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Stichting Zing in de Polder 

 

Bestuursverslag 
 

 

1.1 De stichting 
 
ANBI 
De stichting is aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
De stichting draagt de naam: Stichting Zing in de Polder  (Z!P). 
Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) is 8210.04.761. 
 
Contactgegevens: 
E-mail: info@zipfestival.nl 
Bezoekadres: Dorp 35, 3415 PB Polsboek 
 
Doel van de stichting 
1. Om de Here Jezus bekend te maken aan hen die Hem nog niet kennen als hun Verlosser en 
Redder;   
2. Om de geestelijke eenheid tussen christenen te bevorderen.   
 
Vermogen 
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door het aanvangskapitaal van de stichting dat 
bestemd is tot verwezenlijking van het doel der stichting. Ook wordt het vermogen verkregen door 
giften en donaties. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de bijgevoegde jaarrekening.   
 
Beleidsplan  
Wij verlangen ernaar dat de mensen Gods hart leren kennen, de hoogte, breedte en diepte daarvan 
zullen ervaren en dit gaan uitdragen op de plek waar God ze geplaatst heeft en dat daardoor Gods 
hart zichtbaar wordt in heel de samenleving. Dit proberen wij te bereiken door wekelijks samen te 
komen en hiervoor gezamenlijk in eenheid verbonden in Jezus Christus te bidden en zodoende 
momenten en plaatsen te creëren waar mensen elkaar ontmoeten. Wij staan voor eenheid in Jezus 
en willen christenen toerusten om van invloed te zijn vanuit de identiteit in Jezus. Deze 
ontmoetingen/evenementen zijn plaatsen waar kinderen, jongeren en ouderen elkaar ontmoeten 
met een breed scala aan programma's zoals festivals, worshipavonden en kinderactiviteiten.   
 
Functie van het bestuur  
Voor een nadere taak- en functie omschrijving verwijzen wij u naar de website : 
https://www.zipfestival.nl/organisatie  
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Namen van bestuurders, functies en bevoegdheden 
• G.J. Verstoep, Voorzitter, gezamenlijk bevoegd; 
• M. Strien-Verheul, Secretaris, gezamenlijk bevoegd; 
• H.J. Huisman, algemeen lid; 
• W. M. Verstoep-van der Vlist, algemeen lid; 
• C.A. de Vries, algemeen lid; 
• J.M. de Vries-Sellis, algemeen lid. 

 
 
Beloningenbeleid  
Aan de bestuurders worden geen vergoedingen uitgekeerd voor de gedane werkzaamheden. Wel 
worden de kosten die gemaakt zijn ten behoeve van de stichting vergoed.   
 
Een actueel verslag van de activiteiten 
• Voornamelijk wekelijkse samenkomst voor ontmoeting, gebed en Bijbelstudie in zowel 

Schoonhoven als Polsbroek.  
 
 
1.2 De financiële verantwoording 
 
De Balans  
Hiervoor verwijzen wij u naar de jaarrekening. 
 
De staat van Baten en Lasten  
Hiervoor verwijzen wij u naar de jaarrekening. 
 
Een toelichting                                      
Hiervoor verwijzen wij u naar de jaarrekening.  
 
Overige gegevens 
Accountantscontrole  
De stichting is niet verplicht een deskundigenonderzoek in te stellen. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum  
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die voor vermelding in aanmerking komen. 
 
1.3 Evaluatie en verwachting 
 
Z!P activiteiten 2021 
Vanwege Covid-19 waren er beperkte activiteiten. Dit beperkte zich tot samenkomsten op de 
donderdagavonden in Polsbroek.  
 
Z!P activiteiten 2022 
                          
Wekelijkse bijeenkomsten blijven. 3e zondag van de maand community in het kader van 
meet/greet/eat op nieuwe locatie in Stolwijk.  
 
 
G.J. Verstoep      - voorzitter Z!P 
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Jaarrekening 2021 
 
2.1 Balans 
 

    
  31 december 2021  31 december 2020  
ACTIVA                                    Eur  Eur  
Liquide middelen    
Rabobank                        29.614,62                     28.688,61  
    -------    -------  
Balans activa                        29.614,62                     28.688,61  

    ======    ======  
    
    

  31 december 2021  31 december 2020  

PASSIVA  
                                   
Eur  Eur  

Eigen vermogen    
Stichtingskapitaal  8688,61                      7.656,05  
Bestemmingsreserve                       20.000,00                     20.000,00  
Exploitatieresultaat  926,01                      1.032,56  
    -------    -------  

                        29.614,62                     28.688,61  
    
    
Kortlopende schulden   
Crediteuren                                       -                                     -    

    -------    -------  
                                       -                                     -    

    
    
     -------  
Balans passiva                        29.614,62                     28.688,61  
    ======    ======  

 
2.2 Staat van baten en  Lasten   
   
 2021 2020 
BATEN  Eur   Eur  
Baten   
Giften 980                      740,00  
Giften machtigingen 105                      435,00  
Collecten                   -                                  -    
Doorzendgiften                   -                                  -    

   -------    -------  
Totale baten       1.085,00                    1.175,00  



 

   ======    ======  

   
LASTEN   
Lasten doelstelling   
Huurkosten locaties                   -                                  -    
Huurkosten installaties/geluid/licht                   -                                  -    
Reclame/drukwerk/advertenties                   -                                  -    
Sprekersvergoedingen                   -                                  -    
Muzikantenvergoedingen                   -                                  -    
Doorzendgiften                   -                                  -    
Overige lasten doelstelling                   -                                  -    
   -------    -------  

                   -                                  -    

   
Overige lasten   
Bankkosten 158,99                      142,44  
Representatiekosten                   -                                  -    

   -------    -------  
 158,99                      142,44  

   
   -------    -------  
Totale lasten 158,99                      142,44  

   ======    ======  
   

   
Netto resultaat          926,01                    1.032,56  
   ======    ======  

 
2.3 Toelichting bij de jaarrekening 
           
Grondslagen voor de jaarrekening 
 
De Jaarrekening Is opgesteld volgens de algemene bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. Zoals 
toegestaan in art. 2:396 lid 6 BW zijn voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling 
van het resultaat de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst, bedoeld in hoofdstuk II 
van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, in aanmerking genomen.   
 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
fiscale grondslagen. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders 
wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.   
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 
lasten 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. 
 
 
 
 


