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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 

E-mailadres 

Website (*) 

RSIN (**) 

Actief in sector (*) 

In welke landen is 

uw instelling actief? (*) 

Aanta I medewerkers (*) 

Aanta I vrijwilligers (*) 

. Villeriuslaan 12, 3101 KV te Spijkenisse 

0 1 8 1 6 1 0 1 0 0 

nfo@Ism.n1 

www.Ism.n1 

8 0 1 7 4 7 7 7 6 

Levensbeschouwing - Geloofsgemeenschappen 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Nederland 

1 ,1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar. 

, , •0 4 5 Vrijwilligers die zich regelmatig (meer clan 3 keer perjaar) inzetten vooruw instelling. 

Statutair bestuur van de instelling 

Voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

Algemeen bestuurslid 

Algemeen bestuurslid 

R.E. Holder 

 

W.M. van Noort 

 

C. Vingerling 

 

K.M. Misiedjan 

 

E. Beer 

 

avenge informatie 

bestuur (*) 
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Doelgroepen (*) 

(meerdere opties mogelijk) 

X  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 zeeen 

Ouderen 

Patienten 

 

Slachtoffers van geweld 

Slachtoffers van natuurrampen 

Slachtoffers van oorlog 

Slachtoffers van seksueel misbruik 

Studenten 

Verslaafden 

Vluchtelingen 

Vrouwen en meisjes 

Werklozen 

Wildlife 

Overig 

    

     

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigdeinstellingen 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•Ctiristus-te•dterterrdacir de-krachtvande-Heiltge•Geest:-Daaruitylueit-voortdat  
wij elkaar dienen en de Blijde Boodschap ook graag delen met andere mensen. Dit 
doerrwif. metalle.nrtiddelert-die-ons-terbeschikking-staarrom-voorzoveet-mogelijk  
mensen een piaats van rust en hulp te bieden. Wu staan midden in de samenleving en 
bieden.met.onze. maatschappel4ke.werkers.(met name geesteliike-) ,hulp.aan.degenen 
dire•hteram•vragen.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdlijnen beleidsplan 

Geefhier an twoord op onderstaande vragen of vul no 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 werkzaannheden 

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. 
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 zijinTdatze-anze-misste; en-activitatten graagnettijd;•gebed-ertgetd-

 

ondersteunen. 
Wikontvangert-op-geefterrkele.manier subsidie:-Aronze activiteiten zijn-selfsupporting. 
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1 Algemeen (vervolg) 

Op welke manier 

en aan welke doelen 

worden de verkregen 

inkomsten besteed? 

Als ow 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•tedienen-door dekractitvarrdetteiltge•Geest: Daaruit'vlositvoortdat  
wij elkaar dienen en de Blijde Boodschap ook graag delen met andere mensen. Dit 
doerrwif.rnet.allenmiddeleri.dieons.terbeschikking-staarrom.voor.zoveef.rnogelijk  
mensen een pleats van rust en hulp te bieden. Wu staan midden in de samenleving en 
bieden.met.ortze-maatschappelijke.werkers.(metname.geestelijke4hulpaan.clegenen 
die•hierom"vragen.  
.0.p.onze..website.staathet.beleidsplan..verwoord..in..onze.visie  
(www.levendesteenministries.nlivisie)  

Url van het beleidsplan 

Vul de link in waar het 

beleidsplan te vinden is. 

www.levendesteenministries.nlivisie Open 

Beloningsbeleid 

Beloningsbeleid voor 

het statutaire bestuur, 

voor de eden 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 vol gende 

vraag de IA in naar het 

activiteitenverslag, of de 

uri naar het jaarrekening 

als daarin de activiteiten 

van het bet reffende 

boekjaar duidelijk zijn 

beschreven. 

Wij verkondigen het Evangelie in onze bijeenkomsten in ons pand in Spijkenisse en op 
onze-camplissen-(sateltietlocatieg):Vialezingerreifhaverzargen•varrseminarsdoen  
we dat ook op andere plaatsen in Nederland en in het buitenland. Onze 
sarnenkomsten zijn.vialivestfeam-tebekijken onze website:-.0ok verzorgen.wij in 
Nederland fv-uitzendingen op SBS6 en Open Rotterdam (lokale zender) en in 
Suriname.opATV...Evengoed.wordemonze-TVprogramma!s.(uit.eigen.productie) 
weretdwijduitgezontemvia.desatellietcp-GOD"TV;"cp-het•coritirient'Aftrikavta-Faith 
Broadcasting.Network.en..op.A.T.V...S.u.riname  

Voor zieken, verslaafden en mensen met van allerlei problemen organiseren wij 
•speciale.themabijeenkomsten. en.gebedsdiensten.  

Een..grootteam..van.pastoraler.med.ewerkers.b.ieden..een.luisterend..00Lertverlenen  
pastorale adviezen. Ook hebben wij een zorgteam ten bate van mensen met 
buzondere  problemen, wat met re elmaat ook opereert in samenwerking  met andere  
overheidsinstanties. 

Voor nieuwe en trouwe bezoekers organiseren wij opvang, begeleiding en trainingen 
fniddelsbifveorbeeld•bijbelsoholen-en.team.trainingen.•Ookorganiseren wij-sefninafs 
voor verschillende doelgroepen, zoaTs gehuwden of alleenstaanden. 

Url van het activiteiten-

verslag. Vol de link in waar het 

activiteitenverslag te vinden is. 

wvvw.levendesteenministries.nliagenda Open 



€ 8.131.560 € 12.559.866 

Passiva 31-12-2021 

ContinuIteitsreserve 

Bestemmingsreserve 

Herwaarderings-
reserve 

Overige reserves 

Bestemmingsfondsen 

Voorzieningen 

Langlopende schulden 

Kortlopende schulden 

Totaa I 

31-12-2020 (") 31-12-2021 Activa 

I mmateriele vaste activa 

Materiele vaste activa 

Financiele vaste activa 

€ 7.244.134 

0 

€ 7.244.134 

€ 887.426 

€ 8.131.560 Totaa I 

Voorraden 

Vorderingen & 

overlopende activa 

Effecten 

Liquide middelen 

• 21.687 

• 44.488 

€ 821.251 

31-12-2020 (*) 

€ 11.881.523 

€ 11.881.523 

• 22.324 

• 30.425 

€ 625.594 

€ 678.343 

€ 12.559.866 

€ 3.741.747 

• € 3.741.747 

• 16.154 

€ 3.978.951 

€ 394.708 

€ 7.616.414 

€ 7.616.414 

10.062 

€ 4.529.754 

€ 403.636 
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2 Balans 

Balansdatum 3 , 1 1 , 2 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaatverschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen. 

Toelichting 
Geef hier een 

toelichting bij de 

balans of vul de url 

naar de jaarrekening 

in als hier een 

toelichting in is 

opgenomen. 

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 is verwerkt in bovenstaande cijfers. 

In januari 2022 is het kerkgebouw te Spijkenisse getaxeerd. De marktwaarde is bepaald op € 6.900.000. Ten opzichte van de boekwaarde geeft dit een 
waardevermindering van € 4.396.300. In de cijfers 2021 is deze eenmalige afwaardering verwerkt. 



0 € 

2.437.514 € 2.324.989 

2.437.514 € 2.324.989 

0 € 

2.517.277 € 2.425.034 

4.585 € 20.506 

55.562 € 50.712 

415.585 € 416.110 

545.684 € 543.847 

378.533 € 246.259 

4.676.710 € 294.309 

119.014 € 134.740 

196.271 € 217.536  

6.391.944 € 1.924.019 

-3.874.667 € 501.015 
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3 Staat van baten en lasten 

Baten 

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 

en/of diensten (omzet) 

Subsidies van overheden 

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven 

avenge subsidies 

Baten van subsidies 

Baten sponsorbijdragen 

Giften en donates van particulieren 

Nalatenschappen 

Bijdragen van loterijinstellingen 

Overige giften 

Giften 

Financiele baten 

avenge baten 

Som van de baten 

Lasten 
lnkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs) 

Verstrekte subsidies E7 giften 

Aankopen en verwervingen 

Communicatiekosten 

Personeelskosten 

Huisvestingskosten 

Afschrijvingen 

Financiele lasten 

avenge lasten 

Som van de lasten 

Saldo van baten en lasten 

2021 2020 (*) 

79.763 € 100.045 
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3 Staat van baten en lasten (vervolg) 

Toelichting 

Geef hier een toelichting 
bij de stoat van baten en 

hasten of vul de url naar 

de jaarrehening in ols hier 

een toelichting in is 

opgenomen. 

Url van de jaarrekening 

Vul de link in naar de 

jaarrehening als u deze 

ooh hebt gepubliceerd. 

De giften worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn ontvangen. 

De kosten warden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. 

In januari 2022 is het kerkgebouw te Spijkenisse getaxeerd. De marktwaarde is 
bepaald op € 6.900.000. Ten opzichte van de boekwaarde geeft dit een 
waardevermindering van € 4.396.300. In de cijfers 2021 is deze eenmalige 
afwaardering verwerkt. 

Open 
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