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Stichting Thank God 
 
Jaarverslag 2021 
 
Doelstelling 
 
De stichting Thank God is opgericht op 7 juni 2010.  
Thank God heeft als doel:  

• “Het steunen van het algemeen belang door het helpen van mensen in nood, al dan niet 
door de tussenkomst van kerken en/of andere instellingen.  

• Het financieel steunen van kerken en algemeen nut beogende instellingen” 
 
Bestuur 
 
Het bestuur werd in 2021 gevormd door: 
A.H. Groen  voorzitter 
L. van Garderen penningmeester 
J. Groen  secretaris 
O. E. Bronsveld lid 
 
Het bestuur heeft in 2021 eenmaal vergaderd, op 27 maart. 
 
 
Activiteiten 
 
Ondersteuning 
 
Uitgangspunten 
 
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het doen van : 

• giften aan kerken; 
• giften aan hulporganisaties; 
• giften aan mensen in nood; 
• het geven van microkredieten aan mensen in nood. 

 
Algemeen 
 
Het aantal begunstigden dat in 2021 is ondersteund is ten opzichte van 2020 gestegen. Het 
betreft 40 (2020 33) begunstigden waarbij bij een aantal instellingen meerdere projecten 
worden ondersteund. 
 
De stichting is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  
 
Fondswerving 
 
In 2021 is de stichting Thank God niet actief naar buiten getreden gericht op het creëren van 
inkomsten door het publiceren over personen of projecten die worden ondersteund. De totale 
ontvangen giften bedragen € 98.825 (2020 € 72.945). 
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Jaarrekening 2021          
           
Balans per 31 december          
           
Activa 2021  2020   Passiva   2021 2020 

 €  €      € € 
Te verrekenen -  -   Reserve vrij beschikbaar   7 1 

           
Liquide middelen 1.056  233   Nog te betalen kosten   1.049 232 

           
Totaal 1.056  233      1.056 233 

  
Staat van baten en lasten over 2021   
     
Baten  2021  2020 

  €  € 
Baten uit eigen 
fondswerving 98.825  72.945 
Rente  1   
     
Som der baten  98.826  72.945 

     
Lasten     
Ondersteuning  97.900 99,06% 77.399 
Kosten  920  874 

     
Som der lasten  98.820  78.273 

     
Resultaat  6  -5.328 

     
Toevoeging aan:     
Fonds nog te verstrekken ondersteuning  -5.300 
Reserve vrij beschikbaar    6            -28  
Telling     6       -5.328  

 
 
Toelichting op de jaarrekening 
 
Algemeen 
 
Alle bedragen zijn in Euro’s 
 
Toelichting bij de balans 
 
Liquide middelen 
 
De liquide middelen zijn deels rentedragend. Alle liquide middelen zijn dagelijks opeisbaar. 
 
Reserve 
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De gehele reserve is vrij beschikbaar voor de doelstelling van de stichting.   
 
 
Toelichting bij de staat van baten en lasten 
 
Baten uit eigen fondswerving 
 
De stichting heeft in 2021 geen 2020 (vier) nieuwe periodieke schenkingen ontvangen. De 
stichting heeft sinds haar oprichting nog geen inkomsten uit nalatenschappen verkregen. 
 
Ondersteuning 
 
Over 2021 is in totaal € 97.900 (2020 € 77.399) ter ondersteuning van de projecten ten laste 
van de stichting gekomen. 
 
Kosten 
 
De kosten van de stichting Thank God bedroegen in 2021 € 920 (2020 € 874). Dit betreft de 
kosten van de in rekening gebrachte bank- en administratiekosten en de kosten van het 
opstellen van schenkingsaktes.  
De bestuurders van de stichting ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden. 
De stichting heeft geen personeel in dienst. 
 
De bestemming van de kosten is in het volgende overzicht weergeven. 
 
Model toelichting lasten verdeling    
Bestemming Doelstelling Werving Baten Beheer en administratie Totaal 
     
Lasten     
Ondersteuning 97.900   97.900 
Kosten schenkingen  0  0 
Administratie kosten  817 817 
Overige kosten   103 103 
Totaal 97.900 0 920 98.820 
In % van de kosten 99% 0% 1%  
     

 
Het bestedingspercentage in % van de inkomsten is in 2021 99% (2020 106 %) 
De kosten van werving baten in % van de inkomsten bedragen 2021 0 % (2020 0 %). 
 
De stichting Thank God, gevestigd te Hilversum, is ingeschreven bij de kamer van 
koophandel onder nummer 50133411. 
 
 Vastgesteld door het bestuur in haar vergadering op ? ? 2022. 
 
 
Voorzitter    Secretaris   Penningmeester 
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A.H. Groen    J. Groen   L. van Garderen 


