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(voorheen Stichting Zuivere Waarheid)

Jaarverslag 2017
1. Algemeen
Op 13 juni 2017 is de akte notarieel verleden waarbij de tenaamstelling van de Stichting tot
bevordering en instandhouding van de zuivere waarheid, uitgaande van de Gereformeerde
Gemeenten in Nederland is gewijzigd in Deputaatschap Financiële Dienstverlening uitgaande van
de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (DFD).
Het reglement voor dit deputaatschap is door de Synode van de Gereformeerde Gemeenten in
Nederland op 8 juni 2016 vastgesteld. De geplande samenvoeging met de Stichting financiële
steun onderwijs in Canada en Noord-Amerika is pas op 26 maart 2018 gerealiseerd. U treft
daarom in dit verslag geen overzicht aan van de werkzaamheden van deze stichting.
Ten aanzien van de benoemde deputaten en hun functies zijn geen wijzigingen opgetreden.
2. Financieringsfunctie
Uitgeleende gelden
In het jaar 2017 is één gemeente geholpen met een financiering groot € 150.000,--.
Van een andere gemeente kwam een verzoek tot uitbreiding van de financiering. Deze is
gedeeltelijk toegezegd en wel tot een bedrag van € 70.000,--.
Op de uitstaande leningen werd regulier afgelost. Eén gemeente loste de geldlening geheel af.
Voor het lopende jaar zijn reeds aanvragen gedaan en ook nog te verwachten.
Opgenomen gelden
Eén gemeente heeft de bij ons uitstaande geldleningen opgevraagd en teruggestort gekregen.
Rentebeleid
Door deputaten is de rente over het jaar 2017 als volgt berekend en vastgesteld: op de
uitgeleende gelden is een rentetarief van 0,75% in rekening gebracht. Dit was in 2016 nog 1%.
Daarbij is geen afslag toegepast door een onttrekking uit de Reserve hulp behoeftige gemeenten.
Gezien het zeer lage tarief en het eigen vermogen van het deputaatschap hebben we hiervan
afgezien. Het voornemen is om van jaar tot jaar te bezien of een onttrekking noodzakelijk is.
Op de aan ons toevertrouwde geldleningen is een tarief van 0,25% vergoed. Het gemiddelde tarief
op de spaarrekening bij de Rabobank was in 2017 0,1 %. Momenteel is de rentevergoeding op de
spaarrekening 0,05% op jaarbasis, bijna te verwaarlozen.
3. Verkoop boeken en beheer bibliotheek
Boekenvoorraad
In het eerste halfjaar 2017 heeft nog wat verkoop plaatsgevonden van boeken voor rekening van
ons deputaatschap, toen nog stichting. Inmiddels is de boekenvoorraad geheel overgenomen door
het Deputaatschap De Wachter Sions. De verkoop vindt nu via het Kerkelijk Bureau plaats.
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Het behaalde resultaat op de boekenverkoop in 2017 was minimaal en is met de reserve
boekenuitgaven verrekend. Inmiddels is de waardering van de boekenvoorraad in de balans op
nihil gesteld, terwijl tevens de reserve boekenvoorraad geheel is verrekend.
Dr. C. Steenblokbibliotheek
Zoals in het vorige jaarverslag was vermeld heeft de verhuizing van de bibliotheek naar een aparte
ruimte bij het Kerkelijk Bureau te Opheusden plaatsgevonden.
4. Exploitatie
Financieel resultaat
Het resultaat van ons deputaatschap over het jaar 2017 is negatief. Het verlies bedraagt
€ 156.341.--. Dit is in hoofdzaak veroorzaakt door schenkingen die door ons zijn gedaan aan het
Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening en het Deputaatschap De Wachter Sions. Het ging om
bedragen van respectievelijk € 110.000,-- en de boekenvoorraad per saldo € 25.000,--.
De rentemarge is door de aangepaste tarieven aanzienlijk gedaald. De overige kosten bleven
ongeveer gelijk. Bij de Inkomsten moet worden opgemerkt dat we van de gemeente Bruinisse een
bedrag van € 10.000,-- hebben ontvangen wegens baten inzake de opheffing van de afdeling
Zierikzee. Deze bate is in de Reserve hulp behoeftige gemeenten gestort.
5. Solvabiliteit en liquiditeit
Solvabiliteit
Na verwerking van het resultaat komt het eigen vermogen uit op 21,5 % van het balanstotaal. De
Reserve hulp behoeftige gemeenten is gestegen door de bate uit Bruinisse van € 10.000,--.
Als doelstelling streven we naar een eigen vermogen van 20% van het balanstotaal. Dat is
opgenomen als onderdeel van ons beleid.
Liquiditeit
De liquide middelen belopen per 31-12-2017 € 932.000,--. Dit lijkt ruim maar er zijn diverse
aanvragen voor een financiering te verwachten.
Er zijn echter ook enkele gemeenten en instellingen waarbij een toezegging is gedaan dat we indien nodig - nog wat aanvullende middelen kunnen verkrijgen.
6. Risicoparagraaf
Op de uitgeleende gelden wordt in principe geen zakelijke zekerheid gevraagd. Dit houdt in dat we
uitsluitend uitzettingen doen als blanco leningen. Dat is de reden dat we een eigen vermogen van
minimaal 20% van het balanstotaal nastreven.
7. Verhouding met andere instellingen en gemeenten.
Bij de wijziging van stichting in deputaatschap is de financiële verhouding met het Deputaatschap
Psychosociale Hulp (DPH) gewijzigd. De financiële inkomsten en uitgaven worden niet meer via
ons deputaatschap verwerkt, maar zijn nu gescheiden.
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Er is een rekening-courant verhouding met de gemeente Pretoria in Zuid Afrika. De omvang is niet
zo groot.
8. Beleidsvoornemens
Voor het jaar 2018 zijn er geen bijzondere zaken of besluiten genomen of te verwachten die van
grote invloed zijn op de gang van zaken bij ons deputaatschap.
Rond de jaarwisseling is een brief gezonden aan de kerkenraden van de wijzigingen die zijn
opgetreden in onze werkzaamheden. Tevens is daarin aangegeven dat ons deputaatschap
financiële middelen kan gebruiken om in de behoefte van andere gemeenten te kunnen voorzien.
9. Besluit
Met het voorgaande en de bijgevoegde jaarrekening menen we een beeld te hebben gegeven van
de stand van zaken over het jaar 2017. Al is de naam gewijzigd, we hopen dat we toch de leer van
vrije genade mogen blijven horen en indirect ondersteunen.
We sluiten af met de bede of de Heere ons werk ook in het toekomende met Zijn onmisbare Zegen
wil bekronen.
Achterberg / Bruinisse, 9 april 2018.
J.M. Visser, 1e penningmeester
A.J. Deurloo, 1e secretaris
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