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Jaarverslag 2020 van Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus”, 
gevestigd te 1827 JW Alkmaar, Braspenningstraat 88, met statutaire zetel te Alkmaar.

Om haar doelstelling te verwezenlijken kent de stichting 
onder meer de volgende werkzaamheden:

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

• Toelichting geven bij de verklaringsniveaus in de
27 boeken

• 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’, e.d.

• Uitbouw van de websites van de stichting
• Aankoop, restauratie en beheer van de schilde-

rijen van Jozef Rulof
• Publicatie van het archief
• Vertalen van de 27 boeken, de toelichting bij de

boeken van Jozef Rulof inclusief de vier delen van
het naslagwerk, en de inhoud van de website

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2020

Naast de vertaalwerkzaamheden stond het jaar 
2020 in het teken van het samenstellen en de pu-
blicatie van het vierde deel van het naslag-
werk en de paperback ‘Toelichting bij de boeken   
van Jozef Rulof ’, die in juni 2020 gepubliceerd werden. 
Hierna hebben we het werk aan het archief van de stich-
ting weer opgepakt en in december het eerste deel van de  
‘Tijdlijn Jozef Rulof en zijn stichting’ gepubliceerd.

Beste Lezers,

Doel

In dit jaarverslag laten we zien hoe Stichting Geestelijk-
Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus” 
in 2020 verder gebouwd heeft aan haar doelstelling:

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

Aangezien de stichting een eeuwig doel heeft, is haar be-
leid erop gericht om steeds verder te kunnen werken aan 
haar doelstelling. Daarom denkt het bestuur van de stich-
ting beleidsmatig altijd in meerdere komende jaren. Om 
het meerjarig beleid 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 
2020.

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

Om de continuïteit van de werkzaamheden te kunnen ga-
randeren, houdt de stichting financiële reserves aan. Deze 
reserves staan op spaarrekeningen bij banken. De reser-
ves worden niet belegd in aandelen, obligaties of andere 
beleggingsvormen. De concrete bedragen van de reserves 
staan bij (de toelichting op) de balans van 2020, en de 
projectie van deze reserves voor de komende jaren vindt u 
na de jaarcijfers van 2020. 
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Staat van baten en lasten over 2020 (afgerond op hele euro's)

2020 2019
Baten
1. Giften en erfenissen 123.196 307.372
2. Resultaat op verkopen 12.744 7.769

135.940 315.141
Lasten
3. Doelbesteding basiswerkzaamheden 167.726 179.582
4. Doelbesteding vertalingen 156.944 153.187
5. Kosten beheer & administratie 7.663 7.930
6. Beloning bestuur 0 0
7. Wervingskosten 0 0

332.333 340.699
Diverse
8. Diverse baten minus lasten -538 13.716

Netto resultaat boekjaar -196.931 -11.842

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 2020 is de stichting begunstigd door twee nalaten-
schappen voor een totaal aan € 24.101. Daarnaast heb-
ben alle donateurs samen € 99.095 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 € 18.230) in min-
dering te brengen op de verkoopprijs (in totaal € 30.974). 
Het resultaat was aanzienlijk hoger dan vorig jaar dankzij 
de verkoop van de ‘Toelichting bij de boeken van Jozef 
Rulof ’ en een toename van de verkoop van Duitse boe-
ken. 

Toelichting op staat van baten en lasten

Interest

De financiële reserves van de stichting staan op spaarre-
keningen bij banken. Door de dalende interest op spaar-
rekeningen zijn deze baten in 2020 gedaald tot € 61. Voor 
het overzicht laten we daarom voortaan de interest weg 
als aparte baten (in tegenstelling tot de vorige jaren) en 
voegen we de interest bij de ‘diverse baten minus lasten’.

3. 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 2020 is de daling van de kosten voor 
de basiswerkzaamheden voornamelijk te danken aan ver-
minderde restauratie-, vervoers-, materiaal- en aankoop-
kosten van de schilderijen
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4. Doelbesteding vertalingen

In 2020 zijn de onderstaande vertalingen afgewerkt: 
In de Engelse taal: 
       University of Christ

(vertaling van Naslagwerk Deel 4,
online gepubliceerd op Engelse website)

       The Peoples of the Earth seen by the Other Side
(vertaling van ‘De Volkeren der Aarde 
door Gene Zijde bezien’)

In de Spaanse taal: 
      La Universidad de Cristo

(vertaling van Naslagwerk Deel 4,
online gepubliceerd op Spaanse website)

      El origen del universo
(vertaling van Het Ontstaan van het Heelal,
online gepubliceerd op Spaanse website)

      Conferencias Parte segunda
(vertaling van Lezingen Deel 2,
online gepubliceerd op Spaanse website)

      Conferencias Parte tercera
(vertaling van Lezingen Deel 3,
online gepubliceerd op Spaanse website)

5. Kosten beheer en administratie

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

6. 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.’ 

In 2020 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 2020 uit: Ludo Vrebos (voorzit-
ter), Bart Bisschop (secretaris) en Wim Boer (penning-
meester). 

Het bestuur heeft in 2020 vergaderd op 20 februari, 20 
mei, 27 oktober en 7 december. Op deze vergaderingen 

zijn onder meer de volgende onderwerpen aan bod geko-
men: jaarcijfers en jaarverslag 2019, doorgaan met verta-
lingen, publicatie van Het Jozef Rulof Naslagwerk Deel 4 
Universiteit van Christus en de compilatie van de artike-
len van de vier delen in de ‘Toelichting bij de boeken van 
Jozef Rulof ’, nieuwe schilderijen, nieuwe folders, erfenis-
sen, actualisering beleidsplan, twee edities van het blad 
‘De Eeuw van Christus’. 

7. Wervingskosten

Wij hoefden ook in 2020 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. 

8. Diverse baten minus lasten

Deze post is ten opzichte van vorig jaar heel klein om-
dat er door de de omschakeling naar printing on demand 
geen voorziening voor incourante voorraden meer is.

Netto resultaat boekjaar

Dankzij de giften en erfenissen van de vorige jaren hebben 
we in 2020 € 196.931 meer kunnen besteden aan onder 
meer de vertalingen en basiswerkzaamheden (de lasten) 
dan er aan geld in dat jaar is binnengekomen (de baten).

Continuïteitsreserve €

Stand per 1 januari 2020 250.000
Mutatie 2020 0
Stand per 31 december 2020 250.000

Basisreserve €

Stand per 1 januari 2020 848.037
Af: uitgaven t.l.v. basisreserve 332.871

515.166
Bij: baten t.g.v. basisreserve 135.940
Stand per 31 december 2020 651.106
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Balans per 31 december 2020 (afgerond op hele euro's)

31-12-2020 31-12-2019
Activa
Vaste activa
9. Inventaris en immateriële activa 17.391 13.250

Vlottende activa
10. Voorraden boeken 14.028 12.870
11. Vorderingen 6.765 7.584
12. Geldmiddelen 887.968 1.092.828

908.761 1.113.282
926.152 1.126.532

Passiva
Reserves
13. Stichtingskapitaal 45 45
14. Continuïteitsreserve 250.000 250.000
15. Basisreserve 651.106 848.037

901.151 1.098.082
Schulden op korte termijn
16. Schulden en overlopende passiva 25.001 28.450

926.152 1.126.532

Toelichting op balans

9. Inventaris en immateriële activa

De stijging t.o.v. 2019 komt door aankopen van kantoor-
machines. 

10. Voorraden boeken

De stijging t.o.v. 2019 komt voornamelijk door het druk-
ken van de paperback ‘Toelichting bij de boeken van Jozef 
Rulof ’.

11. Vorderingen

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

12. Geldmiddelen

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

13. Stichtingskapitaal

Het door Jozef Rulof ingebrachte beginkapitaal van 100 

gulden (€ 45).

14. Continuïteitsreserve

Deze reserve dient als financiële garantie voor de continu-
iteit van de stichting in moeilijke tijden. 

15. Basisreserve

De basisreserve werd aangevuld met de baten uit 2020 om 
de basiswerkzaamheden in de komende jaren te continue-
ren. Een cijfermatige onderbouwing hiervan vindt u in de 
‘projectie cijfers 7 jaren beleidsplan’. 

Vertalingenreserve

Voor het overzicht wordt de vertalingenreserve die sinds 
1 januari 2020 leeg is, niet meer op de balans getoond.

16. Schulden en overlopende passiva

Deze post bestaat uit crediteuren, overige schulden en 
overlopende passiva.
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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 2020 voor een to-
taal aan € 123.196 gedoneerd hebben, hoofdzakelijk be-
staande uit twee erfenissen en € 99.095 aan giften. In de 
projectie gaan we uit van de con ti nuï teit van het bedrag 
dat in 2020 is ontvangen aan giften.

Naast de donaties heeft de stichting ook inkomsten uit 
verkopen. Voor de projectie van het resultaat op verkopen 
gaan we uit van een daling ten gevolge van het niet ver-
schijnen van een nieuwe paperback in 2021.

Dit geeft een projectie van totaal netto baten van  
€ 106.095 per jaar. Deze baten zijn niet voldoende voor de 
verwachte jaarlijkse basislasten ter grootte van € 227.141 
(2021) tot € 188.031 (2027). 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 basislasten te kunnen dragen.

Om de gewenste grootte van deze reserve te bere-
kenen, vermenigvuldigen we de verwachte basis-
last van 2027 ter hoogte van € 188.031 met 1,5 tot  
€ 282.047. De huidige basisreserve ter hoogte van  
€ 651.106 geeft in deze projectie een verwachte reserve 

Projectie cijfers 7 jaren beleidsplan

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

erfenissen €24.101
giften €99.095 €99.095 €99.095 €99.095 €99.095 €99.095 €99.095 €99.095

Giften en erfenissen €123.196 €99.095 €99.095 €99.095 €99.095 €99.095 €99.095 €99.095
Resultaat op verkopen €12.744 €7.000 €7.000 €7.000 €7.000 €7.000 €7.000 €7.000
Totaal netto baten €135.940 €106.095 €106.095 €106.095 €106.095 €106.095 €106.095 €106.095

Basiswerkzaamheden €167.726 €169.403 €171.097 €172.808 €174.536 €176.281 €178.044 €179.824
Beheer en administratie €7.663 €7.738 €7.814 €7.891 €7.969 €8.048 €8.127 €8.207
Totaal basislasten €175.389 €177.141 €178.911 €180.699 €182.505 €184.329 €186.171 €188.031
Vertalingen €156.944 €50.000 €0 €0 €0 €0 €0 €0
Totaal Lasten €332.333 €227.141 €178.911 €180.699 €182.505 €184.329 €186.171 €188.031

Diverse baten en lasten (€538) €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Netto resultaat boekjaar (€196.931) (€121.046) (€72.816) (€74.604) (€76.410) (€78.234) (€80.076) (€81.936)

Overige activa €38.184 €38.184 €38.184 €38.184 €38.184 €38.184 €38.184 €38.184
Netto Liquide Middelen €887.968 €766.922 €694.106 €619.502 €543.092 €464.858 €384.782 €302.846
Totaal Activa €926.153 €805.107 €732.291 €657.687 €581.277 €503.043 €422.967 €341.031

Overige passiva €25.047 €25.047 €25.047 €25.047 €25.047 €25.047 €25.047 €25.047
Continuïteitsreserve €250.000 €250.000 €250.000 €250.000 €250.000 €250.000 €250.000 €250.000
Basisreserve €651.106 €530.060 €457.244 €382.640 €306.230 €227.996 €147.920 €65.984
Totaal Passiva €926.153 €805.107 €732.291 €657.687 €581.277 €503.043 €422.967 €341.031
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van € 65.984 in 2027. Dit is aanzienlijk minder dan de 
gewenste reserve.

Om deze ongewenste situatie in 2027 te voorkomen, 
zouden we onder meer de vertalingen kunnen stopzet-
ten, aangezien de vertalingenreserve op is. In het vorige 
jaarverslag hebben we al aangegeven dat we hier niet toe 
overgaan, om ervoor te zorgen dat de vertalingen met de 
huidige ingewerkte vertalers afgerond kunnen worden. 
Daarom heeft het bestuur van de stichting in haar be-
stuursvergadering van 7 december 2020 beslist om de 
vertalingen in 2021 te laten doorgaan op het begrote ni-
veau van € 50.000. De vertaalkosten zullen ook in 2021 
betaald worden uit de basisreserve. In deze beslissing is 
uiteraard de hoop ingesloten dat er in de komende jaren 
door erfenissen en giften voldoende geld aan de stichting 
toekomt om de vertalingen én de basiswerkzaamheden te 
betalen. 

De projecties van de ‘overige activa’ en ‘overige passiva’ 
zijn gebaseerd op bedragen van 2020.

Besluit

We zijn heel blij dat op het einde van vorig jaar alle 27 
boeken van Jozef Rulof en de vier delen van het Jozef 
Rulof naslagwerk vertaald zijn in het Engels. Met de pu-
blicatie van de vertaling van het boek ‘De Volkeren der 
Aarde door Gene Zijde bezien’ en de volledige vertaling 
van de ‘Toelichting bij de boeken van Jozef Rulof ’ in de-
cember 2020 zijn de Engelse vertalingen voltooid! 
We hopen dat er in de komende jaren extra inkomsten 
aan de stichting ten deel vallen om ook de vertalingen in 
het Duits en Spaans te voltooien en daarnaast de basis-
werkzaamheden te kunnen blijven 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 wacht dus nog véél werk. 
We zijn dankbaar dat we aan dit werk mogen bijdragen 
dankzij de steun van zoveel donateurs, vrijwilligers en 
medewerkers.

Het bestuur 
mei 2021

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.



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 2020     © Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus”


