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Fondswervende instellingen
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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging
4 0 1 2 0 1 5 3

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Frederik van de Paltshof 15, 3911 LA Rhenen
0 3 1 7 6 1 4 3 9 8

E-mailadres

info@verenigingzondagsrust.nl

Website (*)

www.verenigingzondagsrust.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 4 6 2 9 8 7 5

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
1

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

D. van der Sluis, Prins Clausstraat 74, 8281 DD Genemuiden

Secretaris

D. Exalto, Lodewijk van Nassaustraat 13, 3901 DW Veenendaal

Penningmeester

mr. L. Vogelaar, Nunspeterweg 23, 8075 AA Elspeet

Algemeen bestuurslid

A.J. Doorn, Prins Bernhardstraat 11, 3244 BK Nieuwe Tonge

Algemeen bestuurslid

A.G. Rietveld, Reigersingel 11, 2922 GP Krimpen aan den IJssel

Overige informatie
bestuur (*)

overige bestuursleden:
M.J. van Walsum, Ruiterpad 23, 3911 SJ Rhenen
P. Hartog, Kerkweg 35, 3371 AE Hardinxveld-Giessendam

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het doel van de Vereniging is met ernst te streven naar de bevordering van de
zondagsrust en de zondagsheiliging, zoals die in Gods Woord en Wet geboden wordt.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De werkzaamheden van de Vereniging bestaan uit:
- het beleggen van vergaderingen, bijeenkomsten en informatieavonden
- het geven van voorlichting door woord en geschrift aan overheid, semi-overheid,
instellingen, organisaties, bedrijfsleven en particulieren
- de jaarlijkse uitgave van een brochure, bevattende o.a. een weergave van de
werkzaamheden die door de Vereniging zijn verricht in het afgelopen jaar
- andere wettige middelen die aan het doel van de Vereniging bevorderlijk kunnen zijn

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De geldmiddelen worden verkregen uit:
- contributies van leden
- collecten, giften en bijdragen van kerken en verenigingen
- giften van particulieren
- legaten
- opbrengsten van uitgegeven voorlichtingsmateriaal
- rente
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De verkregen inkomsten worden overeenkomstig het doel van de Vereniging besteed
aan de volgende zaken:
- publicatiekosten: drukwerk, nieuwsbrieven, promotiemateriaal, porti, advertenties
- salarissen, vacatiegelden, onkostenvergoedingen
- huisvestingskosten en kantoorkosten
- administratie- en accountantskosten; advieskosten
Het vermogen van de Vereniging wordt beheerd door het gezamenlijke bestuur.
Er wordt niet meer vermogen aangehouden dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuiteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling.
Het vermogen is ondergebracht in spaarrekeningen bij div. bankinstellingen, alsmede
in een tweetal leningen aan instellingen tegen een rentevergoeding van 3 %.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.verenigingzondagsrust.nl

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het kantoor van de Vereniging wordt bezet door één of meer personeelsleden. De
salariskosten staan vermeld in de financiele verantwoording.
Bestuursleden ontvangen een niet-bovenmatig vacatiegeld voor bijgewoonde
vergaderingen. De door bestuursleden gemaakte reiskosten worden vergoed.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Op 29 febr. 2020 vond de jaarvergadering van de Vereniging plaats in Barneveld.
In een brief die op 28 febr. 2020 - kort voor de uitbraak van het coronavirus - aan de
minister-president werd verzonden, werd gewezen op de heilloze weg in het toelaten
van allerlei zonden, juist ook op Gods dag, en dat de geschiedenis van ons land leert
dat Zijn straffende hand uitgestrekt is indien deze zonden getolereerd worden.
De uitgave van een huis-aan-huis magazine werd voorbereid en de verspreiding werd
dit jaar gerealiseerd in Groningen, Leeuwarden, Drachten, Assen en Emmen alsook op
Voorne en Putten. De oplage was 370.000 exemplaren. Hierop werden vele reacties
ontvangen, telefonisch, per mail en per post.
Tevens werd dit jaar besloten een documentatiecentrum in te richten; hiermee werd
een aanvang gemaakt.
Als derde speerpunt werd besloten om juridische expertise aan te trekken. Een
juridisch onderzoek naar de zondagsrust in relatie tot wetgeving werd in gang gezet.
Door de coronacrisis moesten dit jaar veel bijeenkomsten en presentaties op beurzen
worden geannuleerd. Ook kon niet worden ingesproken bij gemeenteraden.
In 2020 werd niettemin in enkele gemeenten de uitbreiding van koopzondagen door de
gemeenteraad tegengehouden.
Op 31-12-2020 telde de Vereniging 26.969 leden.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Materiële vaste activa

€

28.288

Financiële vaste activa

€

150.000

€

178.288

+

Voorraden

€

9.847

€

11.896

Vorderingen &
overlopende activa

€

17.129

€

57.204

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

28.288

€

100.000

€

128.288

386.601

€

+

471.783

+
€

413.577

540.883

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

591.865

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

540.375

31-12-2019 (*)

€

+
€

€

€

Totaal

+

Passiva

669.171

+
€

540.375

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

51.490

Totaal

€

591.865

+
€

620.818

620.818

€

48.353

€

669.171

+

+

Onder materiele vaste activa is de boekwaarde van het kantoorpand vermeld. Gezien de werkelijke waarde wordt hierop niet meer afgeschreven.
De financiele vaste activa betreffen enkele leningen u/g aan instellingen; deze hebben een looptijd van 5 jaar en leveren een rente op van 3 %.
De voorraden betreffen m.n. eerder uitgegeven boekjes. De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde.
Onder overige reserves is het eigen vermogen vermeld, dit betreft geheel vrij en besteedbaar vermogen.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

75

€

1.097

Nalatenschappen

€

11.158

€

55.000

Overige baten particulieren

€

290.757

€

284.444

Som van baten van particulieren

€

301.990

€

340.541

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

12.512

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

+

€

13.698

314.502

€

354.239

€

1.206

€

2.724

Overige baten

€

3.265

€

3.114

Som van de baten

€

318.973

€

360.077

+

+

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

Onderzoek

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

235.599

174.678

€
€

13.883

0

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

149.934

Som van de lasten

€

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

Saldo financiële baten en lasten

€

Saldo baten en lasten

€

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

€
€

249.482

+
174.678

€
€

139.770

399.416

€

314.448

93.115

€

97.963

+

€
-80.443

€

45.629

De overige baten particulieren betreffen contributies en giften.
Onder baten van andere instellingen zonder winststreven zijn verantwoord de
bijdragen van kerken en verenigingen.
De lasten m.b.t. voorlichting en bewustwording betreffen met name drukwerk, porti,
advertenties en kosten huis-aan-huis magazine.
De kosten voor onderzoek betreffen het verkrijgen van juridische expertise.
Onder kosten beheer en administratie vallen: personeelskosten, huisvestingskosten
(onderhoud pand), bureaukosten, kosten betalingsverkeer, accountantskosten,
administratieve diensten derden, vergoedingen bestuursleden.

Open

+

