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1. BESTUURSVERSLAG
Activiteiten overzicht Stichting Christelijke Lectuur Centra 2015
Inleiding
Stichting Christelijke Lectuur Centra heeft als doel het evangelie van de Heere Jezus Christus
bekend te maken in Nederland door middel van verspreiding van bijbelgetrouwe lectuur.
Daarnaast ondersteunt de stichting de zendingsactiviteiten van buitenlandse partners
ondergebracht binnen de wereldwijde CLC organisatie. Deze partners in het buitenland
verspreiden eveneens bijbelgetrouwe lectuur.
De stichting exploiteert een onderneming in Nederland voor de verspreiding van christelijke
lectuur. Binnen deze onderneming worden boeken verkocht via een winkel en via een webshop.
Daarnaast is deze onderneming actief in het uitgeven van boeken.
Activiteiten 2015 in Nederland
Gedurende 2015 werden 2 winkels (Apeldoorn en Amsterdam) geëxploiteerd. Als gevolg van
afnemende omzetten en toenemende kosten, met name huurkosten winkelpand, is de winkel in
Amsterdam in december 2015 gesloten. Hoewel intensief is geïnventariseerd of een winkel op een
andere locatie zou kunnen worden opgezet, eventueel volgens een ander winkelconcept, is dat
vooralsnog niet gelukt. Besloten is momenteel de aandacht te richten op de andere bestaande
activiteiten. Dat wil zeggen: de consolidatie en verdere ontwikkeling daarvan.
Voortdurend wordt aandacht besteed aan de verdere ontwikkeling van de website. Waar mogelijk
wordt gebruik gemaakt van expertise vanuit CLC International. Ook wordt gekeken naar eventuele
samenwerking binnen de branche organisatie om te komen tot kostenreductie en efficiency
verbetering in de distributie van boeken. In 2015 is de verzending van boeken verplaatst van
Amsterdam naar Apeldoorn.
In 2015 is een 2e boek uitgegeven van de schrijver Randy Alcorn: De kracht van een rein leven.
Een aanvang is gemaakt met de uitgifte van een 3e boek. Dit keer van de internationaal bekende
schrijver Francis Chan. Het boek zal tegelijkertijd worden uitgegeven in meerdere Europese landen
door CLC vestigingen.
Activiteiten 2015 in het buitenland
Speciale aandacht is in 2015 uitgegaan naar het werk in Mozambique. In de hoofdstad Maputo
wordt door CLC een winkel geëxploiteerd. Petra Nemansky, Nederlandse, is verantwoordelijk voor
het werk. Er is een grote vraag naar studiebijbels. Echter, de verspreiding daarvan wordt
bemoeilijkt door de gebrekkige financiële middelen, de economische situatie en de bureaucratie.
Het is moeilijk aan bijbels te komen, omdat ze in het buitenland moeten worden besteld. Het duurt
vervolgens heel lang voordat ze geleverd worden. Het land is politiek instabiel, waardoor het
gevaarlijk is te reizen en dus boeken en bijbels te verspreiden binnen het land zelf.
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Ook in 2015 heeft de stichting het werk in Bulgarije financieel ondersteund. 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 zelf uitgeven van boeken
om hun financiële positie te versterken.
In Wit-Rusland heeft CLC een winkel in Brest met een aantal boekdepots in dit land, dat 5 keer zo
groot als Nederland is.
Naast het openen van een winkel in Minsk is het team bezig om hun uitgeversactiviteiten uit te
breiden. Het team zoekt nog een jong persoon om het werk verder te helpen.
Een (kleine) bijdrage is ook gedaan aan CLC projecten in Bangladesh en Portugal.
Bestuursbijeenkomsten
Het bestuur van de stichting heeft in 2015 4 keer vergaderd. In deze vergaderingen zijn onder
meer besproken de voortgang van de winkel activiteiten, de financiële zaken, de personele zaken,
CLC international en de ondersteuning van de buitenlandse zending. Daarnaast heeft het bestuur
tussentijds actief overleg gevoerd met de directie en het management van de B.V. Het bestuur heeft
samen met het personeel van de B.V. een gezamenlijke dag van bezinning en overleg gehouden.
Wijzigingen bestuur
Op 6 november 2015 is bestuurslid Ria Zevering afgetreden. Ria is vele jaren betrokken geweest
bij het werk van CLC. Eerst bij het werk binnen de winkel(s) en later als bestuurslid van de
stichting. Wij zijn heel blij met het vele werk dat Ria voor CLC heeft gedaan door de jaren heen.
Wij wensen haar Gods zegen op al haar wegen.
Vooruitzichten
Met het sluiten van de winkel in Amsterdam zal in 2016 de focus komen te liggen op de winkel
activiteiten in Apeldoorn, de exploitatie van de webshop en de eigen uitgifte van boeken.
Belangrijk is de omzet op niveau te houden. Speciale aandacht zal dan ook worden besteed aan de
marketing, het onderhouden van klantrelaties en het uitbreiden van het netwerk binnen de
retailbranche. Daarnaast zal een voorzichtig kostenbeleid worden gevoerd.
De ondersteuning van de bestaande projecten in het buitenland zal worden voorgezet. De inzet
van financiële middelen zal zo efficiënt mogelijk plaatsvinden, afhankelijk ook van de vraag
binnen de projecten.
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Gods werk
Het werk binnen CLC is niet van ons, maar is Gods werk. Wij mogen dat werk in Zijn dienst
uitvoeren in afhankelijkheid van onze Heere Jezus. Wij zijn een tastbaar getuige van Hem door de
aanwezigheid van winkels, boekentafels en de websites. Wij bidden dat God ons werk van harte
zegent in 2016. Speciaal denken wij ook aan al de medewerkers binnen CLC, in dienst of als
vrijwilliger, en bidden dat ze Gods nabijheid en ondersteuning mogen ervaren in hun werk.
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Stichting Christelijke Lektuur Centra
Apeldoorn

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na voorstel resultaatverdeling)
31 december 2015
€
€

31 december 2014
€
€

Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen

32.208

32.208

Financiële vaste activa
Deelneming in groepsmaatschappij

60.512

97.219

ACTIVA
Vaste activa

Vlottende activa
Vorderingen
Vordering op groepsmaatschappij
Overlopende activa

40.695
412

Liquide middelen

Behoort bij rapport d.d. 10 mei 2016
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28.035
600
41.107

28.635

54.994

60.764

188.821

218.826

Stichting Christelijke Lektuur Centra
Apeldoorn

31 december 2015
€
€

31 december 2014
€
€

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Stichtingskapitaal
Bestemmingsreserve
Overige reserve

22.689
9.363
142.199

Voorzieningen
Overige voorzieningen
Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden en overlopende
passiva
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22.689
11.626
169.951
174.251

204.266

13.810

13.810
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2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

€
Baten
Ontvangen bestemde giften
Financiële baten
Overige baten

Lasten
Huisvestingslasten
Bijdragen internationaal werk
Bestede bestemde giften
Algemene lasten

2015
€
17.876
988
24.180

18.009
1.180
24.720

43.044

43.909

4.158
8.430
20.139
3.625

Som der lasten

€

2014
€

2.714
8.178
12.195
7.212
36.352

30.299

6.692

13.610

Aandeel in resultaat van deelnemingen

-36.707

-19.281

Netto resultaat

-30.015

-5.671

2015
€

2014
€

-2.263
-27.752

5.814
-11.485

-30.015

-5.671

Saldo van baten en lasten

Resultaatbestemming
Bestemmingsreserve bestemde giften
Overige reserve

Door KRC Adviseurs B.V. is d.d. 10 mei 2016 een samenstelverklaring bij de jaarrekening 2015
afgegeven.
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