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aan een gerichte werving van gelden. Hierdoor kunnen 
alle inkomsten besteed worden aan het goede doel.

Om de continuïteit van de basiswerkzaamheden te kun-
nen garanderen, houdt de stichting financiële reserves 
aan. Deze reserves staan op spaarrekeningen bij banken. 
De reserves worden niet belegd in aandelen, obligaties of 
andere beleggingsvormen. 

De reserves die niet nodig zijn voor de basiswerkzaamhe-
den van de stichting worden bestemd voor de vertalingen. 
De concrete bedragen hieromtrent kunt u vinden bij (de 
toelichting op) de balans van 2017, en de projectie van 
deze reserves voor de komende jaren vindt u na de jaar-
cijfers van 2017. Wanneer er meer vermogen beschikbaar 
komt dan nodig is voor het aanvullen van de basisreserve, 
zal dat de komende jaren besteed worden aan het aanvat-
ten van nieuwe talen. 

Om haar doelstelling 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 boe-
ken en hun inhoud

• Dienstverlening aan lezers van de boeken en 
donateurs van de stichting via mail, telefoon, e-
nieuwsbrief en blad ‘De Eeuw van Christus’, hulp 
bij webwinkel bestellingen, e.d.

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

• Aankoop, restauratie en beheer van de schilde-
rijen van Jozef Rulof

• Beheer en digitaliseren van het archief

2. Vertalen van de 27 boeken in andere talen

Beste Lezer (es),

Doel

In dit jaarverslag laten we zien hoe Stichting Geestelijk-
Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus” 
in 2017 verder gebouwd heeft aan haar doelstelling, die in 
het taalgebruik ten tijde van de oprichting van de stich-
ting in 1946 omschreven kan worden als: 

Het verbreiden van de leer, die door de astrale Mees-
ters, 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 ken-
nis te nemen van het werk dat door middel van Jozef 
Rulof (1898-1952) op aarde is gebracht. 

Beleidsplan

Het beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop de 
stichting het werk uitvoert om haar doelstelling te berei-
ken. Aangezien de stichting geen tijdelijk maar wel een 
eeuwig doel heeft, is haar beleid erop gericht om steeds 
verder te kunnen bouwen aan ‘De Eeuw van Christus’. 
Daarom denkt het bestuur van de stichting beleidsmatig 
altijd in meerdere komende jaren. Om het meerjarig be-
leid toe te lichten hebben we een projectie gemaakt van de 
jaarcijfers voor de komende jaren. U vindt deze meerjarige 
projectie na de jaarcijfers van het boekjaar 2017.

De inkomsten van de stichting bestaan voor een klein deel 
uit de winst op verkopen van boeken, en voor het overgro-
te deel uit giften en erfenissen. Omdat deze inkomsten in 
voldoende mate de basiswerkzaamheden van de stichting 
mogelijk maken, hoeft de stichting geen geld te besteden 
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Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2017

De uitgeoefende activiteiten bestonden uit de basiswerk-
zaamheden en het vertalen, zoals beschreven in het be-
leidsplan. Binnen de basiswerkzaamheden is er vooral 
gewerkt aan het tweede punt in het beleidsplan: bekend-
heid geven aan het bestaan van deze boeken en hun in-
houd. Dit resulteerde in 2017 in het publiceren van het 
kennismakingsboek ‘Hiernamaals en Reïncarnatie’ en 
‘Het Jozef Rulof Naslagwerk Deel 2 Onze Reïncarnaties’. 

Deze producten zijn goed onthaald, we ontvingen veel en-
thousiaste reacties en dankbetuigingen. Het naslagwerk 
beantwoordt aan een behoefte om de belangrijkste infor-
matie over een bepaald onderwerp in alle boeken van Jo-
zef Rulof overzichtelijk na elkaar te kunnen lezen. Van het 
kennismakingsboek wordt dankbaar gebruik gemaakt om 
vrienden en familie in kennis te brengen met de inzichten 
van Jozef Rulof over het hiernamaals en reïncarnatie.
In de volgende pagina’s geven we meer informatie over 
deze nieuwe producten.
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In het kennismakingsboek vindt u als inhoudsopgave:

ReïncarnatieHiernamaals  en
1. Bijnadoodervaring  ....................................8
2. Uittreding  .............................................. 10
3. Sferen in het hiernamaals  ....................... 13
4. Lichtsferen  ............................................. 14
5. Eerste lichtsfeer  ...................................... 14
6. Tweede lichtsfeer  .................................... 16
7. Derde lichtsfeer  ...................................... 16
8. Sterven als overgaan  ............................... 17
9. Crematie of begraven  ..............................20
10. Balseming .............................................23
11. Dood  .................................................... 25
12. Orgaandonatie en transplantatie  ..........27
13. Geest en geestelijk lichaam  ...................29
14. Zomerland - Vierde lichtsfeer  ............... 31
15. Vijfde lichtsfeer  ..................................... 33
16. Zesde lichtsfeer  ..................................... 33
17. Zevende lichtsfeer  .................................34
18. Hemel  ..................................................34
19. Duistere sferen  ......................................34
20. Geesten op aarde  .................................. 35
21. Euthanasie en zelfmoord  ......................37
22. Lantos  ..................................................43
23. Aura  ..................................................... 45
24. Schijndood  ........................................... 45
25. Engel  .................................................... 47
26. Kindersferen  .........................................48
27. Meesters  ............................................... 49
28. Alcar  ....................................................50
29. Zelanus  ................................................ 51
30. Mentale gebieden  ................................. 52
31. Boeken over het Hiernamaals  ............... 52

32. Herinneringen aan vorige levens  .......... 53
33. Wereld van het onbewuste  .................... 55
34. Aanleg talent gave  ................................ 57
35. Wonderkind  .........................................58
36. Fobie en angst  ...................................... 59
37. Gevoel voelen  .......................................62
38. Ziel  ......................................................64
39. Gevoelsgraden  ...................................... 67
40. Stoffelijk of geestelijk  ............................ 70
41. Onderbewustzijn  .................................. 71
42. Dagbewustzijn  ..................................... 73
43. Van gevoel tot gedachte  ........................ 75
44. Zonnevlecht  ......................................... 78
45. Hersenen  ..............................................80
46. Overspannen en slapeloosheid  ..............82
47. Leren denken  ........................................86
48. Gedachten van een ander  ..................... 93
49. Wat weten we zeker  ..............................95
50. Wetenschap  ........................................ 100
51. Psychologie  ......................................... 104
52. Geestelijk-wetenschappelijk  ................ 105
53. Waarheid  ............................................ 109
54. Gevoelsverbinding  ............................. 116
55. Geliefden uit vorige levens  .................. 127
56. Uiterlijke gelijkenis met onze ouders  .. 131
57. Karakter  ............................................. 133
58. Persoonlijkheid  ................................... 135
59. Deelpersoonlijkheden  ......................... 139
60. Wil  ..................................................... 145
61. Zelfkennis  .......................................... 147
62. Socrates  .............................................. 150
63. Wedergeboren voor een taak  .............. 153
64. Wedergeboren opperpriester Venry  .... 156
65. Alonzo vraagt waarom  ........................ 161
66. Spijt wroeging berouw  ........................ 164
67. Goedmaken  ........................................ 166
68. Wedergeboren als Anthony van Dyck  176
69. Tempel der ziel  ................................... 181
70. Boeken over reïncarnatie  .................... 184
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Beste Lezer,

Jozef Rulof is vanuit het hiernamaals op aarde gereïn-
carneerd om ons inzicht te geven in het oneindige leven 
van de menselijke ziel. In het hiernamaals had hij gezien 
dat de mens op aarde op eigen kracht niet tot dit inzicht 
kon komen. Hijzelf had in verschillende vorige levens als 
wetenschapper alles gedaan om zijn kennis te vergroten. 
Maar hij voelde toen al dat de aardse wetenschap hem 
hierin niet verder kon helpen. Die wetenschap bestudeer-
de de aardse materie, maar hierdoor reikte haar blik niet 
verder dan het stoffelijke lichaam.

Toen Jozef zijn geestelijke lichaam in het hiernamaals 
aanschouwde, wist hij dat de mens niets te vrezen heeft 
van de dood. Hij had ervaren dat zijn sterven op aarde 
slechts een overgang was, een loslaten van het aardse li-
chaam. Hij voelde dat hij zich door het sterven niet anders 
was gaan voelen. Net als tijdens zijn aardse leven had hij 
nog steeds de stuwing om alles te leren kennen.

In het hiernamaals zag hij een vriend terug, die hij aan 
het Engelse hof had leren kennen. Zijn vriend was verder 
dan hij. Als Anthony van Dyck had zijn vriend door zijn 
schilderijen op aarde iets achtergelaten dat het gevoel van 
de mens kon verhogen. En nu werkte Anthony onder lei-
ding van ‘De Universiteit van Christus’ aan een grotere 
taak, om de kennis over het hiernamaals en reïncarnatie 
op aarde te brengen.

Daarvoor had hij iemand uit de lichtsferen nodig die op 
aarde zou reïncarneren, om als medium deze kennis van 
hem te ontvangen. Jozef nam graag die taak op zich, dan 
kon hij gelijk ook iets goedmaken waarover hij nog spijt 
voelde, iets wat hij in zijn voorgaande leven op aarde een 
vrouw had aangedaan.

Zo werd Jozef in 1898 op aarde wedergeboren in Ne-
derland. Al vanaf zijn jeugd voelde hij de inwerking van 
Anthony, die hij in dit leven leerde kennen als zijn geeste-
lijke gids Alcar. Alcar liet hem als kind al uit zijn lichaam 
treden, om zijn geestelijke voelen en denken weer naar 
boven te halen. Door het aanvaarden van het nieuwe stof-
felijke leven was de geestelijk-wetenschappelijke kennis 
uit het hiernamaals naar het onderbewustzijn van Jozef 
gezonken, en het vroeg tijd en geestelijke ervaringen om 
dit weer in het dagbewustzijn te brengen.

Door zijn gevoelsverbinding met Alcar voelde hij dat 

hij zijn geestelijke gids in alles kon vertrouwen. Door de 
honderden uittredingen kon hij alles wat Alcar hem gaf 
met eigen geestelijke ogen controleren op waarheid. Hier-
door kon hij de 27 boeken die hij als medium ontving, 
ook zelf als mens vertegenwoordigen.

Eén van deze boeken is ‘Tussen Leven en Dood’. Dit 
beschrijft een vorig leven van Jozef als priester in een tem-
pel van het oude Egypte. Hierdoor ziet Jozef dat zijn me-
diumschap in zijn laatste leven op aarde alleen mogelijk 
was, omdat hij zich al eeuwenlang had toegelegd op het 
werken aan geestelijke krachten. Alles wat hij zich reeds 
had eigen gemaakt in al die vorige levens, was nu als ge-
voelskracht in zijn onderbewustzijn aanwezig, waardoor 
meester Alcar hem als zuiver medium kon ontwikkelen.

Hij merkt dat hij nog een aantal van zijn vorige levens in 
zichzelf kan voelen als karaktertrekken, als deelpersoon-
lijkheden. Zo beseft hij dat we tot waarachtige zelfkennis 
kunnen komen, als we gaan onderzoeken waar onze eigen 
gevoelens en gedachten vandaan komen, en hoe onze vo-
rige levens ons gevoelsleven hebben gevormd.

De 27 boeken bevatten meer dan 11.000 pagina’s. Uit 
deze enorme hoeveelheid informatie hebben we de pa-
perback ‘Hiernamaals en Reïncarnatie’ samengesteld als 
eerste kennismaking met dit omvangrijke werk. In 70 
artikelen wordt de kennis belicht die Jozef Rulof uit het 
hiernamaals ontving over het leven na de dood en over 
reïncarnatie.

Wanneer u na deze kennismaking hier meer over wilt 
weten, kunt u terecht op onze website Rulof.org. Elk 
hoofdstuk uit deze paperback staat als apart artikel onder 
de thema’s ‘Hiernamaals’ en ‘Reïncarnatie’ op Rulof.org. 
Onder de meeste artikelen staat een link naar de ‘bron-
nen’ met teksten uit de boeken van Jozef Rulof waarop wij 
de artikelen hebben gebaseerd. Deze bronnen kunt u ook 
in gedrukte versie lezen in ‘Het Jozef Rulof Naslagwerk 
Deel 1 Ons Hiernamaals’ en ‘Het Jozef Rulof Naslagwerk 
Deel 2 Onze Reïncarnaties’. En natuurlijk kunt u ook de 
27 oorspronkelijke boeken lezen als antwoord op honder-
den levensvragen.

Met hartelijke groet,
Ludo Vrebos
voorzitter Stichting De Eeuw van Christus
Alkmaar, 1 december 2017

In het kennismakingsboek staat als voorwoord:

‘Hiernamaals en Reïncarnatie’
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De paperback ‘Hiernamaals en Reïncarnatie’ is 
bedoeld als kennismaking met het werk van Jozef 
Rulof. Het veronderstelt geen voorafgaande lezing 
van boeken van Jozef Rulof. Het bevat alleen de 70 
artikelen zoals weergegeven op pagina 3, zonder de 
teksten uit de boeken van Jozef Rulof waar deze arti-
kelen op gebaseerd zijn. Hierdoor kan dit kennisma-
kingsboek handzamer blijven dan de delen van het 
naslagwerk, die elk 512 pagina’s dik zijn. 

Het kennismakingsboek bevat 192 pagina’s, uitge-
voerd in kleur met talrijke illustraties. De prijs is € 7 
euro. Deze prijs is bewust laag gehouden om iedereen 
de mogelijkheid te geven om met dit boekje vrien-
den, familie of kennissen te wijzen op de geestelijke 
rijkdom van het werk van Jozef Rulof.

Dit boek is bedoeld als uitbreiding van de moge-
lijkheden om iemand in contact te brengen met het 
werk van Jozef Rulof. Hiertoe behoren natuurlijk ook 
het geven van een origineel boek van de meesters, 
het geven van een algemene informatiefolder die u bij 
de stichting kunt bestellen, het verwijzen naar onze 
website Rulof.org, en bovenal, het houden van een 
goed gesprek dat inzicht geeft waar de ander in geïn-
teresseerd is en wat het voorkeurskanaal van de ander 
is om in contact te komen met deze onderwerpen.

als kennismaking ...
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Het Jozef Rulof naslagwerk bestaat uit artikelen én de 
teksten uit de boeken van Jozef Rulof waar deze artike-
len op gebaseerd zijn. Doordat de aangehaalde teksten 
bij sommige onderwerpen uit vele verschillende boeken 
komen, is het naslagwerk hoofdzakelijk bedoeld voor 
mensen die al meerdere boeken van Jozef Rulof gelezen 
hebben.

Deel 2 belicht reïncarnatie als sleutel tot zelfkennis. De 
selectie van teksten uit de boeken en de bondige artike-
len hierover geven een helder beeld hoe onze gevoelens en 
onze gedachten gevormd worden door onze ervaringen in 
dit leven en in onze vele vorige levens. Hierdoor kunnen 
we begrijpen hoe ons huidige leven de voortzetting is van 
de evolutie van onze ziel door de eeuwen heen.  

Dit tweede deel van het naslagwerk telt 512 pagina’s 
en kost € 15. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Het Jozef Rulof Naslagwerk 
Deel 2 Onze Reïncarnaties

1. Herinneringen aan vorige levens

2. Wereld van het onbewuste

3. Aanleg talent gave

4. Wonderkind

5. Fobie en angst

6. Gevoel voelen

7. Ziel

8. Gevoelsgraden

9. Stoffelijk of geestelijk

10. Onderbewustzijn

11. Dagbewustzijn

12. Van gevoel tot gedachte

13. Zonnevlecht

14. Hersenen

15. Overspannen en slapeloosheid

16. Leren denken

17. Gedachten van een ander

18. Wat weten we zeker

19. Wetenschap

20. Psychologie 

21. Geestelijk-wetenschappelijk

22. Waarheid

23. Gevoelsverbinding

24. Geliefden uit vorige levens

25. Uiterlijke gelijkenis met ouders

26. Karakter

27. Persoonlijkheid

28. Deelpersoonlijkheden

29. Wil

30. Zelfkennis

31. Socrates

32. Wedergeboren voor een taak

33. Wedergeboren Venry

34. Alonzo vraagt waarom

35. Spijt wroeging berouw

36. Goedmaken

37. Anthony van Dyck

38. Tempel der ziel

39. Boeken over reïncarnatie
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Beste Lezer,

Reïncarnatie staat centraal in de boeken van Jozef 
Rulof. Zodra de eerste twee boeken ‘Een Blik in het Hier-
namaals’ en ‘Zij die terugkeerden uit de Dood’ ons een 
vergezicht hebben geschonken op wat ons wacht na het 
aardse leven, beginnen de volgende boeken aan het be-
schrijven van de vele levens die achter ons liggen. We zien 
hierdoor dat ons oneindige leven zich niet alleen uitstrekt 
naar de toekomst, maar ook naar het verleden.

In de boeken ‘De Kringloop der Ziel’, ‘Tussen Leven en 
Dood’ en ‘Door de Grebbelinie naar het Eeuwige Leven’ 
worden verschillende zielen gevolgd in hun levensloop 
door de eeuwen heen, waardoor we een beeld krijgen hoe 
de vorige levens het gevoelsleven van een mens opbouwen 
en de omstandigheden bepalen waarin we geboren wor-
den. Een aantal thema’s uit deze drie boeken vormen de 
basis van dit tweede deel van het naslagwerk, waarin deze 
thema’s verder gevolgd worden door alle boeken van Jozef 
Rulof heen.

Het eerste thema is hoe de vorige levens het gevoel van 
elk mens vormen. Eerst wordt gekeken waarom de meeste 
mensen zich hun vorige levens niet herinneren, en hoe al 
deze vorige levens veilig opgeborgen werden in het on-
derbewustzijn. Dan komen allerlei gevoelens aan bod die 
uit vorige levens kunnen voortkomen, zoals aanleg, talen-
ten, interesses, voorkeuren, fobieën en angsten. Dankzij 
de vele vorige levens worden niet alleen wonderkinderen 
geboren, maar is ook het gevoelsleven van elk mens uniek.

Een volgend thema is het verband tussen voelen en den-
ken. Bij het vormen van gedachten vanuit het gevoelsle-
ven wordt de rol van de hersenen, het zenuwstelsel en de 
zonnevlecht geanalyseerd. Deze analyse geeft inzicht hoe 
we het zenuwstelsel tot rust kunnen brengen bij overspan-
nenheid en slapeloosheid. Ook blijkt er een groot verschil 
te bestaan tussen gedachten die we vormen op basis van 
ons eigen gevoel, en gedachten van een ander die we ken-
nis noemen. Hieruit is af te leiden wat we zelf met zeker-
heid kunnen weten, en wat de wetenschap ons kan bieden 
voor waarheidsvinding.

De hedendaagse psychologie kan ons nog geen gees-
telijk-wetenschappelijke verklaring van ons karakter en 
onze persoonlijkheid geven, omdat zij nog geen vorige le-

vens kent. En reïncarnatie is juist een belangrijke sleutel 
tot zelfkennis. Wanneer we onze gevoelens en gedachten 
analyseren, kunnen we zien waar we in onze vorige levens 
aan gewerkt hebben, en hoe we onze wil en onze deel-
persoonlijkheden kunnen inzetten om ons bewustzijn te 
verruimen.

In een laatste thema worden concrete levens gevolgd 
uit de boeken van Jozef Rulof, om te kijken hoe ze de 
omstandigheden scheppen waarin de ziel in een volgend 
leven geboren wordt. Vele levens geven de mogelijkheid 
om goed te maken, de ziel is dan stuwend om weer in 
harmonie te komen met al het leven. Daarnaast zijn er 
ook zielen die terugkomen voor een taak, zoals Socrates, 
opperpriester Venry en Anthony van Dyck.

Een verfijning van al deze thema’s heeft geleid tot 39 
artikelen over reïncarnatie. Net als in het eerste deel van 
het naslagwerk bestaat elk hoofdstuk uit een beschrijvend 
artikel en de bronnen waar dat artikel op gebaseerd is, 
met name de desbetreffende citaten uit de 27 boeken van 
Jozef Rulof.

Wij hebben nog verschillende volgende delen van het 
naslagwerk in de planning staan, waarin de werking van 
reïncarnatie verder wordt uitgediept. In dit licht kan Deel 
2 beschouwd worden als een inleiding tot de reïncarna-
tie. Deel 3 zal de vele levens van onze ziel volgen vanaf 
het allereerste leven tot onze uiteindelijke bestemming, 
waardoor ook begrippen zoals karma, oorzaak en gevolg, 
lichamelijke en kosmische levensgraden, Alziel en Albron 
gesitueerd kunnen worden in onze kosmische evolutie.

U kunt over de volgende delen bericht ontvangen door 
onze e-mailnieuwsbrief via onze website Rulof.org. Do-
nateurs van de stichting kunnen de verdere uitgaven ook 
volgen via het blad van de stichting ‘De Eeuw van Chris-
tus’. Maar bovenal zijn er natuurlijk de oorspronkelijke 27 
boekwerken die de wonderlijke wereld van onze reïncar-
naties onthullen.

Met hartelijke groet,
Ludo Vrebos
voorzitter Stichting De Eeuw van Christus
Alkmaar, 1 december 2017.

Voorwoord van Deel 2
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Staat van baten en lasten over 2017 (afgerond op hele euro's)

2017 2016
Baten
1. Giften en erfenissen 170.558 260.598
2. Resultaat op verkopen 15.400 21.323
3. Interest 4.333 6.575

190.291 288.496
Lasten
4. Doelbesteding basiswerkzaamheden 132.430 139.224
5. Doelbesteding vertalingen 147.414 119.458
6. Kosten beheer & administratie 8.114 8.278
7. Beloning bestuur 0 0
8. Wervingskosten 0 0

287.958 266.961
Diverse
9. Diverse baten minus lasten -3.161 158

Netto resultaat boekjaar -100.828 21.693

We plaatsen de 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

In 2017 heeft de stichting twee legaten van elk € 40.000 
ontvangen, van Maria den Heijer en van Cees van den 
Ouden. Uit de erfenis van Selma Wagenaar-Lentjes kwam 
nog een bedrag van € 1.260. Daarnaast hebben alle dona-
teurs samen € 89.298 geschonken. Hierdoor kunnen we 
niet alleen de basiswerkzaamheden de komende jaren uit-
voeren zoals geprojecteerd in het 7 jaren beleidsplan, maar 
hebben we al een aardige duit in het zakje van de volgende 
wereldtaal, na het Engels, Duits en Spaans.

2. Resultaat op verkopen

Het financiële resultaat op verkopen werd berekend door 
de kostprijs van de artikelen (in totaal € 15.850) in min-
dering te brengen op de verkoopprijs (in totaal € 31.250). 
Het resultaat van vorig jaar was aanzienlijk hoger door de 
verkoop van 925 reisgidsen en 503 naslagwerken in 2016.

Toelichting op staat van baten en lasten

3. Interest

De financiële reserves van de stichting staan op spaarre-
keningen bij banken. Door de dalende interest op spaar-
rekeningen dalen deze baten ten opzichte van 2016.

4. Doelbesteding basiswerkzaamheden

In goede-doelen-land is het gebruikelijk de jaarlijkse las-
ten of uitgaven uit te splitsen naar het deel dat besteed 
werd aan het goede doel (in de stichting zijn dat de basis-
werkzaamheden en de vertalingen), het deel dat gebruikt 
werd voor het werven van het benodigde geld en het deel 
dat opging aan het beheer van de organisatie. 

De aard van de basiswerkzaamheden wordt beschreven 
in het beleidsplan. In 2017 zagen twee nieuwe publica-
ties het levenslicht: het kennismakingsboek ‘Hiernamaals 
en Reïncarnatie’ en het tweede deel van het naslagwerk.  
Desondanks is het bedrag dat besteed is aan de basis-
werkzaamheden lager dan in 2016. Dit is vooral toe te 
schrijven aan een daling van de automatiseringskosten en 
minder restauratiewerkzaamheden aan de schilderijen. 



Giften en erfenissen
90%

Verkopen
8%

Interest 
2%
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5. Doelbesteding vertalingen

In 2017 kon er dankzij de vorming van de reserves met 
kracht verder gewerkt worden aan de Duitse en Spaanse 
vertalingen. De stijging in de doelbesteding vertalingen 
ten opzichte van 2016 komt door persoonlijke omstandig-
heden van de freelance vertalers in 2016.

De volgende boeken werden in 2017 vertaald: 
In de Duitse taal:
 Masken und Menschen Teil 2 und 3
 Unser Jenseits (Naslagwerk Deel 1)
In de Spaanse taal:
 Jeus de madre Crisje, Parte tercera
 Las máscaras y los seres humanos,  
     Parte primera, Parte segunda
     (‘Maskers en Mensen’ deel 1 en 2)

6. Kosten beheer en administratie

Hieronder vallen de kosten voor administratie, accoun-
tant, vakliteratuur en banken.

7. 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
46%

Vertalingen
51%

Beheer &
administratie

3% Beloning bestuur
0%

Wervingskosten
0%
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In 2017 hebben de bestuursleden van Stichting GWG 
De Eeuw van Christus geen gemaakte kosten door hun 
functie bij de stichting gedeclareerd. Er zijn ook geen va-
catiegelden uitbetaald als vergoeding voor het vervullen 
van hun functie.  

Het bestuur bestond in 2017 uit: Ludo Vrebos (voorzitter), 
Bart Bisschop (secretaris) en Wim Boer (penningmeester). 

Het bestuur heeft in 2017 vergaderd op 18 mei, 24 ok-
tober en 7 december. Op deze vergaderingen zijn onder 
meer de volgende onderwerpen aan bod gekomen: Het 
Jozef Rulof naslagwerk Deel 2 Onze Reïncarnaties, het 
kennismakingsboek ‘Hiernamaals en Reïncarnatie’, de 
Duitse en Spaanse vertalingen, een nieuwe informatiefol-
der, voorraadreductie,  prijswijzigingen, afhandeling lega-
ten van Maria den Heijer en Cees van den Ouden, aan-
koop schilderijen, jaarrekening en jaarverslag 2016.

8. Wervingskosten

Wij hoefden ook in 2017 geen enkele euro uit te geven 
aan wervingskosten, omdat de spontane donaties en erfe-
nissen al jarenlang voldoende zijn voor het bekostigen van 
de basiswerkzaamheden. 

9. Diverse baten minus lasten

Deze post bestaat voornamelijk uit een mutatie in de 
voorziening voor incourante voorraden en het ontvangen 
van Amazon royalties.

Netto resultaat boekjaar

Dankzij de giften en erfenissen van de vorige jaren hebben 
we in 2017 € 100.828 meer kunnen besteden aan onder 
meer de vertalingen en basiswerkzaamheden (de lasten) 
dan er aan geld in dat jaar is binnengekomen (de baten).

In de Duitse taal:
Unser Jenseits
      (Naslagwerk Deel 1)
Masken und Menschen Teil 2-3

In de Spaanse taal:
Jeus de madre Crisje, Parte tercera
Las máscaras y los seres humanos, 
      Parte primera, Parte segunda
      (vertaling van ‘Maskers en 
      Mensen’ deel 1 en 2)
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Balans per 31 december 2017 (afgerond op hele euro's)

31-12-2017 31-12-2016
Activa
Vaste activa
10. Inventaris en beeldmerk 2.778 4.603

Vlottende activa
11. Voorraden boeken 83.624 86.265
12. Vorderingen 7.367 13.862
13. Geldmiddelen 1.268.826 1.352.940

1.359.817 1.453.067
1.362.595 1.457.670

Passiva
Reserves
14. Stichtingskapitaal 45 45
15. Continuïteitsreserve 250.000 250.000
16. Basisreserve 561.000 677.594
17. Vertalingenreserve 528.506 512.740

1.339.551 1.440.379
Schulden op korte termijn
18. Schulden en overlopende passiva 23.044 17.291

1.362.595 1.457.670

Toelichting op balans

10. Inventaris en beeldmerk

De inventaris bestaat uit meubilair en kantoormachines. 
Het beeldmerk is het tempellogo van de stichting.

11. Voorraden boeken

Op de balans staat de financiële waarde van de voorraad 
boeken die naar verwachting in de komende 10 jaar ver-
kocht zullen worden. 

12. Vorderingen

De vorderingen bestaan uit debiteuren, te verrekenen 
BTW, nog te ontvangen rente en andere vorderingen en 
vooruitbetaalde kosten. De grootste post in 2017 is ‘nog 
te ontvangen rente’ (€ 1.166).

13. Geldmiddelen

De geldmiddelen staan op diverse spaarrekeningen. De 

bestemming van deze middelen en de andere activa vindt 
u bij de ‘Reserves’ in de passiva. 

14. Stichtingskapitaal

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

15. Continuïteitsreserve

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

16. Basisreserve

De Basisreserve kon gehandhaafd worden op een niveau 
dat voldoende is om de basiswerkzaamheden in de ko-
mende jaren te continueren. Een cijfermatige onderbou-
wing hiervan vindt u in de ‘projectie cijfers 7 jaren be-
leidsplan’.



Continuïteitsreserve
250.000

Basisreserve
561.000

Vertalingenreserve
528.506

Continuïteitsreserve €

Stand per 1 januari 2017 250.000
Mutatie 2017 0
Stand per 31 december 2017 250.000

Basisreserve €

Stand per 1 januari 2017 677.594
Af: uitgaven t.l.v. basisreserve 140.544

537.050
Bij: baten t.g.v. basisreserve 23.950
Stand per 31 december 2017 561.000

Vertalingenreserve €

Stand per 1 januari 2017 512.740
Af: uitgaven t.l.v. vertalingenreserve 147.414

365.326
Bij: baten t.g.v. vertalingenreserve 163.180
Stand per 31 december 2017 528.506

17. Vertalingenreserve

De vertalingenreserve kon licht verhoogd worden ten op-
zichte van vorig jaar, ondanks de uitgaven ten laste van 
deze reserve van € 147.414 voor het vertalen in het Duits 
en het Spaans. Dit komt doordat we deze reserve dankzij 
de donaties en de legaten in 2017 weer konden aanvullen 
met het geld dat we niet nodig hebben voor de aanvulling 
van de basisreserve. Door de omvang van de vertalingen-
reserve kan het bestuur garanderen dat het vertaalwerk 
naar het Engels, Duits en Spaans volledig afgemaakt 
wordt, dus dat de 27 boeken in deze drie talen beschik-
baar komen. Daarnaast kunnen we ook al gaan kijken 
naar een volgende wereldtaal.

18. Schulden en overlopende passiva

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

Nog uit te geven:

Engels: 1 boek
Duits: 7 boeken
Spaans: 18 boeken
Frans: 25 boeken
Portugees: 24 boeken
Overige talen: 27 boeken



Projectie cijfers 7 jaren beleidsplan

Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap ‘De 
Eeuw van Christus’ is door Jozef Rulof in 1946 opge-
richt met een doelstelling die geldt voor de hele ‘Eeuw 
van Christus’, waarmee een tijdsperiode van langer dan 
100 jaar bedoeld wordt. In haar beleid denkt het bestuur 
van de stichting dus niet in één boekjaar, maar altijd in 
meerdere komende jaren. Om het meerjarig beleid toe te 
lichten hebben we een projectie gemaakt van de jaarcijfers 
voor de komende zeven jaren.

De basis van deze projectie is het gebruik in goede-doe-
len-land 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 de kosten voor beheer en administratie. 
Dit gebruik is gebaseerd op grote goede doelen met vaste 
jaarlijkse baten die dikwijls voor een deel bestaan uit sub-
sidies en/of landelijke collectes. 

Stichting ‘De Eeuw van Christus’ heeft echter een heel 
andere inkomstenstructuur. Allereerst wordt de stichting 

gedragen door haar donateurs, die in 2017 voor een totaal 
aan € 170.558 gedoneerd hebben, hoofdzakelijk bestaan-
de uit twee legaten en € 89.298 aan giften. In de projectie 
gaan we uit van de con ti nuï teit van het bedrag dat in 2017 
is ontvangen aan giften.

Naast de donaties heeft de stichting ook inkomsten uit 
interest en verkopen. De projectie van de interest is geba-
seerd op de huidige rente op spaargeld. Voor de projectie 
van het resultaat op verkopen houden we het bedrag van 
2017 aan.

Dit geeft een projectie van totaal netto baten van  
€ 107.698 (2018) tot € 106.903 (2024). Deze baten zijn 
niet voldoende voor de verwachte jaarlijkse basislasten ter 
grootte van € 141.950 (2018) tot € 150.678 (2024). Ons 
beleid is erop gericht om dit verschil op te vangen door  
het aanvullen van de basisreserve tot het benodigd bedrag 
om in de komende zeven jaren de verwachte basislasten te 
kunnen dragen.

Om de gewenste grootte van deze reserve te bere-
kenen, vermenigvuldigen we de verwachte basis-
last van 2024 ter hoogte van € 150.678 met 1,5 tot  

Projectie cijfers 7 jaren beleidsplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

erfenissen €81.260
giften €89.298 €89.298 €89.298 €89.298 €89.298 €89.298 €89.298 €89.298

Giften en erfenissen €170.558 €89.298 €89.298 €89.298 €89.298 €89.298 €89.298 €89.298
Interest €4.333 €3.000 €2.850 €2.707 €2.572 €2.443 €2.321 €2.205
Resultaat op verkopen €15.400 €15.400 €15.400 €15.400 €15.400 €15.400 €15.400 €15.400
Totaal netto baten €190.291 €107.698 €107.548 €107.405 €107.270 €107.141 €107.019 €106.903

Basiswerkzaamheden €132.430 €133.755 €135.093 €136.444 €137.808 €139.186 €140.578 €141.984
Beheer en administratie €8.114 €8.195 €8.277 €8.359 €8.442 €8.525 €8.609 €8.694
Totaal basislasten €140.544 €141.950 €143.370 €144.803 €146.250 €147.711 €149.187 €150.678
Vertalingen €147.414 €125.000 €125.000 €125.000 €125.000 €28.506 €0 €0
Totaal Lasten €287.958 €266.950 €268.370 €269.803 €271.250 €176.217 €149.187 €150.678

Diverse baten en lasten (€3.161) (€10.976) (€11.956) (€10.162) (€8.638) (€7.342) (€6.241) (€5.305)

Netto resultaat boekjaar (€100.828) (€170.228) (€172.778) (€172.560) (€172.618) (€76.418) (€48.409) (€49.080)

Overige activa €93.769 €79.704 €67.748 €57.586 €48.948 €41.606 €35.365 €30.060
Netto Liquide Middelen €1.268.826 €1.109.574 €948.752 €786.354 €622.374 €553.298 €511.130 €467.355
Totaal Activa €1.362.595 €1.189.278 €1.016.500 €843.940 €671.322 €594.904 €546.495 €497.415

Overige passiva €23.089 €20.000 €20.000 €20.000 €20.000 €20.000 €20.000 €20.000
Continuïteitsreserve €250.000 €250.000 €250.000 €250.000 €250.000 €250.000 €250.000 €250.000
Basisreserve €561.000 €515.772 €467.994 €420.434 €372.816 €324.904 €276.495 €227.415
Vertalingenreserve €528.506 €403.506 €278.506 €153.506 €28.506 €0 €0 €0
Totaal Passiva €1.362.595 €1.189.278 €1.016.500 €843.940 €671.322 €594.904 €546.495 €497.415
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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

.

€ 226.017. De huidige basisreserve ter hoogte van  
€ 561.000 geeft in deze projectie een verwachte reserve 
van € 227.415 in 2024. Dit geeft voldoende zekerheid om 
het uitgavenpatroon van 2017 in 2018 voort te zetten.

Indien er in de komende jaren door erfenissen en giften 
aan de stichting meer geld toekomt dan nodig is voor het 
aanvullen van de basisreserve, dan kunnen we dit inzetten 
voor de vertaling van de boeken in de volgende wereldtaal. 

In de projectie van de kosten voor basiswerkzaamheden 
is ruimte ingecalculeerd voor het restaureren van schil-
derijen. De projectie is slechts een schatting, omdat dit 
afhangt van het aantal schilderijen dat jaarlijks van parti-
culieren naar de stichting overgaat.

Voor de projectie van de kosten voor vertalingen wordt 
uitgegaan van het verder vertalen van de hele reeks 27 
boeken van Jozef Rulof in het Engels, Duits en Spaans, 
en het aanvatten van de volgende wereldtaal.

De projectie van de ‘overige activa’ is gebaseerd op de ver-
wachting dat de waarde van de boekenvoorraad zal af-
nemen door de omschakeling naar digitaal lezen. Deze 

mutatie is gepresenteerd onder de diverse baten en lasten.

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 vertalingen. 

Het vermogen van de stichting is op dit moment vol-
doende om te garanderen dat we alle 27 boeken van Jo-
zef Rulof in het Engels, Duits en Spaans vertaald krijgen. 
Maar dat is slechts een begin. Het doel van de stichting 
is om elke mens op aarde in de gelegenheid te 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 
mei 2018
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Contact met de Stichting

Postadres: Stichting GWG De Eeuw van Christus
Braspenningstraat 88, 1827 JW Alkmaar, Nederland 

Telefoon: 072 8443852 (op werkdagen van 9 tot 17u)
De landcode voor Nederland is 31, 
dus vanuit België bijv. belt u 00 31 728443852

Website: rulof.org   
E-mail: info@rulof.org

Bankgegevens: IBAN: NL19INGB0000030330 
BIC: INGBNL2A   
t.n.v. Stichting GWG De Eeuw van Christus,
Braspenningstraat 88, 1827 JW Alkmaar, Nederland.
Dit is zowel voor betalingen als voor donaties. 
Bij donaties graag als informatie ‘donatie’ vermelden.

Inschrijving Kamer van Koophandel nr. 41149585
BTW nr. NL0061.70.420.B01

De Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus” 
beheert het volledige werk van Jozef Rulof. Ze werd daartoe opgericht door Jozef Rulof in 1946.

Jaarverslag 2017     © Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus”


