over te stappen naar streamen.
Helaas kunnen we dat juridisch niet doen. De firma Neema, de hoofd importeur van
Christelijke films, geeft absoluut geen toestemming hiervoor. Over enige tijd gaan zij dat via
Gospel.nl realiseren. Ook samenwerken wil men niet. Er is geen ruimte hierin voor de
videotheek die vanaf 1990 al bestaat. Neema is een nieuwkomer en zijn christelijke keiharde
zakenmensen. Dan blijf nog over IsraelCNN Het werk hierin is leuk en geeft veel voldoening
om Israël en het Joodse volk te kunnen zegenen. IsraelCNN bestaat sinds 2012. In 2016 zijn
we gestart met gratis TV uitzendingen via Family7 en zijn we serieus met vrijwilligers hard
aan het werk gegaan. De TV programma’s worden zeer gewaardeerd door de kijkers. Helaas
kunnen we geen vrijwilligers vinden voor het camerawerk, audio en montages. Men wil
volledig betaald worden en dat heeft EVS geen financiën voor. In het tv seizoen 2016/2017
zijn al deze werkzaamheden door 1 persoon gedaan R. Dankelman. Het is gebleken dat dit
veels te veel is. Echter in 2017 waren er geen financiën genoeg om wederom opnamen te
maken in Israël voor het TV seizoen 2017/2018. Alle zeilen werden bijgezet om van andere
Israëlisch organisaties programma’s en beeldmateriaal gratis te krijgen wat voor ¾ gelukt is.
Materiaal voor t/m april 2018. De verwachtte donaties bleven achter uit. ICNN heeft 8 vaste
donateurs die elke maand totaal 112,00 storten, los van de eenmalige donaties waarvan een
uitspringer was 1000 van Cor Verkade. Voor 2018 hebben we nog 5800,00 aan liquide
middelen. Besloten is dat als we de grens bereiken van 3000,00 we stoppen met IsraelCNN.
met de 3000,00 gaan we alleen verder met de videotheek, totdat het ook op is. In 2017
hebben ca. 4800,00 aan giften binnen gekregen voor ICNN . Daar tegenover staat de
uitgaven post voor IsraelCNN op totaal 5200,00
In januari 2016 hebben we besloten ons te gaan toeleggen op het werk binnen
IsraelCNN.com die al vanaf 2012 bestaat en onderdeel is van EVS. De reden is het
wegvallen van al het andere werk. De maand juni is EVS met twee andere mensen naar
Israël afgereisd met name in het Hartland, het zg. betwiste gebied de Westbank. God
opende wel heel veel deuren en hebben een maand lang keihard moeten werken. Van
Family7 de christelijke TV zender kregen we gratis ½ uur zendtijd per week. Wegens gebrek
aan financiën kwam al het werk op de schouders van de voorzitter en konden geen werk
uitbesteden. Wazda IT Heeft ons 8 maanden aan het lijntje gehouden voor een nieuwe
website. EVS heeft met Wazda IT in december gebroken. Webeau.nl gaat nu de PHP
website maken voor 1500,00 en de rest wordt door hen gesponsord. In februari 2017 moet
deze website af zijn.
Apparatuur: In 2017 heeft EVS zoveel mogelijk apparatuur verkocht. Van die opbrengsten
heeft EVS Nieuwe en tweedehandse camera’s gekocht. Ze zijn kleiner en handelbaarder
Belastingdienst: De Stichting is door de belastingdienst ANBI Team aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een fiscaal nummer 8064.92.521, waarmee
EVS zeer blij is. Mensen die aan EVS doneren kunnen deze giften aftrekbaar stellen in hun
belastingaangiften. De stichting voldoet ook aan de eisen die door de belastingdienst gesteld
zijn.
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Balans per 31 december 2017

AKTIVA

31-12-2017

Kortlopende vorderingen

€

0,00

Liquidemiddelen
-Kas (1000)

€ 1.298,00

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

€ 5.492,02

Totaal

---------------€
6.790,02
=========
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Balans per 31 december 2017

PASSIVA
Eigen Vermogen

31-12-2017

Kortlopende Schulden (0601)

€

-Eigen Vermogen per 01-01-2016 (2000)
-Negatief Resultaat
-Eigen Vermogen

Totaal

0,00

€ 10.859,02
minus

€ 4.069,00
€ 6.790,02

€ 6.790,02

---------------€ 6.790,02
=========
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BATEN

31-12-2017

Productie EVS – 8000

€

Giften EVS - 8100

€ 4.679,36

Giften ICNN - 8101

€ 6.248,75

Videotheek opbrengst - 8200

€ 1.722,60

Verkoop Apparatuur – 8300

€ 5.075.60

Andere inkomsten – 8400

€ 2.170,13

Reclame opbrengsten - 8500

€

Negatief resultaat

€ 4.069,00

Totaal

---------------€ 25.027,14
=========

961,70

100,00
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LASTEN

31-12-2017

AV apparatuur aanschaf – 4100

€ 5.325,42

Andere apparatuur – 4200

€

Videotheek dvd’s aanschaf – 4300

€

Huisvestingkosten – 4310

€ 3.900,00

Abonnementen – 4320

€

Vrijwilligersvergoeding - 4330

€ 3.000,00

Bankkosten – 4340

€

163,51

Molly Payments Kosten – 4341

€

2,45

Kantoor benodigdheden - 4350

€

242,18

Telefoon-Internet – 4360

€ 1.058,98

Computerkosten - 4370

€

860,07

AV Apparatuurskosten – 4380

€

169,00

Websites EVS – 4390
Websites Evideo – 4391
Websites ICNN – 4392
Website Kosten - 4393

€
162,02
€
60,50
€ 2.148,91
€
203,28

Productiekosten EVS – 4410

€

Productiekosten ICNN – 4420

€ 2.833,37

Videotheekkosten – 4430

€

303,74

Betaalde giften – 4510

€

174,15

Overige Kosten – 4520

€ 2.953,47

Totaal

--------------€ 25.027,14
=========

705,95
248,01

26,13

486,00
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Toelichting op de balans per 31-12-2017 aktiva

AKTIVA (Blz.6)
*AV apparatuur wordt in 1 jaar afgeschreven daar tweedehandse zowel als nieuwe
apparatuur zeer snel verouderen, mede door de snelle technologische
ontwikkelingen. De videoapparatuur en montageapparatuur, die tweedehands of
nieuw zijn aangekocht, hebben voor EVS geen restwaarde, daar EVS het moeilijk
vindt om de echte dagwaarde te bepalen. Alles wordt in hetzelfde jaar van aankoop
afgeschreven en eventuele verkoop van apparatuur wordt terstond weer gebruikt
voor herinvesteringen in andere apparatuur. Dit systeem is voor EVS eenvoudig en
overzichtelijk. EVS is een non-profit stichting met een doelstelling en geen
commercieel bedrijf die handelt in apparatuur. De stichting beoogd geen winst of
verlies te maken.
*Dvd’s voor de uitleen worden ook afgeschreven in 1 jaar, daar dvd’s na gebruik in
het uitleenbestand geen enkele verkoopwaarde meer hebben.
Aktiva bestaat dus uit saldo’s van Kas en Bank rekening.
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Toelichting op de balans per 31-12-2017 passiva

PASSIVA (Blz.7)
*In 2017 is een groot negatief resultaat ontstaan, door terugloop giften en
videoproducties. De klant Schreeuw om Leven in één keer gestopt is met video
programma’s. Andere videoproducties worden minder gedaan door de opkomst van
de jongere generatie, waar geen plaats is voor ouderen.
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BATEN (Blz.8)
*8000: Opbrengsten van kleine videoproducties voor Schreeuw om. De opbrengsten
verkregen uit de producties worden gebruikt voor algemene kosten te dekken.
*8100: De giften is een totaaltelling van financiële giften, die de stichting mocht
ontvangen via kas en bank. Het grootste gedeelte wordt gestort door R.Dankelman
de voorzitter/secretaris.
*8101: De giften die speciaal bedoelt zijn voor het project IsraelCNN.com
*8200 Opbrengsten van uitleen via Videotheek. Dit zijn vergoeding porto + kleine
giften voor het lenen. De donaties via de giftenpot worden maandelijks geboekt.
*8300 Verkoop van audi en video apparatuur.
*8400 Andere inkomsten
*8500 Op de website van IsraelCNN staan banners van anderen
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LASTEN (Blz.9)
*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. Dit jaar is de
maximale wettelijke voorgeschreven vrijwilligers vergoedingen aan Ruud Dankelman
en Anneke Wisman uitgekeerd, die fulltime in dienst zijn als vrijwilligers 24/7.
*4350 Kantoor benodigdheden omvatten alle kosten die gemaakt worden op
kantoorgebied, t.w.: kantoorartikelen, enveloppen, papier, enz.
*4360: Telefoon en internet kosten zijn de kosten van telefoon, gsm, adsl, hosting,
server kosten.
*4370: Computerkosten omvatten alle kosten die betrekking hebben op computers,
printers en software.
*4380: Apparatuurskosten zijn de kosten die gemaakt worden voor onderhoud aan
AV apparatuur en kleine kosten van aanverwante items Dit jaar niets uitgegeven.
*4390-4393: De kosten van de videotheek en IsraelCNN .
*4430 Videotheekkosten zijn alle kosten als dvd dozen, omslagen drukken, porto,
Uitleenrechten afdracht aan St. Leenrecht in Hoofddorp en Neema in Amersfoort.
*4410 en 4420 zijn de productiekosten van Evsmedia en IsraelCNN
*4510 Betaalde Giften zijn anonieme giften voor mensen die het moeilijk hebben.
*4520 Alle andere kosten

Pag.-13

De jaarrekening 2017 is opgemaakt door de penningmeester met de daarbij
behorende bescheiden.
Hoorn, 31 januari 2018.

De Penningmeester

P.Selier

De jaarrekening 2016 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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