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Bestuursverslag

Algemeen
Stichting Stay & Pray is op 26 januari 2010 opgericht en is ingeschreven in kamer van Koophandel 
onder nummer 1173659. De zetel van de stichting is in de gemeente Tytsjerksteradiel.

Doelstelling
Vanuit het evangelie van Jezus Christus de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met een
beperking, handicap of behorende tot een kwetsbare groep.

Middelen en werkwijze
Het doel wordt onder meer bereikt door:

1. het opzetten van diaconale en pastorale projecten;
2. het opzetten van centra voor gebed en toerusting om het lichaam van Christus te versterken;
3. met behulp van overschotten aan geldmiddelen andere ideële stichtingen met eenzelfde doel
    ondersteunen.

Werkwijze:
Door de inzet van gepassioneerde vrijwilligers uit diverse kerken en gemeenten en waar nodig door
professionals en alle middelen die nodig zijn voor de verwezenlijking van voorstaande doel.

Wat we geloven
Wij erkennen en aanvaarden de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord en richtlijn voor het leven en  
onderschrijven de geloofsbelijdenis, zoals deze is vastgelegd in de statuten van de Evangelische 
Alliantie.

Bestuur
Stichting Stay & Pray wordt bestuurd door het bestuur welke volgens de statuten uit minimaal drie en  
maximaal vijf personen bestaat. 

De zittingsperiode:
De oprichters kunnen hun bestuursfunctie onbeperkt blijven vervullen zolang zij hiertoe in staat zijn. 
Andere bestuurders en opvolgende bestuurders hebben zitting voor een periode van vier jaren. 
De bestuurders zijn steeds herbenoembaar. In 2013 was de bestuurssamenstelling als volgt:

Naam Functie Lid sinds

Datum 

aftreden / 

herbenoemi

ng

H. Sikkema Voorzitter Oprichter 26-01-2010 N.v.t.

E.M. Sikkema-Algra Algemeen lid Oprichter 26-01-2010 N.v.t.

A.B. Heemsbergen Secretaris 02-03-2010 02-03-2014

H.J. Pijper Penningmeester 02-03-2010 02-03-2014
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Jaarverslag 2013 Stichting Stay & Pray

Jaar van stabiliseren en versterken 
  
`As de Heare it hûs net bouwt, om ‘e nocht wurkje de bouwlju deroan (Ps. 127:1).`  
  
In 2013 is het werk gegroeid en gestabiliseerd in allerlei opzichten. In financiële zin heeft er een groei 
plaatsgevonden van ruim 35 procent. Dit heeft het mogelijk gemaakt om o.a. te kunnen investeren in 
gereedschappen, onderhoud  en het timmeren van een mooi dierenverblijf.  
  
Woongroep 
De woongroep heeft dit jaar weer goed gedraaid. De goede sfeer en duidelijke structuur doen de 
deelnemers goed. In juli is een van de bewoonsters zelfstandig gaan wonen en getrouwd. Eind augustus is 
een moeilijk plaatsbare jongen van zeventien jaar in haar plaats gekomen. Na drie maanden zeer intensieve 
begeleiding gaat het steeds beter met hem, zowel in de groep alsook persoonlijk. Er draaien twee vaste 
vrijwilligers mee in de woongroep die ook samen met deelnemers koken. 
  
Dagbesteding 
In 2013 is de dagbesteding uitgebreid door activiteiten met paarden en ook de creativiteit. Er zijn 
intensievere contacten met GGZ Leeuwarden en dit heeft geleid tot de start van een deelnemer.  
  
Keurmerk Kwaliteit laat je zien 
Na twee jaar stevige inzet is in mei is het kwaliteitskeurmerk Federatie Landbouw en Zorg ontvangen.  
Het keurmerk hangt nu naast het logo van Calibris en het Zoönosen certificaat aan de deur van de stookhut. 
Dat betekent dat we AWBZ zorg mogen leveren via BEZINN.  
  
Training en toerusting 
In 2013 zijn zoals gebruikelijk drie toerustingsavonden voor vrijwilligers gehouden. Deze richten zich op 
procedures/dossiervorming, het begeleidingstraject en veiligheid/gezondheid. Er is hierbij ook aandacht 
gegeven aan meer specifieke gedragsproblematieken zoals autisme. 
  
Personeel 
Vanaf mei is aan het team een betaalde kracht toegevoegd voor 0,4 fte. Verder heeft een stagiair van de 
praktijkopleiding zijn stage goed afgerond en gaat vanaf januari volgend jaar negen dagdelen dagbesteding 
doen. In november en december heeft een stagiair van het tweede jaar NHL creatieve therapie een 
prachtige stage doorlopen. 
  
Geestelijk werk 
De gebedsavonden worden elke dinsdag weer goed bezocht door mensen uit een wijde regio. Ook de 
tweede Pinkstervuur conferentie trok gemiddeld 300 bezoekers en was een groot feest. Ook de bewoners 
vonden in dit gebeuren taak en plek. 
  
Hoewel we graag hadden willen verbouwen in 2013, is dit doorgeschoven naar 2014. Het voor elkaar 
kunnen krijgen van alle vergunningen, subsidies, tekeningen en vooral de financiën is een dure klus. We 
hebben echter goede hoop dat we met de groeiende belangstelling en steun van velen dit volgend jaar 
kunnen neerzetten.  
  
Met dank aan iedereen en bovenal aan Hem die ons allen de kracht gaf, 
  
Henk en Bertineke Sikkema / voorzitter en dagelijkse leiding 
Amadeus Heemsbergen / secretaris 
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Kengetallen:

Solvabiliteit
Onder de solvabiliteit wordt verstaan de mate waarin in geval van liquidatie kan worden voldoen aan

de financiële verplichtingen aan de verschaffers van vreemd vermogen.
De debt ratio geeft aan in welke mate de totale activa is gefinancierd met vreemd vermogen.

31-12-2013 31-12-2012
€ €

Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen) 15,38% 8,77%

Debt ratio (vreemd vermogen / totaal vermogen 81,20% 89,48%

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit van de stichting te waarborgen in geval 
van (tijdelijk) tegenvallende inkomsten. Volgens de CBF-regels kan hiervoor een reserve worden
aangehouden van maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. 

De jaarlijkse kosten van de werkorganisatie worden bepaald aan de hand van bijlage 3 bij Richtlijn 650: 

“het Model toelichting lastenverdeling”. 
In het model zijn de volgende lasten opgenomen die tot de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie 

worden gerekend:
- Subsidies en bijdragen, afdrachten, aankopen en verwervingen, uitbesteed werk en publiciteit en 

  communicatie worden volledig meegenomen uitgezonderd dat deel dat wordt toegerekend aan 

  de doelstelling.
- Personeelskosten, huisvestingskosten, kantoor en algemene kosten en afschrijvingen en rente worden 

  volledig meegenomen inclusief het gedeelte dat aan de doelstelling wordt toegerekend.
31-12-2013 31-12-2012

€ €

Huidige continuïteitsreserve 84.693 44.821
Maximale continuïteitsreserve (1,5 maal de kosten van de werkorganisatie) 282.443 145.635
Verschil -197.750 -100.814

Kosten werkorganisatie: 188.295 97.090

Volgens de normen van het CBF is de continuïteitsreserve binnen de gestelde maximum norm. 
Het bestuur heeft nog niet vastgesteld hoe hoog de continuïteitsreserve in geld dient te zijn. 

950 Jaarverslag 2013 St. Stay and Pray te Tytsjerk 6 / 11



Jaarrekening
- Balans
- Staat van baten en lasten
- Toelichting
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Balans per 31 december 2013 (na resultaatsbestemming)

31-12-2013 31-12-2012
Activa € €

VASTE ACTIVA
Materiele vaste activa 514.666 479.565

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa 6.807 3.121
Liquide middelen 29.361 28.297

36.168 31.418
Totaal activa 550.834 510.983

Passiva 31-12-2013 31-12-2012
€ €

RESERVES EN FONDSEN
Continuïteitsreserve 84.693 44.821

Langlopende schulden 447.292 457.206

Kortlopende schulden 18.849 8.956
466.141 466.162

Totaal passiva 550.834 510.983
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Staat van baten en lasten over 2013

2013 2012
€ €

Baten

Toaal baten 236.417 167.490

Lasten

Personeelskosten 102.598 44.004
Huisvestingskosten 19.176 7.786
Verkoopkosten 5.240 1.620
Kantoorkosten 4.689 3.536
Vervoerskosten 4.633 3.050
Machinekosten 4.376 3.608
Algemene kosten 10.841 2.713
Diaconaal, giften en zending 8.250 6.448
Afschrijvingskosten 8.985 8.871
Financiële baten en lasten 27.757 21.902
Som van de lasten 196.545 103.538

Resultaat 39.872 63.952

Resultaatbestemming:
Dotatie continuïteitsreserve 39.872 63.952

0 0
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Toelichting

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 

Grondslagen voor de waardering van activa
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen 
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt 
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2013

Materiele vaste activa

Afschrijvingspercentages 0% - 4% 25% 10% - 20% 6,6% - 12,5% 10%

Langlopende schulden
1) Schulden aan kredietinstellingen
Dit betreffen 2 hypothecaire leningen:
Hypothecaire lening 1 in hoofdsom groot € 440.000. De rente bedraagt 5,4% per jaar en 
rente vast tot 31-05-2015. De aflossing is gestart op 1-7-2012 en bedraagt € 2.135 per maand.

Hypothecaire lening 2 in hoofdsom groot € 35.000. De rente bedraagt 4% per jaar en 
rente vast tot 01-06-2018. De aflossing is gestart op 1-6-2013 en bedraagt € 585 per maand.

2) Onderhandse leningen (achtergesteld)
De onderhandse leningen zijn renteloos aangegaan voor onbepaalde tijd. De leningen zullen worden 
terugbetaald zodra hiervoor voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn. 

Overige gegevens

Voorstel bestemming resultaat:
In de vergadering tot het vaststellen van de jaarrekening wordt het bestuur voorgesteld om het
 resultaat van het boekjaar 2013 ad. € 39872 toe te voegen aan de continuïteitsreserve.
Het voorstel tot resultaatsbestemming is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Bestuurders
Aan de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt en ook hebben zijn geen 
bezoldiging ontvangen voor de door hen verrichte bestuurswerkzaamheden.

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening:

Het bestuur van Stichting Stay & Pray heeft de jaarrekening vastgesteld in de vergadering van 16-8-2014
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