Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus”

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 4 9 5 8 5

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Braspenningstraat 88, 1827 JW Alkmaar, Nederland

Telefoonnummer

0 7 2 8 4 4 3 8 5 2

E-mailadres

info@rulof.org

Website (*)

htpps://rulof.nl

RSIN (**)

0 0 6 1 7 0 4 2 0

Actief in sector (*)

Levensbeschouwing - Wereldbeschouwing
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

L.J.I. Vrebos

Secretaris

A.J. Bisschop

Penningmeester

W.J. Boer

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

02 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Elke mens op aarde in de gelegenheid stellen om kennis te nemen van het werk van
Jozef Rulof (1898-1952).

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Om haar doelstelling te verwezenlijken kent de stichting onder meer de volgende
werkzaamheden:
- Uitgeven, vervaardigen, 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 boeken 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 schilderijen van Jozef Rulof
- Publicatie van het archief van de stichting
- 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

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 inkomsten
tot op heden in voldoende mate de werkzaamheden van de stichting mogelijk maken,
hoeft de stichting geen geld te besteden aan een gerichte werving van gelden.
Hierdoor kunnen alle inkomsten besteed worden aan het goede doel.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Aangezien de stichting een eeuwig doel heeft, is haar beleid erop gericht om steeds
verder te kunnen werken aan haar doelstelling. Daarom denkt het bestuur van de
stichting beleidsmatig altijd in meerdere komende jaren. Om de continuïteit van de
werkzaamheden te kunnen 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 concrete bedragen van de
reserves staan bij (de toelichting op) de balans.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De bestuurders van de stichting worden voor hun functie niet beloond. In de afgelopen
tien jaar zijn er bovendien geen onkostenvergoedingen of vacatiegelden uitbetaald.
In de statuten van de stichting staat: 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 penningmeester, bij de stichting worden gedeclareerd.
Het beloningsbeleid voor het personeel richt zich naar het beloningsbeleid bij de
Rijksoverheid.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Naast de vertaalwerkzaamheden stond het jaar 2021 in het teken van de bouw van
een ruimte die gebruikt kan worden als kantoor en opnamestudio. Het kantoor was
nodig om in het concept ‘kantoor aan huis’ een functionele scheiding aan te brengen
tussen kantoorwerkzaamheden en privé-leven. De opnamestudio is gerealiseerd om
documentaires over de inhoud van de boeken van Jozef Rulof te kunnen maken. Die
zijn bedoeld als combinatie van de werkzaamheden ‘bekendheid geven aan het
bestaan van deze boeken en hun inhoud’, ‘toelichting geven bij de verklaringsniveaus
in de 27 boeken’, ‘publicatie van het archief van de stichting’ en ‘uitbouw van de
websites van de stichting’.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

1.848

€

2.772

Materiële vaste activa

€

69.321

€

14.620

Financiële vaste activa

€
€

€

+

€

71.169

Voorraden

€

10.874

€

14.028

Vorderingen &
overlopende activa

€

8.091

€

6.765

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
17.392

€

+
€

887.968

+
€

812.326

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

883.495

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

31-12-2020 (*)

€

250.000

619.508

€

+

651.152

+
€

869.508

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

13.987

Totaal

€

883.495

+
€

250.000

901.152

908.761

+
€

31-12-2021

€

€
793.361

Passiva

926.153

€

25.001

€

926.153

+

+

De stichting is door Jozef Rulof opgericht in 1946 om voor altijd zijn werk beschikbaar te houden. Aangezien de stichting geen subsidies krijgt, geen
collectes uitvoert en zij slechts een geringe winst op verkoop van boeken heeft, is zij voor haar baten hoofdzakelijk afhankelijk van de jaarlijkse donaties.
Daarom wordt een meerjarig beleid gevoerd waarbij overige reserves worden aangehouden om samen met de jaarlijkse donaties de werkzaamheden in
de komende zeven jaar te financieren. In de projectie van jaarcijfers op zeven jaar wordt uitgegaan van de hoogte van donaties en resultaat op verkopen
van 2021 voor de baten, en een lichte stijging van de lasten voor de basiswerkzaamheden, beheer en administratie. Daarnaast wordt 50.000 euro begroot
voor vertalingen in 2022. In de projectie voor het jaar 2028 bevatten de overige reserves dan nog 29.355 euro.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

80.945

€

99.095

Nalatenschappen

€

116.251

€

24.101

Bijdragen van loterijinstellingen

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

19.943

+

€
€

0

30.974

+
0

€

€

+

€
€

197.196

+
123.196

+

+

€

217.139

€

154.170

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

11.889

€

18.231

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

5.852

€

5.229

Communicatiekosten

€

20.447

€

27.771

Personeelskosten

€

138.607

€

141.807

Huisvestingskosten

€

6.080

€

3.949

Afschrijvingen

€

7.833

€

4.206

Financiële lasten

€

684

€

792

Overige lasten

€

57.392

€

149.116

Som van de lasten

€

248.784

€

351.101

Saldo van baten en lasten

€

-31.645

€

-196.931

Som van de baten

Lasten

€

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Het leeuwenaandeel van de overige lasten bestaat uit vertaalkosten (€ 22.091 in
2021). Die zijn verdeeld over het Spaans (€ 19.821) en Duits (€ 2.270). Hierdoor zijn
de volgende vertalingen afgewerkt in 2021:
In de Duitse taal:
Seelenkrankheiten aus dem Jenseits betrachtet (vertaling van Zielsziekten van
Gene Zijde bezien)
Die Kosmologie des Jozef Rulof Teil 1, 2, 3 (vertaling van ‘De Kosmologie van
Jozef Rulof Deel 1, 2, 3’)
Universität des Christus (vertaling van Naslagwerk Deel 4)
In de Spaanse taal:
Preguntas y respuestas Parte 1 (vertaling van Vraag en Antwoord Deel 1)

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

