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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 2019, en de projectie van 
deze reserves voor de komende jaren vindt u na de jaar-
cijfers van 2019. 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 2019 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 2019.

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 2019

Naast de vertaalwerkzaamheden stond het jaar 2019 in 
het teken van het samenstellen van het vierde deel van het 
naslagwerk en de paperback ‘Toelichting bij de boeken 
van Jozef Rulof ’, die in juni 2020 gepubliceerd werden. 
In het blad van de stichting hebben we deze publicaties 
als volgt ingeleid:

Beste lezers,

Coronavirus en de Universiteit van Christus

‘Wat denken jullie bij de stichting over het coronavirus 
in het licht van de boeken van Jozef Rulof?’ Sinds maart 
vroegen vele lezers hoe wij naar het wereldwijde corona-
gebeuren keken. Toevallig of niet, wij werkten in deze tijd 
onder meer aan het artikel ‘Ultiem genezingsinstrument’ 
voor het vierde deel van het naslagwerk. Wegens de actu-
aliteit drukken we op pagina 6 dit artikel af. 
Volgens de voorspelling komt dat genezingsinstrument 
pas over meer dan honderd jaar. Maar uit de beschrijving 
van deze profetie kunnen we wel hoop en vertrouwen ha-
len. Want de meesters weten dat het menselijke lichaam 
gebukt gaat onder vele ziekten, en dat er grote maatrege-
len nodig zijn om de mensheid hiervan te bevrijden. Dat 
is een hoofdthema van het nieuwe boek ‘Het Jozef Rulof 
Naslagwerk Deel 4 Universiteit van Christus’. 
De Universiteit van Christus is de samenwerking van alle 
meesters die ervoor zullen zorgen dat elke ziekte uit de 
wereld verbannen gaat worden. Al vele duizenden jaren 
lang inspireren zij iedereen op aarde die zich wil inzetten 
om het lijden van de medemens te verlichten.
Hun mentor is Christus. Hij heeft deze Universiteit op-
gericht om uiteindelijk al het lijden op aarde op te lossen  
en de mens tot geluk en geestelijk bewustzijn te brengen. 
Hiervoor zijn er vele stappen nodig, die in de 30 artike-
len van het nieuwe deel van het naslagwerk beschreven 
worden. 

Wereldwijde bewustzijnsontwikkeling

Een belangrijke stap is dat het geld gebruikt wordt om 
de echte problemen op aarde, zoals ziekten, te bestrijden. 
Voor de lichamelijke weerstand tegen ziekten is het onder 
meer nodig dat iedereen kan beschikken over gezond en 
voldoende voedsel en schoon drinkwater.
In het afgelopen halfjaar is de mensheid zich door het co-
ronavirus nog bewuster geworden dat de weerstand van 
ons lichaam een kostbaar goed is. En het is net die weer-

stand die in de loop der tijden verzwakt is en die door het 
ultieme genezingsinstrument weer hersteld zal worden tot 
haar oorspronkelijke volmaaktheid. Tot zolang is het be-
langrijk om zelf met alle andere mogelijke middelen ons 
immuunsysteem te optimaliseren.
Om een wereldwijde verbetering van de leefomstandig-
heden van alle mensen te bereiken, is het nodig om het 
maatschappelijk denken te overstijgen dat nog waarde 
hecht aan rijkdom, macht en aanzien.  In het derde deel 
van het naslagwerk schreven we over het verschil tussen 
dat maatschappelijk denken en de zienswijze op zielsni-
veau waarbij de ziel centraal staat. Door onze ziel zijn we 
in onze diepste kern verbonden met al het leven om ons 
heen. Wanneer we met z’n allen hiernaar gaan handelen 
in universele liefde, komt de wereldwijde bewustzijnsont-
wikkeling op volle kracht.

Nieuwe paperback 
‘Toelichting bij de boeken van Jozef Rulof ’

Het wezenlijke verschil tussen het maatschappelijke den-
ken en de verklaringen op zielsniveau wordt het meest 
duidelijk bij het overzien van alle informatie uit alle boe-
ken van Jozef Rulof. Daarom hebben we alle artikelen uit 
de vier delen van het naslagwerk samengevoegd in één 
paperback. We hebben deze als titel ‘Toelichting bij de 
boeken van Jozef Rulof ’ gegeven. 
Deze paperback is een uitbreiding en vervanging van de 
vorige paperback ‘Onze Kosmische Ziel’. Door de 140 ar-
tikelen is de nieuwe paperback meer geworden dan alleen 
een ‘kennismaking met het werk van Jozef Rulof ’. Het 
bevat nu 448 pagina’s met een diepgaande beschrijving 
van de kern van het werk, waardoor de verschillende ver-
klaringsniveaus verduidelijkt worden. We raden het van 
harte iedereen aan die vragen over de inhoud van de 27 
boeken heeft. Op de volgende pagina drukken we het 
voorwoord bij de toelichting af, dat verduidelijkt hoe wij 
als stichting en uitgever van de boeken van Jozef Rulof tot 
deze toelichting gekomen zijn.
Door de indeling van deze paperback in 140 aparte arti-
kelen is het boek toch ook nog te gebruiken om aan geïn-
teresseerde vrienden en kennissen te geven, want iedereen 
kan die bepaalde artikelen lezen die bij de eigen interesses 
aansluiten. Onder meer hierom hebben we de prijs van dit 
geïllustreerde boek laag gehouden: 10 euro.
Omdat deze toelichting de verschillende verklaringsni-
veaus in de boeken van Jozef Rulof voldoende beschrijft, 
is het vierde deel van het naslagwerk tevens het laatste 
deel.
Met de nieuwe toelichting en het vierde deel van het na-
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slagwerk stellen we in het licht wie ons al die machtige 
kennis heeft gegeven: Christus. Daarom nemen we in 
dit blad op pagina 18 het hoofdartikel over zijn leven op. 
Zodra het mogelijk was in de evolutie van de mensheid 
bracht Hij hoogstpersoonlijk de kern van zijn boodschap: 
Heb elkander lief. Dat blijft de meest bondige ‘toelich-
ting’ bij de boeken van de meesters van het licht!

Met hartelijke groet, 
Ludo Vrebos

111. Universiteit van Christus  ...................297
112. Mozes en de profeten  ........................299
113. Bijbelschrijvers  ..................................304
114. God  ..................................................309
115. De eerste priester-magiër  ................... 313
116. Het oude Egypte ............................... 321
117. Piramide van Gizeh  ........................... 327
118. Jezus Christus  ................................... 329
119. Judas  ................................................. 336
120. Pilatus  ..............................................340
121. Caiphas  ............................................343
122. Gethsemane en Golgotha  .................346
123. Apostelen  ......................................... 350
124. Kerkelijke vertelsels  .......................... 354
125. Evolutie van de mensheid  ................. 361
126. Hitler  ...............................................368
127. Joodse volk  ....................................... 374
128. NSB en nationaalsocialisme  ............. 379
129. Genocide  ..........................................384
130. Graden van liefde  .............................389
131. Tweelingzielen  .................................. 397
132. Moederschap en vaderschap  .............402
133. Homoseksualiteit  .............................. 411
134. Psychopathie  .................................... 413
135. Krankzinnigheid  .............................. 417
136. Het mediumschap van Jozef Rulof  ...422
137. De Eeuw van Christus  ......................429
138. Lichtende toekomst  ..........................434
139. Ultiem genezingsinstrument  .............440
140. Directe-stemapparaat  .......................444

Hieronder plaatsen we de inhoudsopgave van ‘Het Jozef 
Rulof Naslagwerk Deel 4 Universiteit van Christus’. Op 
de volgende pagina’s vindt u het artikel ‘Ultiem gene-
zingsinstrument’ uit dit vierde deel.
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Ultiem genezingsinstrument  
In de Eeuw van Christus zal een ultiem genezingsinstrument op aarde 

gebracht worden dat alle lichamelijke ziekten definitief oplost.

Lijden en geluk 

De missie van ‘de Universiteit van Christus’ is het lijden 
op aarde weg te nemen en de mensheid geluk, vrede en 
geestelijke bewustwording te brengen. Het geluk zal pas 
volkomen zijn, als al het lichamelijke lijden tot het verle-
den behoort, en als alle zielen op aarde weer een gezond 
en krachtig functionerend lichaam kunnen beleven. 

Daarom hebben de meesters van deze universiteit onder 
leiding van Christus een plan uitgewerkt om alle ziekten 
definitief uit de wereld te helpen. Met de uitvoering van 
dat plan zijn ze al eeuwen bezig, en in de Eeuw van Chris-
tus zal het uiteindelijk gerealiseerd worden. 

De oorsprong van ziekten 

Om het lijden op te lossen, zijn de meesters al duizen-
den eeuwen bezig met het bestuderen van de ziekten van 
het menselijke lichaam. Om de essentie van een ziekte te 
begrijpen, gingen ze op zoek naar de oorsprong, naar het 
moment in de menselijke evolutie waarop de ziekte ont-
staan is. 

Het artikel ‘stoffelijke levensgraden’ belicht de eigenlij-
ke oorzaak waardoor er ziekten konden ontstaan. Dat zijn 
niet de zogenaamde ziekteverwekkers zoals bacteriën en 
virussen. De meesters keken veel dieper, en onderzochten 
waarom deze micro-organismen de kans hadden gekregen 
om het verdedigingssysteem van het menselijke lichaam 
te overwinnen. 

De meesters zagen dat de oorzaak daarvan lag in de 
verzwakking van de oerkracht van het lichaam. Die ver-
zwakking was tot stand gekomen door de vermenging van 
de oorspronkelijk gescheiden lichamelijke levensgraden. 
Dat proces begon al heel lang geleden. En nu we miljoe-
nen vermengingen verder zijn, is elk lichaam op aarde 
verzwakt. 

Gevoed door levensaura 

Om die verzwakking te kunnen verhelpen, gingen de 
meesters eerst bestuderen hoe de werking van het stoffe-
lijke lichaam in elkaar zit. Ze zagen dat het lichaam con-
stant gevoed wordt door de levensaura van de ziel. Wan-

neer die levensaura verbruikt is, stopt het lichaam met 
functioneren en begint het proces dat de mens ‘sterven’ 
noemt. 

Zolang de levensaura niet op is, blijft de ziel het lichaam 
voeden en in gevoel hiermee verbonden. Dit zorgt voor de 
verschijnselen die besproken zijn in de artikelen ‘sterven 
als overgaan’, ‘crematie of begraven’, ‘balseming’, ‘orgaan-
donatie en transplantatie’ en ‘euthanasie en zelfmoord’. 

De meesters gingen begrijpen dat de oplossing voor de 
ziekten kon liggen in de levensaura die het lichaam voedt. 
Ze hadden immers al gezien dat een zieke kan genezen 
door de liefdevolle aura van een medemens, zoals de ei-
gen moeder of een hoogstaande magnetiseur. Maar die 
geneeswijze kan niet toegepast worden op wereldschaal, 
want zoveel liefde is er in de wereld nog niet aanwezig. 

Inspiratie en medici 

Daarom gingen de meesters op verschillende wijzen te 
werk, overal waar ze konden gingen ze mensen inspireren 
om ziekten te bestrijden. Ze inspireerden de eerste me-
dicijnmannen, en brachten kennis van het gebruik van 
kruiden om lichamelijke processen te ondersteunen. 

De medici werden geïnspireerd om de medische weten-
schap uit te bouwen. Er werd techniek op aarde gebracht 
om hiermee medische middelen te kunnen maken. En de 
mens die hiervoor te bereiken was, kreeg gevoel voor na-
tuurlijke geneesmethodes, zoals de priesters in het Oude 
Egypte. Maar bij al deze verschillende geneesmethodes 
die de meesters op aarde brachten, wisten ze dat die geen 
blijvende oplossing konden geven. Het was slechts een zo 
goed mogelijke hulp voor de lijdende mensheid in die tij-
den. 

Uitgebreide studie 

Ondertussen gingen de meesters verder met hun uit-
gebreide studie van alle ziekten op aarde. Ze namen een 
deel van de aura van een ziek lichaam en namen dat mee 
naar de lichtsferen om het daar langdurig en uitgebreid te 
kunnen bestuderen. Ze zorgden dat die aura niet oploste, 
zodat ze de ziekte langer konden bestuderen dan de ver-
schijningsvorm ervan tijdens een aards leven. 
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In de sferen werd met hulp van de hoogste meesters 
een instrument ontworpen om deze aura’s te bestuderen. 
Wanneer een ziekte-aura met dat instrument werd ver-
bonden, kon men de oorsprong en evolutie van die ziekte 
volgen. Daartoe werden alle evolutiefasen van het mense-
lijke lichaam en de ziel op een tijdschaal gezet, zodat in 
de kosmische evolutie bekeken kon worden hoe de ziekte 
zich ontwikkeld had en het lichaam kon aantasten. Het 
instrument kon al de ontwikkelingsfasen ook visueel en 
astraal verdichten, zodat elke stap uitvoerig onderzocht 
kon worden. 

Die verdichting vond plaats door de ijle energie van de 
Albron, het protoplasma, tot aan die bepaalde ontwikke-
lingsfase te verdichten. Dat proces was mogelijk, omdat 
het leven in de kosmos ook deze weg had afgelegd om die 
ontwikkelingsfase te bereiken. Het instrument kon dit al-
leen sneller uitvoeren, en op een technische wijze. 

Röntgen en techniek 

De volgende stap was dit instrument op aarde te bren-
gen. Daarom inspireerden de meesters aardse weten-
schappers om technische middelen te ontwikkelen die 
de weg naar het instrument baanden. Zo moest er eerst 
elektriciteit op aarde gebracht worden, zodat het instru-
ment hiervan gebruik kon maken. Later brachten ze het 
röntgenapparaat op aarde, dat straks onderdeel wordt van 
het ultieme genezingsinstrument. 

Maar de meesters konden niet verder dan de gevoels-
graad van de mensheid op aarde dat toeliet. Ze moesten 
altijd rekening houden met de oorlogsgezindheid van de 
dierlijke gevoelsgraad, die hun technische middelen zou 
kunnen gebruiken voor oorlogsvoering. Elke stap werd 
berekend, en zelfs het misbruik werd daarbij ingecalcu-
leerd. Zo bracht men de atoomenergie op aarde, als on-
derdeel van de technische ontwikkeling die nodig was 
voor het ultieme genezingsinstrument. De meesters wis-
ten dat de oorlogszuchtige mens deze stap zou gebruiken 
voor zijn oorlogsvoering, maar ze voorzagen dat het el-
lendige gevolg van de eerste atoombommen de mensheid 
voldoende besef ging geven dat een verder gebruik ervan 
een groot gevaar voor de gehele wereld was. 

Toch moesten de meesters wachten totdat de mensheid 
de laatste wereldoorlog zou uitvechten, en hierdoor tot 
besef zou komen dat er zich op wereldvlak een samen-
werking moest gaan ontwikkelen om een dergelijk vre-
selijk lijden voortaan te voorkomen. Daarom konden de 
meesters pas na de Tweede Wereldoorlog in de Eeuw van 
Christus beginnen om de definitieve stappen te zetten 
op weg naar het ultieme genezingsinstrument op aarde. 

Nu is het een kwestie van enkele eeuwen en het nodige 
geld om al het benodigde te ontwikkelen. Wanneer het 
geld niet meer voor oorlogsdoeleinden maar voor vrede, 
samenwerking, wetenschap en techniek gebruikt wordt, 
kan het sneller gaan. 

Diathermie van protoplasma 

Zoals met alle grote uitvindingen zullen de verdere 
stappen op weg naar en de uiteindelijke realisatie van het 
ultieme genezingsinstrument tot stand gebracht worden 
door inspiratie én wedergeboorte van de zielen die aan 
de Universiteit van Christus verbonden zijn. De meesters 
werken zo snel als de mensheid dat toelaat. 

Op aarde zal het instrument enigszins werken zoals de 
diathermie, waarbij er stroom door het menselijke lichaam 
geleid wordt. Maar het apparaat zal een veel ijlere stroom 
genereren. Wanneer een menselijk lichaam met het ge-
nezingsinstrument verbonden wordt, zal er een energie 
doorheen geleid worden die afstemming heeft op de twee-
de lichtsfeer. Het protoplasma van de Albron wordt dan 
op een technische wijze verdicht tot een aura die hoger 
en ijler is dan de levensaura van de mens op aarde. Hier-
door worden de zieke organen gevoed met een zuiverende 
kracht die de weefsels terugvoert naar de harmonische 
werking zoals dat weefsel in de oertijd functioneerde. 

Zoals Christus genas door zijn helende levensaura aan 
de zieke te geven, zal het instrument alle zieken kunnen 
genezen omdat het protoplasma van de Albron onuitput-
telijk is. Reeds vanaf de kindertijd zal het instrument 
het lichaam op kracht brengen. Generaties lang zullen 
alle lichamen op deze wijze gezuiverd worden. Totdat ze 
opnieuw beschikken over hun natuurlijke weerstand en 
nooit meer ziek worden. 

Dit wordt het opperste geschenk van Christus aan de 
mensheid, naast het directe-stemapparaat dat voor de 
geestelijke bewustwording zal zorgen. In de Eeuw van 
Christus zal de mensheid hierdoor lichamelijk én geeste-
lijk kunnen groeien naar eeuwig geluk en universele liefde.



7

Staat van baten en lasten over 2019 (afgerond op hele euro's)

2019 2018
Baten
1. Giften en erfenissen 307.372 131.186
2. Resultaat op verkopen 7.769 10.961
3. Interest 350 744

315.491 142.891
Lasten
4. Doelbesteding basiswerkzaamheden 179.582 146.883
5. Doelbesteding vertalingen 153.187 151.806
6. Kosten beheer & administratie 7.930 7.627
7. Beloning bestuur 0 0
8. Wervingskosten 0 0

340.699 306.316
Diverse
9. Diverse baten minus lasten 13.366 -66.201

Netto resultaat boekjaar -11.842 -229.626

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 2019 is de stichting begunstigd door vier nalatenschap-
pen voor een totaal aan € 212.154. Daarnaast hebben alle 
donateurs samen € 95.218 geschonken. Hierdoor kunnen 
we de basiswerkzaamheden de komende jaren uitvoeren 
zoals geprojecteerd in het 7 jaren beleidsplan.

2. Resultaat op verkopen

Het financiële resultaat op verkopen werd berekend door 
de kostprijs van de artikelen (in totaal € 18.067) in min-
dering te brengen op de verkoopprijs (in totaal € 25.836). 
Het resultaat was aanzienlijk lager dan vorig jaar omdat 
we veel exemplaren van het boek ‘Onze Kosmische Ziel’ 
gratis hebben weggegeven en omdat we dit jaar zijn omge-
schakeld van gedrukte boeken naar printing on demand 
(POD). Hierbij is de kostprijs per stuk voor hardcover 
boeken hoger dan bij de vroegere productie van grotere 

Toelichting op staat van baten en lasten

aantallen gedrukte boeken.

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 2018.

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 2019 is de stijging van de kosten voor de 
basiswerkzaamheden voornamelijk veroorzaakt door uit-
gaven voor de schilderijen. De restauratie-, vervoers-, ma-
teriaal- en aankoopkosten van de schilderijen bedroegen 
samen € 30.024 (ten opzichte van € 14.686 in 2018). Ook 
de kosten voor centraal boekhuis zijn aanzienlijk hoger  
(€ 7.175 t.o.v. € 1.339). Dit heeft te maken met eenmalige 
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en blijvende kosten voor de omschakeling naar POD.

5. Doelbesteding vertalingen

In 2019 is onder meer gewerkt aan de vertaling van het 
tweede en derde deel van ‘Het Jozef Rulof Naslagwerk’. 
Deel 2 Onze Rëincarnaties werd zo:
 Our reincarnation (Engels)
 Unsere Reinkarnationen (Duits)
 Nuestras reencarnaciones (Spaans)
Deel 3 Onze Kosmische Ziel werd zo:
 Our cosmic soul (Engels)
 Unsere kosmische Seele (Duits)
 Nuestra alma cósmica (Spaans)

Daarnaast heeft het Spaanse vertaalteam gewerkt aan ver-
scheidene boeken die hierdoor bijna klaar zijn.
       

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
53%

Vertalingen
45%

Beheer &
administratie

2% Beloning bestuur
0%

Wervingskosten
0%
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In 2019 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 2019 uit: Ludo Vrebos (voorzitter), 
Bart Bisschop (secretaris) en Wim Boer (penningmeester). 

Het bestuur heeft in 2019 vergaderd op 15 februari, 22 
mei, 18 november en 11 december. Op deze vergaderin-
gen zijn onder meer de volgende onderwerpen aan bod 
gekomen: herorganisatie van het uitgaveproces, nieuwe 
POD uitgaven van alle boeken van Jozef Rulof, jaarcijfers 
en jaarverslag 2018, publicatie van Het Jozef Rulof Na-
slagwerk Deel 3 Onze Kosmische Ziel en de compilatie 
van de artikelen van de drie delen, nieuwe schilderijen en 
erfenissen, twee edities van het blad ‘De Eeuw van Chris-
tus’ en de overschakeling naar depotuitgever bij het cen-
traal boekhuis. 

8. Wervingskosten

Wij hoefden ook in 2019 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 door de omscha-
keling naar printing on demand.

Netto resultaat boekjaar

Dankzij de hoge mate van giften en erfenissen hebben we 
in 2019 slechts een klein negatief resultaat boekjaar van  
€ 11.842 ten gevolge van de aanzienlijke inspanningen op 
het vlak van basiswerkzaamheden en vertalingen.

Het Jozef Rulof Naslagwerk 

Deel 2 Onze Rëincarnaties werd: 
Our reincarnation (Engels)
Unsere Reinkarnationen (Duits)
Nuestras reencarnaciones (Spaans)

Deel 3 Onze Kosmische Ziel werd: 
Our cosmic soul (Engels)
Unsere kosmische Seele (Duits)
Nuestra alma cósmica (Spaans)
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Balans per 31 december 2019 (afgerond op hele euro's)

31-12-2019 31-12-2018
Activa
Vaste activa
10. Inventaris en immateriële activa 13.250 4.497

Vlottende activa
11. Voorraden boeken 12.870 5.255
12. Vorderingen 7.584 7.982
13. Geldmiddelen 1.092.828 1.112.598

1.113.282 1.125.835
1.126.532 1.130.332

Passiva
Reserves
14. Stichtingskapitaal 45 45
15. Continuïteitsreserve 250.000 250.000
16. Basisreserve 848.037 704.000
17. Vertalingenreserve 0 155.880

1.098.082 1.109.925
Schulden op korte termijn
18. Schulden en overlopende passiva 28.450 20.407

1.126.532 1.130.332

Toelichting op balans

10. Inventaris en immateriële activa

Het gaat om aankopen voor schilderijententoonstellingen 
en de productie van POD boeken (barcodes).

11. Voorraden boeken

Op de balans staat de financiële waarde van de voorraad 
boeken. Door de omschakeling naar printing on demand 
is er een kleine voorraad nieuwe hardcover POD boeken 
aangelegd van de 27 Nederlandse titels. Voor de andersta-
lige boeken is dat niet nodig omdat die softcover boeken 
alleen on demand worden vervaardigd nadat ze daadwer-
kelijk besteld zijn.

12. Vorderingen

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

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. 

16. Basisreserve

De basisreserve werd aangevuld om de basiswerkzaamhe-
den in de komende jaren te continueren. Een cijfermatige 



Continuïteitsreserve
250.000

Basisreserve
848.037

Vertalingenreserve
0
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Continuïteitsreserve €

Stand per 1 januari 2019 250.000
Mutatie 2019 0
Stand per 31 december 2019 250.000

 
Basisreserve €

Stand per 1 januari 2019 704.000
Af: uitgaven t.l.v. basisreserve 187.513

516.487
Bij: baten t.g.v. basisreserve 331.550
    inclusief afname vertalingenreserve
Stand per 31 december 2019 848.037

Vertalingenreserve

Stand per 1 januari 2019 155.880
Af: uitgaven t.l.v. vertalingenreserve 153.187

2.693
Af: naar basisreserve -2.693
Stand per 31 december 2019 0

17. Vertalingenreserve

Naast de uitgaven van € 153.187 voor de vertalingen werd 
aan deze reserve ook het resterende bedrag (€ 2.693) ont-
trokken voor de aanvulling van de basisreserve. Voor de 
komende jaren hopen we op voldoende donaties en lega-
ten om het vertaalwerk naar het Engels, Duits en Spaans 
volledig te kunnen afmaken, dus dat de 27 boeken in deze 
drie talen beschikbaar komen, en ook de vertalingen van 
het vierde deel van het naslagwerk.

18. Schulden en overlopende passiva

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

onderbouwing hiervan vindt u in de ‘projectie cijfers 7 
jaren beleidsplan’.



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 meerjarige 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 2019 voor een to-
taal aan € 307.372 gedoneerd hebben, hoofdzakelijk be-
staande uit vier erfenissen en € 95.218 aan giften. In de 
projectie gaan we uit van de con ti nuï teit van het bedrag 
dat in 2019 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 gaan we uit van een da-
ling ten gevolge van de omschakeling naar printing on 
demand en digitaal lezen.

Dit geeft een projectie van totaal netto baten van  
€ 99.218 (2020) tot € 98.218 (2026). Deze baten zijn 
niet voldoende voor de verwachte jaarlijkse basislasten 
ter grootte van € 178.008 (2020) tot € 188.953 (2026). 
Ons beleid is erop gericht om dit verschil op te vangen 
door  het aanvullen van de basisreserve tot het benodigde 
bedrag om in de komende zeven jaren de verwachte basis-
lasten te kunnen dragen.

Om de gewenste grootte van deze reserve te bere-
kenen, vermenigvuldigen we de verwachte basis-

Projectie cijfers 7 jaren beleidsplan

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
 

erfenissen €212.154
giften €95.218 €95.218 €95.218 €95.218 €95.218 €95.218 €95.218 €95.218

Giften en erfenissen €307.372 €95.218 €95.218 €95.218 €95.218 €95.218 €95.218 €95.218
Interest €350 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
Resultaat op verkopen €7.769 €4.000 €3.000 €3.000 €3.000 €3.000 €3.000 €3.000
Totaal netto baten €315.491 €99.218 €98.218 €98.218 €98.218 €98.218 €98.218 €98.218

Basiswerkzaamheden €179.582 €170.000 €171.700 €173.417 €175.151 €176.903 €178.672 €180.459
Beheer en administratie €7.930 €8.008 €8.087 €8.167 €8.248 €8.329 €8.411 €8.494
Totaal basislasten €187.512 €178.008 €179.787 €181.584 €183.399 €185.232 €187.083 €188.953
Vertalingen €153.187 €150.000 €0 €0 €0 €0 €0 €0
Totaal Lasten €340.699 €328.008 €179.787 €181.584 €183.399 €185.232 €187.083 €188.953

Diverse baten en lasten €13.366 (€260) (€247) (€235) (€223) (€212) (€202) (€191)

Netto resultaat boekjaar (€11.842) (€229.050) (€81.816) (€83.601) (€85.404) (€87.226) (€89.067) (€90.926)

Overige activa €33.704 €32.019 €30.418 €28.897 €27.452 €26.080 €24.776 €23.537
Netto Liquide Middelen €1.092.828 €864.038 €782.470 €699.104 €613.923 €526.909 €438.044 €347.309
Totaal Activa €1.126.532 €896.057 €812.888 €728.001 €641.375 €552.989 €462.819 €370.846

Overige passiva €28.495 €27.070 €25.717 €24.431 €23.209 €22.049 €20.946 €19.899
Continuïteitsreserve €250.000 €250.000 €250.000 €250.000 €250.000 €250.000 €250.000 €250.000
Basisreserve €848.037 €618.987 €537.171 €453.570 €368.166 €280.940 €191.873 €100.947
Vertalingenreserve €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
Totaal Passiva €1.126.532 €896.057 €812.888 €728.001 €641.375 €552.989 €462.819 €370.846



last van 2026 ter hoogte van € 188.953 met 1,5 tot  
€ 283.430. De huidige basisreserve ter hoogte van  
€ 848.037 geeft in deze projectie een verwachte reserve 
van € 191.873 in 2025 en € 100.947 in 2026. Dit is aan-
zienlijk minder dan de gewenste reserves.

Om deze ongewenste situaties in 2025 en 2026 te voorko-
men, zouden we de vertalingen kunnen stopzetten, aan-
gezien de vertalingenreserve op is. Echter, de professionele 
vertalers in de drie talen waarin we momenteel actief zijn, 
zijn op dit moment volledig ingewerkt in de specifieke ter-
minologie en filosofie van de boeken die via Jozef Rulof 
op aarde zijn gekomen. Nu stoppen kan betekenen dat 
deze vertalers in de toekomst niet meer beschikbaar zijn 
voor dit vertaalwerk. Om dit risico zoveel als mogelijk te 
voorkomen, heeft het bestuur van de stichting in haar 
bestuursvergadering van 20 februari 2020 beslist om de 
vertalingen in 2020 te laten doorgaan op hetzelfde niveau 
van uitgaven als de voorgaande jaren. De vertaalkosten 
zullen in 2020 betaald worden uit de basisreserve. In deze 
beslissing is uiteraard de hoop ingesloten dat er in de ko-
mende jaren door erfenissen en giften voldoende geld aan 
de stichting toekomt om de vertalingen én de basiswerk-
zaamheden te betalen.

De projecties van de ‘overige activa’ en ‘overige passiva’ 
zijn gebaseerd op bedragen van 2019. Deze mutatie is ge-
presenteerd onder de diverse baten en lasten.

Besluit

We hopen dat er in de komende jaren extra inkomsten 
aan de stichting ten deel vallen zodat we alle 27 boeken 
van Jozef Rulof in het Engels, Duits en Spaans vertaald 
krijgen en daarnaast de basiswerkzaamheden kunnen blij-
ven uitvoeren.

Wanneer we verder naar de toekomst kijken, is dit 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 2020

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van algemeen 
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Alle in de 
jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro’s. Tenzij anders 
vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nomi-
nale waarde. Voor zover noodzakelijk wordt bij de waardering 
van vlottende activa rekening gehouden met een voorziening 
voor onzekere posten.
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het be-
drag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing bijzondere waardever-
minderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast 
percentage van de bestede kosten.
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrij-
gingsprijs, verminderd met lineaire afschrijving gebaseerd op 
de fiscaal toegestane afschrijvingstermijn. Op dit moment is 
het afschrijvingspercentage voor computerapparatuur en overi-
ge 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.
Op de balans wordt van het eigen vermogen € 250.000 afge-
zonderd als ‘continuïteitsreserve’. Deze reserve dient als garan-
tie voor de continuïteit van de basiswerking van de stichting 
in moeilijke tijden. Van het deel van het eigen vermogen dat 
vrij besteed kan worden binnen de doelstelling van de stichting 
wordt een ‘basisreserve’ aangehouden voor de kosten voor de 
basiswerkzaamheden en beheer en administratie. De rest van 
het vermogen wordt als ‘vertalingenreserve’ aangehouden.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Het resultaat op verkopen betreft de omzet tegen bruto-ver-
koopprijzen verminderd met de voorraadmutatie en kortingen.
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor 
reeds vermelde grondslagen 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 fis-
caal toegestane afschrijvingstermijnen.
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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.nl   
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 2019     © Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus”


