Stichting "Het Zoeklicht"
gevestigd te Doorn

Accountantsrapport 2016

Stichting "Het Zoeklicht" te Doorn

Balans per 31 december 2016
(na voorstel resultaatbestemming)
ACTIVA

31 december 2016
€
€

31 december 2015
€
€

Materiële Vaste activa

409.458

406.102

Financiële vaste activa

175.000

175.000

Vlottende activa

1.086.014

1.140.659

Totaal activa

1.670.472

1.721.761

31 december 2016
€
€

31 december 2015
€
€

1.407.589

1.443.795

41.602

59.152

221.281

218.814

1.670.472

1.721.761

PASSIVA

Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
Totaal passiva
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Werkelijke
cijfers

Begroting

Begroting

Werkelijke
cijfers

2016

2016

2017

2015

€
796.365

€
814.700

882.350

€
945.797

Inkoopwaarde geleverde producten

364.049

422.920

457.300

464.539

Personeelskosten

231.732

237.350

239.750

270.169

33.627

30.250

23.279

31.624

Overige bedrijfskosten

135.948

128.650

163.550

141.436

Totale bedrijfslasten

765.356

819.170

883.879

907.768

31.009

-4.470

-1.529

38.029

5.268

5.575

1.625

11.839

36.277

1.105

96

49.868

Staat van baten en lasten
Baten
Lasten

Afschrijvingen vaste activa

Resultaat voor financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten

Resultaat
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Toelichting op de balans per 31 december 2016
ACTIVA
Vaste activa

Financiële vaste activa
Hypothecaire lening
Betreft een verstrekte hypothecaire lening met een
hoofdsom van € 275.000.
Het rentepercentage bedraagt vanaf oktober 2015 2,5%, vast voor 7 jaar.

PASSIVA
Eigen vermogen
Er is een continuïteitsreserve gevormd voor de dekking van de risico's op korte termijn teneinde
te waarborgen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.
Volgens de VFI-richtlijn "Reserves Goede Doelen" kan hiervoor een reserve worden aangehouden
van 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Hieronder wordt verstaan de kosten van
eigen personeel, huisvestingskosten, kantoor- en algemene kosten en de kosten voor fondsenwerving.
De omvang van de continuïteitsreserve is bepaald op basis van 100% van de genormaliseerde
vaste kosten welke zijn begroot voor het aankomende boekjaar, zodat de activiteiten met betrekking
tot fondsenwerving en voorlichting alsmede de belangrijkste ondersteunende afdelingen kunnen worden
gecontinueerd wanneer risico's en/of verplichtingen ontstaan die een grote impact hebben op de
financiële positie van de stichting

Voorzieningen
Het bestuur heeft een inventarisatie uit laten voeren van het uit te voeren onderhoud. Dit onderhoud ziet
op het uitvoeren van schilderwerkzaamheden aan de verschillende panden. Waar ultimo 2010 voor meerdere te verwachten onderhoudsposten een voorziening was opgenomen, is deze nu alleen voor het
schilderwerk gevormd, daar dit het enige regulier onderhoud is dat periodiek wordt uitgevoerd. Gebleken
is dat het overige onderhoud incidenteel wordt uitgevoerd. De kosten hiervan worden in het jaar van
uitvoering als last verantwoord.
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Toelichting op de Staat van baten en lasten
Gemiddeld aantal werknemers
Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt,
berekend naar fulltime dienstverbanden,
4,1 (2015: 4,7)
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Bestuursverslag over 2016
Samenstelling bestuur
De heer H. Morren, voorzitter
De heer P. van der Weerd, secretaris
De heer A. Lam, penningmeester
De raad van advies is als volgt samengesteld:
De heer T.J. Niemeyer
De heer F. ter Velde
Mevrouw I.C. Voorhaar-Kreisel
De heer J.M. Zijlstra
Informatie over de activiteiten
A) "Het Zoeklicht"
In 2016 is de oplage licht gedaald. Er waren 525 opzeggingen. De belangrijkste reden voor opzegging is
overlijden. Er zijn 453 nieuwe abonnees bijgekomen. De oplage is zo'n 8300 exemplaren per editie, waarvan
er ongeveer 7500 naar de abonnees worden verstuurd. In de tijdschriftenwereld lang niet slecht, maar graag
zien we een stijging.
Dit jaar is de Zoeklicht-app gelanceerd. Wij hopen hiermee meer jongeren voor ons blad te interesseren. De
app is bovendien interessant voor de oudere abonnees, omdat de tekst eenvoudig te vergroten is.
Het Zoeklicht is ook actief op social media. Het aantal likes op Facebook groeide van 1019 op 1 januari naar
1264 op 31 december. Voor de Zoeklicht-dag is een aparte Facebook-campagne gevoerd. Op Twitter had
HetZoeklicht op 31 december 408 volgers. Vanaf december is er ook een YouTube-kanaal.
Om een grotere bekendheid te creëren is een samenwerking aangegaan met het blad 'Uitdaging' en met
'Candle'. Candle is een online platform waar artikelen uit christelijke bladen te lezen zijn. Bij beide
organisaties zijn geregeld artikelen van Het Zoeklicht te lezen met een verwijzing naar ons blad.
Dit jaar stond de redactie onder leiding van Martin Penning. De redactie bestaat uit Jan van Barneveld, Theo
Niemeijer, Feike ter Velde en eindredacteur Peter de Haan. Naast de redactieleden is er ook een groep van
vaste schrijvers, zoals Yme Horjus, Dirk van Genderen, Oscar Lohuis, Els ter Welle en Gieneke van VeenVrolijk. In 2016 hebben we Kim ter Berghe, Hans Frinsel, Henk van Blijderveen en Jan Harmen Klein
Haneveld als nieuwe schrijvers aangetrokken.
Naast de reguliere uitgaven zijn in 2016 drie speciale uitgaven verschenen. Een special over vluchtelingen
(nr. 7) en een special over de Eindtijd (nr. 20). Heel bijzonder was het speciale evangelisatienummer dat in
december is verspreid. Met medewerking van onze lezers maar ook vele kerken en christelijke organisaties
zijn ruim 150.000 ex. verspreid. Op dit nummer is overweldigend en positief gereageerd.
Op zaterdag 1 oktober hielden we onze Zoeklicht-dag (voorheen Toogdag) in de Basiliek in Veenendaal.
Ruim 1300 bezoekers genoten van de toespraken van Peter van der Weerd, Jacques Brunt, Feike ter Velde
en Theo Niemeijer. De muzikale bijdrage van Joke Buis en haar band werd zeer gewaardeerd. Matthijs
Vlaardingenbroek verzorgde een mooi kinderprogramma. Op deze dag was ook de aftrap van de
evangelisatie-actie.
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B) Seminars
Afgelopen jaar was een jaar waarin we opnieuw regelmatig met seminars het land in mochten gaan. Er blijkt
nog steeds een grote behoefte aan deze vorm van Bijbelstudie waarmee we onze specifieke Maranatha
boodschap kunnen uitdragen.
Afgelopen jaar zijn naar de volgende plaatsen geweest voor een Zoeklicht-seminar of samenkomst:
Arnhem, Almelo, Bodegraven, Damwoude, Ermelo, Franeker, Haarlem Hoogeveen (tweemaal een
bijeenkomst), Hoorn, Middelburg, Onstwedde (seminar + een bijeenkomst), Oude Bildtzijl, Rotterdam,
Steenwijk, Sliedrecht (tweemaal), Sneek, Steenwijk, Veenendaal, en Zelhem (drie bijeenkomsten).
De avonden werden bezocht door minimaal 40 personen per avond. De grootste opkomst op een avond was
ongeveer 250 mensen.
Er zijn in 2016 enkele nieuwe seminars ontwikkeld door br. Wim Zwitser:
- De Gemeente in Tessalonica
- Christus komt! En dan?
- De taken van de Heilige Geest
De sprekers waren afgelopen jaar:
Bert van Twillert, Theo Niemeijer, Jules Hollebrandse, Jeep van der Schoot, Wim Zwitser, Jacques Brunt en
Gijsbert Tomassen
C) Brandpuntkapel
De Brandpuntkapel heeft haar zondagse bijeenkomsten waar gemiddeld 225 gelovigen uit het gehele land
aan deel nemen.
Tevens zijn er elke zondag zeer veel luisteraars in Nederland, maar ook wereldwijd rechtstreeks verbonden
via de techniek. Er zijn nog een aantal aansluitingen via het luisterkastje, maar nog meer wordt er via de
computer meegeluisterd. Op vele plekken zijn meerdere mensen samengekomen om naar de dienst te
luisteren. Ook beluisteren velen de dienst op een later moment via de website.
Er is gelegenheid tot het opdragen van kinderen, en er is op aanvraag gelegenheid zich te laten dopen
(alleen volwassendoop). Veel mensen komen hier omdat ze ervaren dat het hier alleen om het Woord gaat
en de Here Jezus centraal staat in de dienst. Tevens ondervindt men zeer veel zegen van de liederen vanuit
de Johannes de Heer-bundel, met een rustige begeleiding van orgel/vleugel.
Overige activiteiten van de Kapel:
Op de eerste woensdag van de maand is er een bidstond (ong. 25 aanwezigen).
Op de tweede woensdag van de maand komt de vrouwen-contactgroep van de kapel samen (ong. 20
zusters).
Op de derde dinsdag van de maand is er een Bijbelstudie-avond, bezocht door ong. 30 personen.
Elke zondagmorgen is er voor de kinderen zondagschool, Bijbelklas en er is een crèche.
In de kapel wordt 6 keer per jaar avondmaal gevierd.
De Kapeldiensten staan onder leiding van de Kapelraad, die bestaat uit Syds Haarsma (secretaris), Herman
Aldenkamp en Rinus van Otterlo (voorzitter). De Kapelraad komt ongeveer 10 keer per jaar bij elkaar.
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D) Uitgeverij en boekhandel
In 2016 werden door de uitgeverij 14 nieuwe titels uitgebracht waarvan 4 op basis van Printing on Demand.
10 Boeken werden herdrukt (9 op POD basis). In totaal werden er ruim 21000 boeken verkocht, inclusief
ruim 4000 exemplaren oudere boeken aan een opkoper daar er plaatsgemaakt moest worden voor nieuwe
titels. Daarnaast werden nog ruim 300 puzzels verkocht. De omzet naar de groothandel (het boek Wake Up!
buiten beschouwing latend) bleef nagenoeg gelijk. De omzet naar de bibliotheken steeg terwijl de verkopen
naar particulieren krimp vertoonde. Al met al geen makkelijk jaar voor boekverkopers getuige ook het feit dat
een paar boekhandels moesten sluiten.
Besloten is het samenwerkingsverband met het Service Bureau voor Christelijke Boeken die onze titels
vertegenwoordigen bij de boekhandel, met een jaar te verlengen.
Voor de Stichting Wake Up! Foundation mochten we wederom het boek Wake Up! verspreiden. Het boek
beleefde begin 2016 zijn 12e druk.
E) Analyse financiën 2016
Het bestuur kijkt met gemengde gevoelens terug op het financieel jaar 2016. De totale baten daalden ten
opzichte van 2015 met € 149.000 tot € 796.000 (en een daling € 15.000 ten opzichte van de begroting). Dit
werd o.a. veroorzaakt door een lagere omzet aan boeken van € 70.000 en een eenmalige gift in 2015 ten
behoeve van de Zoeklichtdag van € 65.000.
De totale lasten kwamen € 54.000 lager uit dan de begroting. Dit werd hoofdzakelijk veroorzaakt door
lagere inkoop boekhandel.
Per saldo is het nettoresultaat € 35.000 hoger uitgekomen dan begroot.
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