
Jaarverslag van de penningmeester van Stichting Netwerk NDE over het jaar 2020 
 
Het ANBI/RSIN nummer van de Stichting Netwerk Nabij-de-dood Ervaringen is: 810653540. 

 
Het jaar 2020 had in verband met de Corona crisis een ander verloop dan wij verwacht hadden. 
Hierdoor konden er geen bijeenkomsten gehouden worden. Kort nadat wij de uitnodigingen 
verzonden hadden voor de eerste bijeenkomst, werden alle bijeenkomsten door de overheid 
verboden en kon dat niet meer doorgaan. 
 
Toch hebben we niet stilgezeten, want de verschijning van ons blad Terugkeer naar Levenslicht is 
gewoon doorgegaan en is er hard gewerkt aan het Boek: Het geheim van Elysion. 
Dankzij de enthousiaste inzet van meerdere schrijvers en medewerkers van de Stichting Netwerk 
Nabij-de-doodErvaringen is het boek in een recordtijd tot stand gekomen. 
Het is een mooi boek geworden over 45 jaar Nabij de dood ervaringen. 
Dit boek is geheel in eigen beheer uitgegeven door Uitgeverij Van Warven, hierdoor zijn alle 
bijdragen van de schrijvers weergegeven zoals ze bedoeld zijn. 
 
De kosten van het boek zijn volledig door de Stichting Netwerk Nabij-de-doodErvaringen 
gefinancierd. Het boek is dan ook tegen een sterk gereduceerde prijs aangeboden aan de donateurs 
van ons Netwerk en aan de leden van de Belgische vereniging Limen. 
 
Voor het tot stand komen van het boek hebben we wel een aanspraak gedaan op onze financiële 
reserves. 
 
Onderstaand vind u een overzicht van de balans en verlies en winst rekeningen over het jaar 2020. 
Een toelichting betreffende de diverse rekeningen geef ik daaronder: 
 

Balans t/m 31-12-2020   

    

Code Omschrijving Activa Passiva 

0140 Hardware 401,39  
1010 Bank 2.533,54  
1020 Spaarrekening 16.011,73  
1420 Algemene Reserves 18.588,24  
2050 Vooruitbetaalde donaties  55,00 

 Saldo  37.479,90 

    37.534,90 37.534,90 
 
Toelichting Balans: 
0140  -  Dit betreft de restwaarde van de computer waarop de administratie verwerkt wordt.  
 Deze wordt in 5 jaar afgeschreven. 
1010  - Het saldo op de rekening per 31-12-2020. 
1020  - Het saldo op de spaarrekening per 31-12-2020. 
1420  - Dit is het resultaat van de inkomsten en uitgaven over het jaar 2020.  
2050  - Enkele donateurs hadden al vroeg voor 2021 betaald. 
 
  



Winst & verlies 01-01-2020 t/m 31-12-2020 

    

Code Omschrijving Verlies Winst 

4200 Niet betaalde donaties 292,50  
4340 Afschr. Hardware 137,70  
4507 Losse verkoop tijdschrift  7,50 

4540 Relatiegeschenken 227,25  
4550 Bankkosten 175,84  
4590 Overige verkoopkosten 94,83  
4700 Kantoorbenodigdheden 127,68  
4740 Drukwerk, porti en vrachten 6.941,02  
4750 Telefoon en fax 147,75  
4760 Internetkosten 217,80  
4770 Kosten bijeenkomsten 1.352,50  
4775 Benodigdheden bijeenkomsten 85,52  
4810 Accountants- en administratiekosten 261,36  
4860 Vakliteratuur 20.000,00  
4900 Extra betaalde donaties  1.238,51 

8000 Omzet donaties  8.240,00 

8050 Ontvangen rente  15,50 

9998 Eindresultaat  20.560,24 

 Saldo   

    30.061,75 30.061,75 
 
Toelichting Winst & verlies: 
4200  - Van degenen die ook na herinnering geen donatie overgemaakt hebben, is afscheid 

genomen. 
4340  - Dit betreft de jaarlijkse afschrijving van de computer genoemd onder 0140. 
4507  - Er is 1 los nummer van Terugkeer naar Levenslicht verzonden. 
4540  - Er worden jaarlijks cadeaubonnen gezonden naar diverse vrijwilligers van de Stichting. 
4550  - De jaarlijkse kosten die de ING bank ons in rekening brengt. 
4590  - Vergoeding aan schrijver van eerder verkochte boeken. 
4700  - Aanschaf van papier, enveloppen, postzegels en dergelijke. 
4740  - Alle kosten voor het maken en verzenden van het blad Terugkeer naar Levenslicht. 
4750  - Abonnementskosten voor 1 bedrijfstelefoon. 
4760  - Kosten voor de hosting van de internetsite en e-mail adressen 
4770  - De factuur van de laatste bijeenkomst in 2019 is pas in 2020 ontvangen. 
4775  - Dit betreft de aanschaf van nieuwe Rollup banners voor de bijeenkomsten. 
4810  - Jaarlijkse kosten voor het gebruik van de administratie software. 
4860  - Subsidie gegeven voor het tot stand komen van het boek “Het geheim van Elysion”. 
4900  - Dit is het totaal van hetgeen dat meer gedoneerd is dan € 32,50 per donateur. 
8000  - Som van het minimaal te ontvangen bedrag per donateur per jaar. 
8050  - Ontvangen rente over de spaarrekening bij de ING Bank. 
9998  - Verwerking van het resultaat in 2020. 
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