RAPPORT
inzake de jaarrekening 1 januari 2014 tot en
met 31 december 2014 van
Stichting Christelijke Lektuur Centra
te Apeldoorn

Aan het bestuur van
Stichting Christelijke Lektuur Centra
Postbus 900
7301 BD Apeldoorn
Wezep, 3 juni 2015

Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij rapport uit inzake de jaarstukken over 1 januari 2014 tot en met 31 december
2014 van Stichting Christelijke Lektuur Centra te Apeldoorn.
1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING
Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van Stichting Christelijke Lektuur Centra te
Apeldoorn bestaande uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over de
periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 met de toelichting samengesteld.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van
de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van
die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.
Onze verantwoordelijkheid
Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie
uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels.
In overeenstemming met de standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze
werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het
samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het
samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming
verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen
zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder
toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving.

1.2 ALGEMEEN
Vaste gegevens
De vaste gegevens van de stichting zijn:
- oprichting d.d. 20 februari 1964 (start activiteiten januari 1962)
- KvK-nummer 41048187
- SBI-code 94911 - Religieuze organisaties
- RSIN 0029.62.275
- www.clcnl.org
Samenstelling bestuur:
- J.C. Teerhuis, voorzitter
- P. Boom, secretaris
- A. Oosterhuis, penningmeester
- G.J. Zevering
- G.B. Chamberlin
Activiteiten
De stichting heeft ten doel om krachtens het zendingsbevel van de Here Jezus Christus het
Evangelie bekend te maken onder alle volken, zulks door middel van Bijbelgetrouwe lektuur als
een vitaal en door God gegeven instrument voor evangelisatie en voor de opbouw van de
Gemeente.
De stichting wil zich ten dienste van alle volken, kerken en zendingen wijden aan de
vervaardiging, uitgave, verkoop en verspreiding van Bijbelgetrouwe lektuur.
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Activiteiten van CLC (St. Christelijke Lectuur Centra) in 2014

De stichting heeft ten doel om krachtens het zendingsbevel van de Here Jezus Christus het evangelie
bekend te maken onder alle volken. Dit gebeurt door middel van bijbelgetrouwe lectuur als een
vitaal en door God gegeven instrument voor evangelisatie en voor de opbouw van de Gemeente.

Dit jaar hebben we de commerciële activiteiten losgemaakt van de stichting en ondergebracht in een
aparte BV, met als doel meer helderheid te geven over de geldstromen. (De winkelactiviteiten zijn
ondergebracht in CLC Boeken en Muziek BV.)

Wij zijn, zoals altijd, bezig fondsen te werven om projecten in binnen- en buitenland mogelijk te
maken of blijvend te ondersteunen. Dit betreft incidentele projecten als ook verplichtingen vanuit
onze verbondenheid met CLC wereldwijd, zoals een jaarlijkse contributie om het werk van het
internationale CLC kantoor mogelijk te maken, en een maandelijkse ondersteuning voor het CLC werk
en het team in Bulgarije.
Bulgarije
Dit werk is door een Nederlander gestart in 1993, vandaar onze extra betrokkenheid bij dit mooie
land. De winkel in Sofia is praktisch de enige christelijke boekhandel in het land met een bevolking
van 7 miljoen. Er is ons veel aan gelegen, dat deze winkel blijft bestaan. Het team heeft hard aan de
webshop gewerkt, die een steeds groter deel uitmaakt van hun bediening, waardoor steeds meer
mensen in het land toegang hebben tot goede christelijke boeken. De komende jaren wil het team
zich steeds meer toe gaan leggen op het uitgeven als investering in mensenlevens en ook om hun
financiële positie te versterken.
Winkel in Minsk / Wit Rusland
CLC Nederland is -samen met andere CLC landen- al een poos aan het sparen voor een winkel in
Minsk, de hoofdstad van Wit Rusland met 2 miljoen inwoners. CLC heeft een winkel Brest in het
zuidwesten met een aantal boekdepots in dit land, dat 5 keer zo groot als Nederland is. Dit jaar is
hier 1.900 euro aan giften voor binnengekomen, waarvan een deel al is overgemaakt aan het
internationale kantoor van CLC in Sheffield. Zij houden de ‘grote’ spaarpot bij.

Het is project van lange adem met beperkte mankracht en grote, vaak bureaucratische blokkades.
Het team in Wit Rusland heeft dit door de jaren heen zelf ook financieel en in gebed voorbereid.
Naast het openen van een winkel in Minsk is het team bezig om hun uitgeversactiviteiten uit te
breiden; onlangs zijn er weer 1.200 Russische Bijbels van de pers gekomen. Het team zoekt nog een
jong persoon om het werk verder te helpen.
De economische en politieke situatie in de omringende landen van Rusland en de Oekraïne zijn
dramatisch verslechterd, wat ook zijn invloed heeft op het alledaagse leven in Wit Rusland.

Nederland
In Nederland wordt het steeds lastiger om een fysieke boekwinkel te runnen. Toch geloven we in de
kracht van een fysiek getuigenis van Gods aanwezigheid. Aan het eind van het jaar kregen we een
grote gift binnen, waardoor het mogelijk werd om in de winkel in Apeldoorn het jaar erop de nodige
aanpassingen te doen.
Daarnaast zijn we steeds bezig om onze (commerciële) website clcnederland.com te vernieuwen en
om boeken uit te geven, zie clcpublicaties.nl. We hopen zo een bijdrage leveren aan de geestelijke
gezondheid van ons land. Dit jaar kwam ons eerste boek op de markt: Pro-life van Randy Alcorn. De
Stichting Schreeuw om Leven nam er 10.000 af, waardoor dit boek gelijk breed werd verspreid, o.a.
onder de leden van de Tweede Kamer.

Bertus Keuter ging in maart naar een conferentie over uitgeven en over de technische
ontwikkelingen van websites, georganiseerd door CLC Europa.

Aan het eind van het jaar kwam de Bijbel in Gewone Taal uit, die een grote stimulans was voor onze
totale omzet. Deze Bijbeluitgave werd ook aan onze koning aangeboden: een speciaal en nationaal
moment. Het is bijzonder om te zien dat deze uitgave enorm heeft geholpen om mensen opnieuw te
interesseren voor het Woord van God.Een vrouw gebruikte het geld, dat ze terugkreeg van haar
energierekening, om de Bijbel in Gewone Taal breed uit te delen.
Tenslotte:
Het is een zegen dat in ons land christelijke boeken zo breed beschikbaar zijn en zelfs worden
aangeboden door algemene internetaanbieders. In die zin heeft CLC zijn doel in Nederland bereikt!
Toch dreigen christelijke boekhandels uit het straatbeeld te verdwijnen. Dit is niet alleen een
commerciële, maar ook een geestelijke zaak.
In veel landen, waar CLC werkt, is het moeilijk om aan goede lectuur te komen, en doen mensen
grote moeite om boekhandels te openen, terwijl hier het christelijk getuigenis stilzwijgend lijkt te
verdwijnen.

Kerken zijn lang niet altijd open door de week en veel gemeentes komen samen in scholen en
buurtcentra, niet zichtbaar door de week. Christelijke boekhandels zijn wel open; hier kunnen
mensen zonder afspraak binnenlopen voor een praatje of om zich op bepaalde onderwerpen te
oriënteren. Een plek, waar ze de Here Jezus kunnen leren kennen – onvervangbaar door internet!

Dus als u weer iets nodig hebt, kom langs of bezoek onze website www.clcnederland.com, zodat wij
op onze beurt het werk in Bulgarije met één winkel op 7 miljoen inwoners en in Wit Rusland met één
winkel op 10 miljoen inwoners kunnen blijven ondersteunen.
Laten we samen strijden voor Gods zichtbare aanwezigheid in Nederland en daarbuiten!

Stichting Christelijke Lektuur Centra
Apeldoorn

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014
(na voorstel resultaatverdeling)
31 december 2014
€
€

01 januari 2014
€
€

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen

32.208

32.208

Financiële vaste activa
Deelneming in groepsmaatschappij

97.219

116.500

ACTIVA
Vaste activa

Vlottende activa
Vorderingen
Vordering op groepsmaatschappij
Overlopende activa

28.035
600

Liquide middelen
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28.885
403
28.635

29.288

60.764

50.879

218.826

228.875

Stichting Christelijke Lektuur Centra
Apeldoorn

31 december 2014
€
€

01 januari 2014
€
€

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Wettelijke en statutaire reserves
Bestemmingsreserve
Overige reserve

22.689
11.626
169.951

Voorzieningen
Overige voorzieningen
Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende
passiva
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22.689
5.812
181.436
204.266

209.937

13.810

17.938

750

1.000

218.826

228.875

Stichting Christelijke Lektuur Centra
Apeldoorn

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 1-1-2014 TOT EN MET 31-12-2014
01-01-2014 / 31-12-2014
€
€
Baten
Ontvangen bestemde giften
Financiële baten
Overige baten

18.009
1.180
24.720
43.909

Lasten
Huisvestingslasten
Bestede giften
Bestede bestemde giften
Algemene lasten

2.714
8.178
12.195
7.212

Som der bedrijfslasten

30.299

Bedrijfsresultaat

13.610

Aandeel in resultaat van deelnemingen

-19.281

Netto resultaat

-5.671

Resultaatbestemming
Bestemmingsreserve bestemde giften
Overige reserve

5.814
-11.485
-5.671
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Stichting Christelijke Lektuur Centra
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2.5 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Algemeen
Consolidatievrijstelling volgens artikel 407
De vennootschap maakt gebruik van de consolidatievrijstelling zoals bedoeld in artikel 407 lid 2a
Titel 9 BW 2.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders
wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op
basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt
niet afgeschreven.
Financiële vaste activa
De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt
uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze
nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van Stichting Christelijke
Lektuur Centra.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifieke risico's en verplichtingen die op de
balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is doch redelijkerwijs in te schatten.
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Stichting Christelijke Lektuur Centra
Apeldoorn

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Resultaat deelnemingen
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke
en financiële beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende aandeel in het
resultaat van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij Stichting
Christelijke Lektuur Centra geldende grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.
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3. OVERIGE GEGEVENS
3.1 Mededeling omtrent het ontbreken van de controleverklaring
Aangezien Stichting Christelijke Lektuur Centra binnen de door de wet gestelde grenzen (artikel
396 Titel 9 Boek 2 BW) valt, behoeft aan de jaarrekening en het jaarverslag geen verklaring
omtrent de getrouwheid te worden toegevoegd.
3.2 Resultaatverwerking
Voorgesteld wordt om het resultaat over 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 ad € 5.671
(negatief) te bestemmen zoals opgenomen onder punt 2.2 van de jaarrekening.
Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld in de bestuursvergadering, maar vooruitlopend hierop
is de voorgestelde resultaatverdeling reeds verwerkt in de jaarrekening 1 januari 2014 tot en met
31 december 2014 van de stichting.
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