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Bestuursverslag

ALGEMENE INFORMATIE

Gegevens rechtspersoon
De Stichting Samen Kerk in Nederland (SKIN) is op 6 augustus 1997 als Vereniging Samen Kerk in
Nederland (SKIN) opgericht en op 17 december 2019 omgezet in de Stichting Samen Kerk in Nederland
(SKIN).
Op 31 december 2020 is de Stichting Vrienden van SKIN (Samen Kerk in Nederland) (opgericht op 10 juli
2006; gewijzigd op 24 april 2012) bij notariële akte gefuseerd met de Stichting Samen Kerk in Nederland
(SKIN).
De stichting is gevestigd in Amersfoort aan de Koningin Wilhelminalaan 5, 3818 HN en ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 405390598 als religieuze organisatie (SBI - code: 94911). Het
RSIN – nummer is: 806793910.
SKIN is erkend als ANBI. De bijbehorende gegevens staan, evenals het huidige beleidsplan en het privacy
reglement op de website van SKIN: www.skinkerken.nl 
Het doel van de Stichting SKIN is het ondersteunen van christelijke geloofsgemeenschappen van
migranten mentaal, maatschappelijk en facilitair bij het functioneren als kerk of als kerkelijke gemeente
en de belangen van die geloofsgemeenschappen in alle voorkomende gevallen te behartigen.
Bovendien wil SKIN voor die geloofsgemeenschappen een brugfunctie vervullen naar de Nederlandse
kerken en naar de Nederlandse samenleving. 

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
Mevrouw ds. Rhoïnde H. C. Mijnals – Doth, voozitter
Mevrouw Eunice M. A. Anita – Offerman MSc RA, secretaris
De heer Jan H. Scholten, penningmeester
De heer pastor Elias K. Agyemang, lid
Mevrouw mr. Grace (S. L.) Goei, lid
De heer pastor Tecleab Habte, lid
De heer drs. Hedwig A. C. Komproe, lid 

Jaarverslag

Als gevolg van het voortduren van de corona pandemie hebben bestuur en medewerkers veel tijd
besteed aan het ondersteunen van kerken die in moeilijke omstandigheden kwamen te verkeren.
Samen met verwante organisaties, zoals SOFAK, kon op allerlei terreinen hulp worden gegeven.
De in het beleidsplan genoemde praktijkgerichte ondersteuning bleek daarbij een goede wegwijzer. Met
name de kortlopende cursussen, die veelal ‘online’ worden gegeven, kregen veel belangstelling.
SKIN heeft in het afgelopen jaar kunnen profiteren van veel belangstelling van fondsen verstrekkende
organisaties. Daaruit blijkt dat zowel het beleidsplan als de daarop gebaseerde werkplannen voor de
deelgebieden van belang zijn en op financiële ondersteuning kunnen rekenen.
Zoals statutair is vastgelegd, ontvangen bestuursleden geen vergoeding voor hun werk ten behoeve van
SKIN.  Alleen reis- en verblijfkosten en andere noodzakelijk gemaakte kosten mogen zij declareren.

3



Jaarrekening
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Balans per 31 december 2021 
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen 1 16.011 -

Liquide middelen 2 89.140 81.240

105.151 81.240

PASSIVA

Vermogen 3 

Stichtingskapitaal 11.699 11.699
Algemene reserve 57.633 47.282
Overige reserves - 11.401

69.332 70.382

Kortlopende schulden 4 35.819 10.858

105.151 81.240
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Staat van baten en lasten over 2021 

2021 2020
€ € € €

Ontvangen subsidies en bijdragen 5 148.947 131.923
Lasten
Lasten uit hoofde van de doelstelling 6 125.581 89.955
Lasten uit hoofde van personeelsbelo-
ningen

7 
123.785 76.984

Huisvestingskosten 8 4.980 5.179
Verkoopkosten 3.240 -
Drukwerk en overige kantoorkosten 73 1.068
Algemene - en bestuurskosten 9 12.839 10.711
Doorberekende salariskosten aan
projecten

10 
(120.771) (65.755)

Totaal van som der kosten 149.727 118.142

Totaal van bedrijfsresultaat (780) 13.781
Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten - 13
Rentelasten en soortgelijke kosten (270) (33)

Financiële baten en lasten (270) (20)

Totaal van netto resultaat (1.050) 13.761
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Kasstroomoverzicht over 2021 

Totaal van kasstroom uit operationele
activiteiten
Bedrijfsresultaat (780) 13.781

Aanpassingen voor
Aan resultaat toegevoegde bestem-
mingsreserves en -fondsen - 36.498

Verandering in werkkapitaal
Afname (toename) van handelsdebiteu-
ren (10.311) -
Nog te ontvangen restanten subsidies (5.700) -
Toename (afname) van overige schul-
den

4  
24.961 3.904

8.950 3.904

Totaal van kasstroom uit bedrijfsope-
raties 8.170 54.183

Ontvangen interest - 13
Betaalde interest (270) (33)

(270) (20)

Totaal van kasstroom uit operationele
activiteiten 7.900 54.163

Totaal van toename (afname) van
geldmiddelen 7.900 54.163

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen
Geldmiddelen aan het begin van de peri-
ode 81.240 27.077
Toename (afname) van geldmiddelen 7.900 54.163

Geldmiddelen aan het einde van de peri-
ode 89.140 81.240
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Samen Kerk in Nederland is feitelijk gevestigd op Koningin Wilhelminalaan 5, 3818 HN te
Amersfoort, is statutair gevestigd in Amersfoort en is ingeschreven bij het handelsregister onder
nummer 40539585.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de Richtlijnen RJ 640 voor de jaarverslaggeving voor kleine niet op winstgerichte rechtspersonen, die
uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.

De functionele valuta
Deze jaarrekening wordt opgesteld in €. 

GRONDSLAGEN

De waardering van activa en passiva

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten
gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden
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Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.

De waardering van de staat van baten en lasten

De bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
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Toelichting op de balans

Activa 

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2021 31-12-2020
€ €

1  Vorderingen
Debiteuren 10.311 -
Nog te ontvangen restanten subsidies 5.700 -

16.011 -

Debiteuren
Vorderingen op handelsdebiteuren 10.311 -

2  Liquide middelen
Betaalrekening 32.717 14.817
Spaarrekeningen 56.423 66.423

89.140 81.240
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Passiva 

3  Vermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Stichtingska-
pitaal

Algemene
reserve

Bestem-
mingsfonds
Toerusting

Bestem-
mingsfonds

Regiona-
lisatie

Totaal

€ € € € €
Stand per 1 januari 2021 11.699 47.282 7.500 3.901 70.382
Uit resultaatverdeling - 10.351 (7.500) (3.901) (1.050)

Stand per 31 december 2021 11.699 57.633 - - 69.332

31-12-2021 31-12-2020
€ €

4  Kortlopende schulden
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen 13.559 6.277
Schulden ter zake van pensioenen 1.350 733
Overige schulden en overlopende passiva 20.910 3.848

35.819 10.858

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 4.737 -
Loonheffing 8.822 6.277

13.559 6.277

Nog te betalen omzetbelasting
Aangifte 4e kwartaal 3.366 -
Ingediende suppletie (3.577) -
Nog te maken suppletie 4.948 -

Totaal 4.737 -

Overige schulden en overlopende passiva
Vooruit ontvangen giften 13.746 15
Nog te betalen accountantskosten 3.100 443
Reservering vakantiegeld 1.560 942
Overige nog te betalen bedragen - 1.100
Nog te betalen verzekering 2.504 736
Nog te betalen onkostenvergoeding - 612

20.910 3.848
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Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 2020
€ €

5  Ontvangen subsidies en bijdragen
Bijdragen doelsubsidies 121.452 110.975
Bijdragen fondsen (jaarlijkse bijdrage) 9.000 9.000
Bijdrage Vrienden van SKIN 6.191 8.946
Bijdragen lidkerken 5.379 1.067
Overige bijdragen 5.125 360
Bijdragen particulieren 1.800 1.575

148.947 131.923

6  Lasten uit hoofde van de doelstelling
SKIN activiteiten - 23.700
Toegerekende kosten Toerusting 34.032 28.195
Toegerekende kosten Regionalisatie 91.549 38.060

125.581 89.955

De toerekening van salariskosten is gebaseerd op de urenregistratie  van de medewerkers.

2021 2020
€ €

7  Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Lonen 96.705 80.128
Sociale lasten en pensioenlasten 31.110 21.734
Overige personeelsbeloningen (4.030) (24.878)

123.785 76.984

Lonen
Lonen personeel 111.476 80.128
Inhuur externen 17.887 -

129.363 80.128
Doorberekende lonen (32.658) -

96.705 80.128

Overige personeelsbeloningen
Onkostenvergoedingen (vrijwilligers) 3.900 4.168
Ziekengeld en verzuimverzekering 3.417 3.777
Overige kostenvergoedingen 812 736
Uitkeringen verzekeringen (12.159) (33.559)

(4.030) (24.878)

8  Huisvestingskosten
Betaalde huur 4.980 5.179
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2021 2020
€ €

9  Algemene - en bestuurskosten
Onkostendeclaraties 6.816 7.558
Overige bestuurs en cursuskosten 3.163 1.554
Accountantskosten 2.852 1.549
Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen 59 -
Betalingsverschillen (49) -
Overige algemene kosten (2) 50

12.839 10.711

10  Doorberekende salariskosten aan projecten
Doorberekende kosten aan Toerusting (30.825) (27.695)
Doorberekende kosten Pilot Regionalisering en Informatiesteunpunt (89.946) (38.060)

(120.771) (65.755)

Amersfoort, 

Stichting Samen Kerk in Nederland

J. Scholten
penningmeester
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acsouÍr tants

Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Opdrachtgever

De jaarrekening van Stichting Samen Kerk in Nederland te Amersfoort is door ons samengesteld op basis

van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 202L en de
staat van baten en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. ln deze toelichting is onder
andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 441.0, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggevi ng toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van
de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Stichting Samen Kerk in Nederland. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitge-
voerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de
getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA), U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan
met de door u verstrekte gegevens,

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwij-
zen wij u naar www. n ba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Den Haag, O8-O7-2O22

Maas Accountants B,V

G.J. Maas RA
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