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Beste Lezer (es),

Doel

In dit jaarverslag laten we zien hoe de Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap ‘De 
Eeuw van Christus’ in 2012 verder gebouwd heeft aan haar doelstelling, die in het taalgebruik 
ten tijde van de oprichting van de stichting in 1946 omschreven kan worden als: 

Het verbreiden van de leer, die door de astrale Meesters, middels hun instrument Jozef 
Gerhardus Rulof, aan de aarde geschonken is, teneinde in de Eeuw van Christus welke na de 
verschrikkelijkste oorlog aller tijden is begonnen, een waardevolle bijdrage te leveren tot de 
vestiging van het Koninkrijk Gods op aarde. 

In een meer hedendaags taalgebruik kan het doel van de stichting omschreven worden als:
Elke mens op aarde in de gelegenheid stellen om kennis te nemen van het werk dat door 
middel van Jozef Rulof (1898-1952) op aarde is gebracht. 

Beleidsplan

Om dit doel te verwezenlijken kent de stichting onder meer de volgende activiteiten:

1. Basiswerkzaamheden:

• Uitgeven, vervaardigen, herdrukken, verkopen en verzenden van de 27 boeken van Jozef 
Rulof in diverse talen, zowel materieel als digitaal

• Bekendheid geven aan het bestaan van deze boeken en hun inhoud
• Dienstverlening aan lezers van de boeken en donateurs van de stichting zoals correspon-

dentie via mail, telefoon, e-nieuwsbrief en donateursblad, hulp bij webwinkel bestellin-
gen, e.d.

• Automatisering, waaronder uitbouw van de website van de stichting en een database 
waarin alle zinnen uit de 27 boeken gekoppeld zijn aan de brontekst en aan alle vertalin-
gen van die zinnen in andere talen

• Aankoop, restauratie en beheer van de schilderijen van Jozef Rulof
• Beheer en digitalisering van het archief van de stichting

2. Vertalen van de 27 boeken in andere talen

De inkomsten van de stichting bestaan voor een klein deel uit de winst op verkopen van boe-
ken, en voor het overgrote deel uit giften en erfenissen. Omdat deze inkomsten in voldoende 
mate de bovenvermelde activiteiten van de stichting mogelijk maken, hoeft de stichting geen 
geld te besteden aan een gerichte werving van gelden. Hierdoor kunnen alle inkomsten besteed 
worden aan het goede doel.

De financiële reserve van de stichting staat als geld op spaarrekeningen bij banken. De reserve 
wordt niet belegd in aandelen, obligaties of andere beleggingsvormen. 

De reserve die niet nodig is voor de basiswerkzaamheden van de stichting wordt bestemd voor 
de vertalingen. De concrete bedragen hieromtrent kunt u vinden bij (de toelichting op) de 
balans. De vertalingenreserve is voldoende groot om de vertaling van alle boeken in het Engels 
en het Duits te voleindigen. Wanneer er meer vermogen beschikbaar komt, zal dat de komende 
jaren besteed worden aan het aanvatten van nieuwe talen. 



Verkoop
15%

Giften en erfenissen
74%

Entree
4%

Interest 
7%
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Een jaarrekening bestaat uit een staat van baten en lasten, een balans en een toelichting op 
beide. De baten en lasten zijn de inkomsten en uitgaven van de stichting. Wij plaatsen die staat 
van baten en lasten vooraan in deze jaarrekening, omdat we zo op de eerste plaats kunnen zetten 
wie de stichting draagt en haar werking mogelijk maakt: de donateur.

1. Giften en erfenissen

Giften en erfenissen zijn van Levensbelang voor de stichting. In het cirkeldiagram hieronder ziet 
u dat giften en erfenissen in 2012 voor 74% van de inkomsten van de stichting zorgen. Ook 
in 2012 zorgden de donateurs voor de basisfinanciering van de stichting met € 131.059 aan 
donaties. De verhoging van deze donaties ten opzichte van 2011 (€123.768) geeft aan dat deze 
basisfinanciering continueert. Bovendien ontving de stichting in 2012 een bedrag van € 15.550 
uit de nalatenschap van Gerrit Diepenmaat uit Delden, die de stichting als enige erfgenaam 
heeft benoemd en op 12 september 2011 is gaan hemelen.

Toelichting op staat van baten en lasten



Staat van baten en lasten over 2012 (afgerond op hele euro's)

2012 2011
Baten
1. Giften en erfenissen 146.609 123.768
2. Resultaat op verkopen 29.099 20.182
3. Interest 13.523 14.245
4. Entreegelden 7.807 0

197.038 158.196
Lasten
5. Doelbesteding basiswerkzaamheden 181.600 165.331
6. Doelbesteding vertalingen 32.048 34.778
7. Kosten beheer & administratie 7.543 9.000
8. Beloning bestuur 0 0
9. Wervingskosten 0 0

221.190 209.110
Diverse
10. Diverse baten minus lasten 8.142 283

Netto resultaat boekjaar -16.011 -50.631
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2. Resultaat op verkopen

Een tweede bron van inkomsten voor de stichting is de verkoop van boeken en andere artikelen. 
In de staat van baten en lasten wordt dit omschreven als resultaat op verkopen. Het financiële 
resultaat van de verkoop wordt berekend door de kostprijs van de artikelen (in totaal € 26.245) 
in mindering te brengen op de verkoopprijs (in totaal € 55.344).
Ter gelegenheid van de schilderijententoonstelling in juli 2012 in Vlissingen hebben we de cd 
‘Was ik Liefdevol?’ uitgegeven. De verkoop van 587 cd’s in 2012 verklaart een groot deel van de 
stijging van het resultaat op verkopen van € 20.182 in 2011 naar € 29.099 in 2012. 

3. Interest

De financiële reserve van de stichting staat als geld op spaarrekeningen bij banken. De reserve 
wordt niet belegd in aandelen, obligaties of andere beleggingsvormen. De interest op de spaarre-
keningen was in 2012 goed voor 7% van de inkomsten. In de balans wordt verder ingegaan op 
de omvang en samenstelling van deze reserve.
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4. Entreegelden

De entreegelden van de tentoonstelling in Vlissingen staan bij de baten, maar moeten voor 
een goed begrip afgezet worden tegen de kosten van de tentoonstelling, die in punt 5 aan bod 
komen. 

5. Doelbesteding basiswerkzaamheden

In goede-doelen-land is het tegenwoordig gebruikelijk de jaarlijkse lasten of uitgaven uit te 
splitsen naar het deel dat besteed werd aan het goede doel, het deel dat gebruikt werd voor het 
werven van het benodigde geld en het deel dat opging aan het beheer van de organisatie. Het 
achterliggende idee hierbij is om de donateur te laten zien welk deel van zijn donatie daadwer-
kelijk aan het doel wordt besteed waarvoor de gift is gegeven.  

In 2012 was de gemiddelde doelbesteding voor kleine stichtingen in Nederland 79%. Wij 
komen in 2012 aan 97%, waarvan 82% besteed werd aan de basiswerkzaamheden zoals beschre-
ven in het beleidsplan, en 15% aan vertalingen. 

Om de inhoud van de basiswerkzaamheden in 2012 nader toe te lichten, geven we hieronder 
een verslag van de uitgeoefende activiteiten.

Uitgeoefende activiteiten

Door de basiswerkzaamheden, zoals beschreven in het beleidsplan, vonden in 2012 onder meer 
1715 gedrukte Nederlandstalige boeken en 309 Duitstalige boeken van Jozef Rulof hun weg 
naar de geïnteresseerde lezer, naast vele digitale e-books. € 13.548 werd geïnvesteerd in de pro-
ductie van nieuwe boeken en cd’s. Dit betrof in het Nederlands de herdruk van ‘Tussen Leven 
en Dood’ en de productie van de cd ‘Was ik Liefdevol?’.

Uit het archief van de stichting werd een uniek geluidsdocument 
opgediept en ter gelegenheid van de schilderijententoonstel-
ling in juli 2012 in Vlissingen als cd ‘Was ik Liefde-
vol?’ uitgegeven. De cd bevat de geluidsopname 
van de nieuwjaarsviering van Jozef Rulof en 
zijn vrouw Anna, samen met zes vrienden, 
gehouden op 1 januari 1952. In het kader 
van de archief-basiswerkzaamheden werd 
deze geluidsopname gedigitaliseerd en 
geluidstechnisch geoptimaliseerd voor 
beluistering en cd-productie. Vanaf de 
lancering tijdens de tentoonstelling werd 
deze cd toegevoegd aan de bestelbare ar-
tikelen van de stichting, zodat alle geïnte-
resseerden op deze wijze de stem van Jozef 
Rulof kunnen beluisteren, en de inhoud van 
deze nieuwjaarsviering tot zich kunnen ne-
men. Als dienstverlening aan de luisteraar heb-
ben we de hele viering uitgetypt en toegevoegd in 
een begeleidend boekje.
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In 2012 werden 311 tweedehandsboeken verzonden naar geïnteresseerden. Ook deze dienstver-
lening door de stichting beantwoordde duidelijk aan een behoefte bij lezers.

Veel aandacht werd besteed aan de automatisering waaronder de uitbouw van de digitale da-
tabase die alle teksten bevat uit de boeken die door Jozef Rulof op aarde zijn gekomen. Deze 
teksten worden nauwkeurig vergeleken met de brontekst van deze boeken, om te zorgen dat er 
geen inhoudelijke afwijkingen van de brontekst voorkomen. We verwachten dat we in het vol-
gende jaarverslag dit project uitvoerig kunnen toelichten doordat de resultaten van dit project 
dan visueel gemaakt kunnen worden via de website van de stichting.

Dé grote bijzondere activiteit van de stichting in 2012 was het organiseren van een schilderij-
ententoonstelling in Vlissingen op vrijdag 6 juli tot en met 8 juli. In twee expositiezalen op de 
Edisonweg 39-41 werden de 77 schilderijen uit Amerika tentoongesteld, die in 2009 en 2010 
waren aangekocht. Tegen de tentoonstelling waren 76 schilderijen gerestaureerd en van een 
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passende lijst voorzien, na 3 jaar restauratiewerk. Aangezien een aantal schilderijen uit Amerika 
nooit eerder in Europa te zien waren, gaf het houden van een schilderijententoonstelling aan 
alle geïnteresseerden de kans om deze nieuwe collectie schilderijen te aanschouwen.

Ruim 1000 mensen bezochten de twee expositiezalen en de lezing. Meer dan 300 boeken van 
Jozef Rulof en bijna 400 cd’s ‘Was ik Liefdevol?’ werden door de bezoekers aangeschaft. Dankzij 
een team van 20 vrijwilligers zorgden we bovendien voor een pendeldienst tussen het treinsta-
tion van Vlissingen en de Edisonweg gedurende de drie expositiedagen, voor kinderopvang, 
boekenstand, onthaal en het geven van veel informatie aan de bezoekers. 

Elke dag werden er twee lezingen gegeven, waarbij vooral de presentatie van de nieuwe cd ‘Was 
ik Liefdevol?’ centraal stond. Daarnaast werd de ontwikkeling en de huidige werking van de 
stichting toegelicht. 
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In het donateursblad van juni 2012 publiceerden we een uitgebreid artikel ‘Op weg naar Vlis-
singen’. Het schetst de lange weg die de 77 schilderijen hebben afgelegd vanaf hun ontstaan tot 
aan hun expositie in Vlissingen, met nadruk op het omvangrijke restauratieproces dat nodig was 
om ze in optimale conditie aan de bezoekers te laten zien en voor het nageslacht te bewaren.
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Vorträge

Das Zeitalter Christi

Jozef Rulof

Teil 1: Vorträge 1-19

Vorträge

Das Zeitalter Christi

Jozef Rulof

Teil 1: Vorträge 1-19

Lectures

The Age of Christ

Jozef Rulof

Part 1

Question and Answer

The Age of Christ

Jozef Rulof

Part 4

Let the children come to me

Question and Answer

The Age of Christ

Jozef Rulof

Part 4

Let the children come to me

Question and Answer

The Age of Christ

Jozef Rulof

Part 4

Let the children come to me

De stijging van de kosten basiswerkzaamheden in 2012 is voor het grootste gedeelte veroorzaakt 
door de tentoonstelling. De totale kosten voor de tentoonstelling komen op € 18.925, naast  
€ 26.555 aan kosten die in 2012 gemaakt werden voor de restauratie van de nieuwe schilderijen 
en het maken van de kisten waar ze in bewaard worden. Deze ‘kosten schilderstukken’ voor res-
tauratie, inlijsting en kisten bedroegen in 2011 nog € 35.336. Deze  kosten zullen de komende 
jaren veel minder worden, omdat nu bijna alle schilderijen uit Amerika gerestaureerd zijn.

6. Doelbesteding vertalingen

De nieuwe boektitels die in 2012 het levenslicht zagen zijn: 
‘Vorträge Teil 1 und 2’, ‘Question and Answer Part 4, 5 and 6’, en ‘Lectures Part 1’. 

7. Kosten beheer en administratie

Aan de Kosten beheer & administratie worden toegerekend: juridische kosten, accountantskos-
ten, administratiekosten, notariskosten, boeken en tijdschriften, koersverschillen en bankkosten. 
In 2012 was het aandeel van de kosten beheer en administratie voor kleine stichtingen in Ne-
derland gemiddeld 7%. Wij komen op 3%. 

8. Beloning bestuur

In de statuten van de stichting is gesteld: ‘De leden van het bestuur genieten als zodanig ten 
laste van de kas der stichting geen beloning. De door hen ten behoeve van de stichting werkelijk 
gemaakte kosten kunnen door hen, mits daartoe toestemming is verkregen van de penning-
meester, bij de stichting worden gedeclareerd.’



Basiswerk
82%

Vertalingen
15%

Beheer & 
administratie

3%
Beloning bestuur

0%

Wervingskosten
0%
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Dit is in harmonie met de regelgeving van de belastingdienst voor ANBI’s: ‘Bestuurders of leden 
van de raad van toezicht mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Ook 
mogen ze vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is. Gemaakte onkosten zijn kosten die 
bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling. Vacatiegeld is een ver-
goeding die bestuursleden ontvangen voor de vervulling van hun functie. Denk hierbij aan het 
voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.’

In 2012 hebben de bestuursleden van Stichting GWG De Eeuw van Christus net zoals in de 
vorige 10 jaren geen gemaakte kosten door hun functie bij de stichting gedeclareerd. Er zijn ook 
geen vacatiegelden uitbetaald als vergoeding voor het vervullen van hun functie.  

In 2012 (en het grootste gedeelte van 2013) bestond het bestuur van de stichting uit: Ludo Vre-
bos (voorzitter), Wim Boer (secretaris) en Anton Heuchemer (penningmeester). Op 4 december 
2013 is Anton uit het bestuur getreden, en is Bart Bisschop in het bestuur gekomen. Vanaf 4 
december is de functieverdeling: Ludo Vrebos (voorzitter), Bart Bisschop (secretaris) en Wim 
Boer (penningmeester).
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9. Wervingskosten

In 2012 waren de wervingskosten van kleine stichtingen in Nederland gemiddeld goed voor een 
aandeel van 14% van hun uitgaven. Wij hoefden ook in 2012 geen enkele euro uit te geven aan 
wervingskosten, omdat de spontane donaties en erfenissen al jarenlang voldoende zijn voor het 
bekostigen van de basiswerkzaamheden. 

10. Diverse baten minus lasten

Deze post bestaat voornamelijk door een mutatie van de voorziening incourante voorraden.

Netto resultaat boekjaar

Het verschil tussen inkomsten (baten) en uitgaven (lasten) geeft een negatief saldo van  
€ 16.011. De stichting was in 2012 in staat € 16.011 meer uit te geven dan ze aan inkomsten 
kreeg dankzij haar reserves. De omvang en de aard van de reserves van de stichting wordt hierna 
toegelicht.

Toelichting op balans

11. Inventaris

De inventaris bestaat uit kantoormachines en software

12. Voorraden boeken

Op de balans staat de financiële waarde van de voorraad boeken. Omdat er voldoende Engelse 
en Duitse boeken van bepaalde titels op voorraad zijn, heeft het bestuur in haar bestuursver-
gadering van 15 november besloten om vanaf 1 januari 2014 een aantal titels in beide talen in 
prijs te verlagen, zodat het makkelijker wordt om deze boeken als geschenk aan vrienden en 
kennissen te sturen.

Meer informatie over deze actie wordt gegeven in het donateursblad van december 2013 op de 
laatste pagina, en vanaf 1 januari 2014 ook op de website en via de e-nieuwsbrief in de diverse 
talen.

13. Vorderingen

De vorderingen bestaan uit debiteuren, te verrekenen BTW, nog te ontvangen rente en andere 
vorderingen en vooruitbetaalde kosten.

14. Geldmiddelen

De geldmiddelen staan op diverse spaarrekeningen. De bestemming van deze middelen en de 
andere activa vindt u bij de ‘Reserves’ in de passiva. 



Balans per 31 december 2012 (afgerond op hele euro's)

31-12-2012 31-12-2011
Activa
Materiële vaste activa
11. Inventaris 4.283 8.074

Vlottende activa
12. Voorraden boeken 120.028 124.460
13. Vorderingen 23.108 23.823
14. Geldmiddelen 654.744 660.028

797.880 808.311
802.162 816.385

Passiva
Reserves
15. Stichtingskapitaal 45 45
16. Continuïteitsreserve 250.000 250.000
17. Basisreserve (voordien: Algemene reserve) 283.713 550.523
18. Vertalingenreserve (voordien: Algemene reserve) 250.798 -

784.557 800.568
Schulden op korte termijn
19. Schulden en overlopende passiva 17.605 15.816

802.162 816.385
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15. Stichtingskapitaal

Het door Jozef Rulof ingebrachte beginkapitaal van 100 gulden (€ 45).

16. Continuïteitsreserve

Deze reserve dient als financiële garantie voor de continuïteit van de stichting in moeilijke tij-
den. Aan deze reserve wordt in normale tijden dus geen geld onttrokken. 

17. Basisreserve

Tot en met de vastgestelde jaarrekening van 2012 werd naast de Continuïteitsreserve een Alge-
mene reserve genoemd waarvan het vermogen vrij besteed kon worden binnen de doelstelling 
van de stichting. Om de samenstelling van deze Algemene reserve te verduidelijken heeft het 
bestuur op 15 november 2013 beslist om de presentatie van deze reserve te wijzigen ten opzich-
te van de vastgestelde jaarrekening. Daarom ziet u op de balans de vroegere Algemene Reserve 
uitgesplitst in 2 delen: de Basisreserve en de Vertalingenreserve. 

In goede-doelen-land is het tegenwoordig gebruikelijk om als basisreserve 1,5 maal de jaarlijkse 
kosten van de werkorganisatie aan te houden. Voor de stichting kan dat geïnterpreteerd worden 
als 1,5 maal de jaarlijkse kosten voor basiswerkzaamheden (zoals vermeld in het beleidsplan) 
en kosten beheer en administratie. Voor 2012 bedraagt dit € 283.713. Door deze reserve is de 
stichting niet volledig afhankelijk van de inkomsten van elk jaar om haar basiswerkzaamheden 
te plannen en uit te voeren.  



Basisreserve
€ 283.713

Vertalingenreserve 
Engels en Duits

€ 250.798

Continuïteitsreserve
€ 250.000
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18. Vertalingenreserve

Het bedrag dat overblijft (€ 250.798) wordt naar de Vertalingenreserve bestemd. Het totale 
bedrag dat nog nodig is op 31-12-2012 om de resterende boeken in het Engels en Duits te ver-
talen en uit te geven bedraagt € 251.155. Gezien de omvang van de Vertalingenreserve kan het 
bestuur dus garanderen dat het vertaalwerk naar het Engels en Duits volledig afgemaakt wordt.  

Deze uitsplitsing tussen Vertalingenreserve en Basisreserve is ook bedoeld als basis voor de ver-
deling van de reserves in de komende jaren. Het bestuur heeft beslist dat, als er meer inkomsten 
komen, die de komende jaren in hoofdzaak besteed zullen worden aan het opvoeren van de in-
spanningen om de boeken in andere talen te vertalen. Op het moment van publicatie van deze 
jaarrekening in het donateursblad en op internet in december 2013 heeft het bestuur al weet 
van een substantiële stijging van inkomsten in 2013, wat in de volgende jaarrekening in cijfers 
gezet kan worden. Met deze stijging zullen nieuwe talen aangepakt kunnen worden, conform de 
doelstelling van de stichting: elke mens op aarde in de gelegenheid stellen om kennis te nemen 
van het werk dat door middel van Jozef Rulof (1898-1952) op aarde is gebracht. Die gelegen-
heid om kennis te nemen wordt alleen geboden als elk mens op aarde dit werk in de eigen taal 
kan lezen. Gelukkig heeft ook de stichting het eeuwige leven ...  



GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met
lineaire afschrijving gebaseerd op de fiscaal toegestane afschrijvingstermijn.
Op dit moment is het afschrijvingspercentage voor computerapparatuur en overige  
inventaris 20%.
Schilderijen worden in het jaar van aanschaf gelijk volledig afgeschreven.

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde.
Voor eventuele incourantheid wordt een voorziening getroffen.

De vorderingen, liquide middelen, schulden en transitorische posten worden gewaardeerd
tegen nominale waarde. Posten luidende in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de
koers per balansdatum.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Het resultaat op verkopen betreft de omzet tegen bruto-verkoopprijzen verminderd met de
voorraadmutatie en kortingen.

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grond-
slagen van waardering. De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd.
Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van fiscaal toegestane
afschrijvingstermijnen
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19. Schulden en overlopende passiva

Deze post bestaat uit crediteuren, overige schulden en overlopende passiva.
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Besluit

De gunstige financiële toestand van de stichting maakt het mogelijk om naast de gebruikelijke 
uitgaven aan de basiswerkzaamheden extra inspanningen te leveren op het vlak van schilderijen 
en vertalingen. Hierdoor hebben we in 2012 alle 77 schilderijen uit Amerika kunnen restaure-
ren, zodat ze voor het nageslacht veiliggesteld zijn. Verder hebben we in juli 2012 deze unieke 
collectie aan alle belangstellenden kunnen tonen in de expositie te Vlissingen. Voor de volgende 
jaren willen we de andere schilderijen die al door de stichting beheerd werden, samen met de 
restaurateur screenen om te kijken welke schilderstukken nog restauratie en onderhoudswerk-
zaamheden nodig hebben. 

Naast de schilderijen hebben we vooral geïnvesteerd in nieuwe vertalingen om het werk ook 
aan anderstaligen beschikbaar te stellen. Hierdoor konden we sinds begin 2012 weer 6 nieuwe 
boektitels produceren. Ook voor 2013 kunnen we dit uitgavenpatroon handhaven. 

Het vermogen van de stichting is op dit moment voldoende om te garanderen dat we alle 27 
boeken van Jozef Rulof in het Engels en Duits vertaald krijgen. Maar dat is slechts een begin. 
Het doel van de stichting is elke mens op aarde in de gelegenheid stellen om voor zichzelf te 
ontdekken en te bepalen of de Eeuw van Christus hem of haar iets te bieden heeft. Er wachten 
dus nog tientallen talen, en véél werk. We zijn dankbaar dat we aan dit werk mogen bijdragen 
dankzij de steun van zoveel donateurs, vrijwilligers en medewerkers.

Het bestuur 
december 2013


