Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting De Levende Steen Ministries
4 1 1 3 3 6 2 4

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

C. Villeriuslaan 12, 3101 KV te Spijkenisse
0 1 8 1 6 1 0 1 0 0

E-mailadres

info@lsm.nl

Website (*)

www.lsm.nl

RSIN (**)

8 0 1 7 4 7 7 7 6

Actief in sector (*)

Levensbeschouwing - Geloofsgemeenschappen
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
1 2

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

4 5 0

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

R.E. Holder

Secretaris

W.M. van Noort

Penningmeester

C. Vingerling

Algemeen bestuurslid

K.M. Misiedjan

Algemeen bestuurslid

E. Beer

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 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?

De doelstelling van Stichting De Levende Steen Ministries is om God en Zijn Zoon
Jezus Christus te dienen door de kracht van de Heilige Geest. Daaruit vloeit voort dat
wij elkaar dienen en de Blijde Boodschap ook graag delen met andere mensen. Dit
doen wij met alle middelen die ons ter beschikking staan om voor zoveel mogelijk
mensen een plaats van rust en hulp te bieden. Wij staan midden in de samenleving en
bieden met onze maatschappelijke werkers (met name geestelijke-) hulp aan degenen
die hierom vragen.

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 doelstelling van Stichting De Levende Steen Ministries is om God en Zijn Zoon
Jezus Christus te dienen door de kracht van de Heilige Geest. Daaruit vloeit voort dat
wij elkaar dienen en de Blijde Boodschap ook graag delen met andere mensen. Dit
doen wij met alle middelen die ons ter beschikking staan om voor zoveel mogelijk
mensen een plaats van rust en hulp te bieden. Wij staan midden in de samenleving en
bieden met onze maatschappelijke werkers (met name geestelijke-) hulp aan degenen
die hierom vragen.
De werkzaamheden bestaan uit: Het organiseren van samenkomsten voor alle leden
met diverse thema's en onderwerpen.
Het verspreiden van het Evangelie via televisie en sociale media van lokaal tot
mondiaal niveau.
Ook ondersteunen wij behulphoevenden middels het pastoraat.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Giften, deze ontvangen we door onze betrokken bezoekers die intrinsiek dusdanig
gemotiveerd zijn, dat ze onze missie, visie en activiteiten graag met tijd, gebed en
geld ondersteunen.
Wij ontvangen op geen enkele manier subsidie. Al onze activiteiten zijn selfsupporting.
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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 doelstelling van Stichting De Levende Steen Ministries is om God en Zijn Zoon
Jezus Christus te dienen door de kracht van de Heilige Geest. Daaruit vloeit voort dat
wij elkaar dienen en de Blijde Boodschap ook graag delen met andere mensen. Dit
doen wij met alle middelen die ons ter beschikking staan om voor zoveel mogelijk
mensen een plaats van rust en hulp te bieden. Wij staan midden in de samenleving en
bieden met onze maatschappelijke werkers (met name geestelijke-) hulp aan degenen
die hierom vragen.
Op onze website staat het beleidsplan verwoord in onze visie.
(www.levendesteenministries.nl/visie)

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

www.levendesteenministries.nl/visie

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

Naast de honderden onbezoldigde medewerkers hebben we ook een aantal
medewerkers in loondienst. Bepaalde activiteiten, zoals directie, TV-productie en
kantooractiviteiten vragen ook een full time invulling. Om die reden hebben wij ruim 10
medewerkers in vaste dienst. Beloningen worden in overleg en samenspraak met het
bestuur vastgesteld, waarbij gekeken wordt naar de aard, inhoud en zwaarte van de
functie. Uit het bestuur zijn R.E. Holder en mevr. E. Beer in loondienst bij Stichting De
Levende Steen Ministries. De overige bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

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.

Wij verkondigen het Evangelie in onze bijeenkomsten in ons pand in Spijkenisse en op
onze campussen (satelliet locaties). Via lezingen en het verzorgen van seminars doen
we dat ook op andere plaatsen in Nederland en in het buitenland. Onze
samenkomsten zijn via livestream te bekijken via onze website. Ook verzorgen wij in
Nederland tv-uitzendingen op SBS6 en Open Rotterdam (lokale zender) en in
Suriname op ATV. Evengoed worden onze TV programma's (uit eigen productie)
wereldwijd uitgezonden via de satelliet op GOD TV, op het continent Aftrika via Faith
Broadcasting Network en op ATV Suriname.

Open

Voor zieken, verslaafden en mensen met van allerlei problemen, organiseren wij
speciale themabijeenkomsten en gebedsdiensten.
Een groot team van pastorale medewerkers bieden een luisterend oor en verlenen
pastorale adviezen. Ook hebben wij een zorgteam ten bate van mensen met
bijzondere problemen, wat met regelmaat ook opereert in samenwerking met andere
overheidsinstanties.
Voor nieuwe en trouwe bezoekers organiseren wij opvang, begeleiding en trainingen
middels bijvoorbeeld bijbelscholen en team trainingen. Ook organiseren wij seminars
voor verschillende doelgroepen, zoals gehuwden of alleenstaanden.

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

www.levendesteenministries.nl/agenda

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

€

354.013

Financiële vaste activa

€

179.501

€

533.514

+

Voorraden

€

22.324

€

25.412

Vorderingen &
overlopende activa

€

24.196

€

48.529

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

499.648

€

289.690

€

789.338

410.131

€

+

94.541

+
€

456.651

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

990.165

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

777.254

31-12-2019 (*)

€

+

+
€

777.254

704.633

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

39.134

€

54.270

Kortlopende schulden

€

173.777

€

198.917

Totaal

€

990.165

€

957.820

+
€

704.633

168.482

+
€

31-12-2020

€

€

€

Totaal

+

Passiva

957.820

+

+

De besturen van Stichting De Levende Steen Ministries campus Delft, van Stichting De Levende Steen Ministries campus Leerdam en van Stichting
Steengoed hebben op 28-12-2020 besloten een fusie in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk wetboek tot stand te brengen met Stichting De
Levende Steen Ministries. Als gevolg daarvan houden de drie eergenoemde stichtingen op te bestaan en verkrijgt Stichting De Levende Steen Ministries
de vermogens van Stichting De Levende Steen Ministries campus Delft, van Stichting De Levende Steen Ministries campus Leerdam en van Stichting
Steengoed onder algemene titel. Deze fusie is formeel juridisch op 31-12-2020 ingegaan en nog niet verwerkt in bovenstaande cijfers.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

2.267.871

€

2.242.249

Financiële baten

€

6.943

€

7.923

Overige baten

€

€

32.120

+

€
€

0

185.988

+
0

€
€

2.267.871

+

2.242.249

€

+

€

+

+

€

2.306.934

€

2.436.160

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

20.540

€

111.108

Verstrekte subsidies & giften

€

50.712

€

56.454

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

10.687

€

10.626

Personeelskosten

€

543.847

€

533.904

Huisvestingskosten

€

787.285

€

811.692

Afschrijvingen

€

190.750

€

170.756

Financiële lasten

€

13.078

€

19.567

Overige lasten

€

617.414

€

691.894

Som van de lasten

€

2.234.313

€

2.406.001

Saldo van baten en lasten

€

72.621

€

30.159

Som van de baten

Lasten

€

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
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.

De giften worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn ontvangen.
De kosten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.

Open

