Openbaar bestuursverslag over 2016 van Stichting De Wachter Sions.
1. Algemeen
Het bestuursverslag over 2016 bevat een toelichting op hoofdlijnen van de activiteiten en van de financiële positie van Stichting De Wachter Sions.
2. Doelstelling
Stichting De Wachter Sions heeft volgens de statuten ten doel: het verspreiden van de Gereformeerde
beginselen door middel van het uitgeven van geschriften, periodieken, boeken en andere uitgaven.
Inmiddels is de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de doelstelling teruggebracht tot het
weklelijks doen verschijnen van het kerkelijk blad “De Wachter Sions” van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Ook wordt dit kerkblad verspreid onder de leden van de buitenlandse gemeenten
die verenigd zijn in de Reformed Congregations in Nort America, alsook de gemeente te Zuid-Afrika
(Pretoria).
3. Omzetting rechtsvorm
De voorgenomen omzetting van de stichtingsvorm in een deputaatschap (waarvan in het jaarverslag
over 2015 melding werd gemaakt) is dit verslagjaar nog in behandeling. Naar verwachting zal de omzetting medio 2017 definitief zijn.
4. Bestuurssamenstelling
Het bestuur was per 31 december 2016 als volgt samengesteld:
Ds. J. Roos
Barneveld
voorzitter (tevens hoofdredacteur)
Ds. A. van Voorden
Opheusden
2e voorzitter (adjunct-hoofdredacteur)
Dhr. drs. J.W. van Berkum
Gouda
secretaris
Dhr. G. Lodder
Hendrik-Ido-Ambacht
penningmeester
Ds. M. Krijgsman
Arnemuiden
algemeen adjunct
De bestuurssamenstelling bleef in het verslagjaar ongewijzigd. De heer Lodder is inmiddels verhuisd
naar Zwijndrecht.
5. Administratie
De dagelijkse administratie en overige redactionele werkzaamheden zijn uitbesteed aan de heer M.
Meijering te Opheusden. Bij het administratieve werk wordt hij hierin bijgestaan door zijn vrouw.
6. Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Bij beschikking van de Belastingdienst van 13 maart 2008, dossiernummer 51 857, is de stichting met
ingang van 1 januari 2008 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften
aan de stichting aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ook geldt een vrijstelling van de heffing van het recht van schenking en van successie.
7. Beleidsplan
Het Beleidsplan voor de periode 2012 t/m 2016 is vastgesteld bij bestuursbesluit van 5 december 2011.
Er hebben zich in het verslagjaar geen zaken of omstandigheden voorgedaan die een aanpassing van
het Beleidsplan noodzakelijk maken. Opstelling van een nieuw beleidsplan is aangehouden in afwachting van de omzetting van de stichtingsvorm in een deputaatschap. Het bestuur heeft om die reden
besloten het huidige beleidsplan te verlengen tot uiterlijk 31 december 2017.
8. Financiën
Het jaar 2016 is afgesloten met een negatief resultaat € 6.600,--. Dit betekent dat er geen ruimte is om
een afdracht te doen aan de Stichting Emerituskas van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.
Het tekort over 2016 is voornamelijk ontstaan door lagere advertentieopbrengsten en hogere druken portokosten. Het tekort (€ 6.600,--) is ten laste gebracht van de Overige reserves.
8.1. Abonnees

Het totale aantal abonnees van De Wachter Sions (in binnen- en buitenland) bedraagt 8.204 (31 december 2016). Hierin zijn ook de CD-abonnementen begrepen. Dit is een stijging met 25 ten opzichte
van het voorgaande jaar.
8.2. Canada/Noord-Amerika en Zuid-Afrika
Wekelijks wordt De Wachter Sions per mail naar Canada verzonden. Vervolgens wordt deze voor de
Canadese abonnees afzonderlijk gedrukt en verspreid. In deze versie worden ook de Canadese preekbeurten eraan toegevoegd. In Zuid-Afrika wordt De Wachter Sions gekopieerd van de Nederlandse
versie (pdf-bestand) en ’s zondags onder de gemeenteleden verspreid. De preekbeurten van ds. J.A.
Weststrate in Pretoria worden in de Zuid-Afrikaanse versie opgenomen.
9. Digibron
In Digibron, het digitaal kenniscentrum voor de gereformeerde gezindte van de Erdee Media Groep te
Apeldoorn, zijn alle jaargangen van De Wachter Sions opgenomen. Dit kenniscentrum heeft als doel
om het geschreven erfgoed van de gereformeerde gezindte te bewaren en toegankelijk te maken. Digibron is te vergelijken met een ‘digitale’ bibliotheek. Sinds 2012 is ook de Goudse kerkbode hierin
opgenomen.
10. Kerkelijk Jaarboek
In 2016 is besloten het kerkelijk jaarboek voortaan tweejaarlijks uit te geven. Dit betekende dat er in
2016 geen kerkelijk jaarboek is verschenen. Overigens zal deze activiteit in de toekomst door het Kerkelijk Bureau worden verzorgd.
Opheusden, 21 juni 2017

