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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

! Algemene gegevens instelling

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

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

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

Gerrit van Koppen

Berend de Wit

Aart Haverkamp

Andreas Versteeg
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Levensbeschouwing - Religieus geënte instellingen

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Jonathan Malgo

Stichting Zendingswerk Middernachtsroep

www.middernachtsroep.nl

van Bennekomweg 60 3941 RK Doorn

info@middernachtsroep.nl
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! Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de#instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

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?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

Doel van de stichting is het verspreiden van het evangelie zowel in als buiten 
Nederland. 

Het uitgeven van tijdschriften 
Het uitgeven van boeken 
Het uitzenden van zendelingen 
Radio-uitzendingen 
Houden van samenkomsten 
Het ondersteunen van diverse projecten in Israël en elders in de wereld 
Het plaatsen van preken en projecten op Facebook en You Tube 

door giften, schenkingen en legaten. Via onze gratis tijdschriften en de website werven 
we voor diverse projecten. Ook de verkoop van boeken en kalenders draagt bij aan de 
inkomsten.Voor de tijdschriften wordt een gift gevraagd als bijdrage in de kosten.
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! Algemeen (vervolg)

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

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

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).

De bestuursleden doen hun werk op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen 
vergoeding.

zie onder 1a algemeen

salariskosten medewerkers 
het produceren en verspreiden van 2 tijdschriften 11x per jaar en kosten vertalers 
promotie via advertentiekosten 
verzending van boeken e.a. evangelisatiemateriaal 
Het organiseren van bijeenkomsten in het land. 
huisvestingskosten kantoor en onderhoud van het pand, dat in eigendom is van de 
stichting. 
Vanuit Nederland zijn de volgende werkers uitgezonden: Tonnie de Jong (6515), 
werkzaam in Riberalta/Bolivia en Jan Thijs Eisses (6313) en zijn gezin in 
Montevideo/Uruguay. 

Open

Open
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Activa
Passiva

" 
Balans

Balansdatum
–

–

+

+
+

+

+

+
+

++

+

M
ateriële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen &
 

overlopende#activa

Effecten

Liquide m
iddelen

Totaal

Continuïteitsreserve

Bestem
m

ingsreserve

H
erw

aarderings -
reserve

O
verige reserves

Bestem
m

ingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Im
m

ateriële vaste activa
$

$

$

$
$

$

$
$

$

$
$

$

$
$

$

$
$

$

$
$$$

$

$
$$$

$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

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

en.

Vul de balansdatum
 in. Als u daarna verdergaat verschijnen autom

atisch de jaartallen boven de kolom
m

en.

457.442

3.750
7.500

1.250

20.000

8.275

7.228
6.368

39.092

472.581
465.408

465.717

504.809
479.276

39.092

493.831
465.408

504.809

432.886

3.340

43.050

436.226

43.050

479.276

3
1

1
2

2
0

2
1

31-12-2021
31-12-2020 (*)

31-12-2021
31-12-2020 (*)

Per 31 decem
ber 2021 w

aren er  ruim
 1300 begunstigers, verdeeld over de bladen M

N
R

 en N
U

I.          
D

e kostprijs w
as in 2021 € 18,-- per jaar per blad. In 2022 m

oeten w
ij dit verhogen tot € 21,50.--          

Er zijn ruim
 400 begunstigers, die de bladen via internet ontvangen. 

Ter dekking van de kosten vragen w
ij daarvoor een vrijw

illige bijdrage van m
inim

aal € 12,--          
D

e verkoop van boeken nam
 dit jaar t.o.v. 2020 m

et € 9.000,-- euro toe tot ruim
 € 32.000,--.      

 Berend de W
it 

penningm
eester     
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# Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren
Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

$ $

$ $

$ $

$ $

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$ $

$

$

$

$

$

$

+

+

+

+

+

+

10.000 11.585

126.784 144.560

136.784 156.145

136.784 156.145

31.968 23.445

6.302 6.200

175.054 185.790

2021 2020 (*)
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# Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten 
een bedrag meegenomen van:

Saldo financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten

$ $

$ $

$

$

$

$

$

$

$

$

+ +

Lasten

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $
+ +

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

Aankoop#en#beheer

Voorlichting#en#bewustwording

Recreatie,#sport en wensvervulling

Onderzoek

Evangelisatie#en#zending

Educatie,#opleidingen#en#cursussen

Lobby#en#belangenbehartiging

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed aan doelstellingen

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

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.

10.133

75.868

171.181

60.433

8.543

80.427

163.797

59.365

85.180

85.180

74.827

74.827

2021 2020 (*)

Open

3.873 21.993


