Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting De Levende Steen Ministries campus Delft
7 3 5 0 9 6 9 8

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

C. Villeriuslaan 12, 3201 KV te Spijkenisse
0 1 8 1 6 1 0 1 0 0

E-mailadres

info@lsm.nl

Website (*)

www.lsm.nl

RSIN (**)

8 5 9 5 5 3 7 3 5

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Stichting De Levende Steen Ministries

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
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?

Verkondiging en verspreiding van het Evangelie van Jezus
Christus zoals tot ons gekomen door de Bijbel, met alle middelen
welke daartoe beschikbaar en bevorderlijk zijn. Het ledigen van
geestelijke en stoffelijke noden, het opleiden en trainen van
geestelijk werkers; het ondersteunen van Stichting De Levende
Steen Ministries, (handelsregisternummer 41133624),

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?

Verkondiging en verspreiding van het Evangelie van Jezus
Christus zoals tot ons gekomen door de Bijbel, met alle middelen
welke daartoe beschikbaar en bevorderlijk zijn. Het ledigen van
geestelijke en stoffelijke noden, het opleiden en trainen van
geestelijk werkers; het ondersteunen van Stichting De Levende
Steen Ministries, (handelsregisternummer 41133624),

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).

Bij Stichting De Levende Steen Ministries campus Delft is geen personeel in dienst.
Het bestuurslid ontvangt 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.

Verkondiging en verspreiding van het Evangelie van Jezus
Christus zoals tot ons gekomen door de Bijbel, met alle middelen
welke daartoe beschikbaar en bevorderlijk zijn. Het ledigen van
geestelijke en stoffelijke noden, het opleiden en trainen van
geestelijk werkers; het ondersteunen van Stichting De Levende
Steen Ministries, (handelsregisternummer 41133624)
Wekelijks bijeenkomsten worden georganiseerd voor de leden die deze kerkdiensten
bijwonen. Wij verkondigen het Evangelie in onze bijeenkomsten.
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

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 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

29.102

Herwaarderings
reserve

€

€

€

29.102

Overige reserves

€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+

€

16.169

€

16.169

€
€

140

8.202

€

+

1.891

+

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

37.444

17.566

+
€

34.989

17.566

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

2.455

Totaal

€

37.444

2.021

+
€

€

+

130

€

8.342

34.989

€

€

€

Totaal

+

+
€

18.190

€

624

€

18.190

+

+

Het bestuur van Stichting De Levende Steen Ministries campus Delft heeft 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 houdt Stichting De Levende Steen Ministries
campus Delft op te bestaan en verkrijgt Stichting De Levende Steen Ministries het vermogen van Stichting De Levende Steen Ministries campus Delft
onder algemene titel. Deze fusie is formeel juridisch op 31-12-2020 ingegaan.
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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

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

0

+
0

€
€

30.162

+

€
€

30.162

31.515

+
31.515

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

30.162

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

90

Overige lasten

€

2.360

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

10.289

31.515

11.048

€
€

70

€

2.831

12.739

€

13.949

17.423

€

17.566

+

+
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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

