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“We geloven dat DoorBrekers sterker
staat dan ooit om - door de kracht van de
Heilige Geest - het goede nieuws van Jezus
Christus te verspreiden in dit land.”
PETER PAAUWE
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BESTUURS
VERSLAG
Barneveld, 2 mei 2016

Wij zijn dankbaar dat we in dit bestuursverslag kunnen schrijven dat
DoorBrekers in 2015 in alle opzichten overvloedig is gezegend. Een jaar
waarin we tevens op alle locaties ons 10-jarig jubileum hebben gevierd.

DOELEN EN UITWERKING DOELEN 2015

bezoekers helpen om DoorBrekers hun thuis te
maken, waar ze kunnen groeien en bloeien.

Het doel voor 2015 was versterken wat we hebben
en de gemeente vormen en organiseren voor een

Vanuit het doel om mensen beter te kunnen helpen

nieuwe fase van groei door vermenigvuldiging op

en voor ze te zorgen en om teams, diensten en

de middellange termijn van het aantal campussen.

evenementen professioneler te kunnen plannen,

Dit proces van herorganiseren en versterken zetten

roosteren en organiseren, zijn we gestart met de

we door in 2016.

implementatie van de software Planning Centre
Online.

In dit kader hebben we in september de diensten
van alle locaties naar 10:30 uur gebracht. Dit is op

In 2015 hebben we een aantal nieuwe activiteiten

de zondag het beste tijdstip om mensen te bereiken

toegevoegd. We zijn gestart met het uitrollen

die een kerk zoeken, God nog niet kennen en om

van DoorBrekers LEAD, een dag voor alle leiders

vrienden en familie mee te nemen.

en potentiële leiders in DoorBrekers. We hebben

Om dit mogelijk te maken hebben we op alle

waarin Peter en Ilona - de senior pastors van

locaties in mei 2015 campus coördinators benoemd.

DoorBrekers - de lokale campussen meenemen in

Zij geven lokaal het leiderschap dat een campus

de visie voor de toekomst en de uitwerking van

nodig heeft. We hebben geïnvesteerd in het

de visie in de gemeente. Date Night Dinner en

verbeteren van de techniek en de organisatie

Couples Reatreat waren twee nieuwe initiatieven

van onze livestream. Hierdoor blijven we bouwen

om stellen te helpen hun relatie te verdiepen en

aan één visie en ‘één huis met meerdere kamers’.

versterken. Diamonds, een bediening voor vrouwen,

Met name voor de campus Zwolle hebben deze

heeft een nieuwe dimensie gekregen door de

keuzes tot een doorbraak geleid in groeiende

toevoeging van Diamonds Nights. Daarnaast zijn we

bezoekersaantallen. In december hebben we,

gestart met Kingdom Builders, een bediening van

opnieuw met de focus op de lokale campussen,

DoorBrekers onder ondernemers, met verschillende

voor het eerst op alle locaties kerstnachtdiensten

Business Breaks en ontbijtgroepen. Ten slotte zijn

georganiseerd, zeven in totaal.

we ook gestart met het aanbieden van internship
programma’s voor jonge mensen, die een jaar

Verder hebben we in 2015 gewerkt aan het

fulltime meebouwen aan DoorBrekers. In 2015

uitbreiden van ons Basics-onderwijs middels video.

hebben vier jongeren gekozen voor een internship

Inmiddels zijn Basics 1, 2, en 3 operationeel en

programma bij DoorBrekers.

volgen - verdeeld over de campussen - honderden
mensen deze trainingen. In 2015 zijn ook de

Meer informatie over activiteiten en evenementen in

opnames gemaakt voor Step One, waarmee we

2015 staat in het activiteitenverslag.

in 2016 operationeel gaan. Step One gaat nieuwe

status aangevraagd, zodat het mogelijk is om onbelast
schenkingen tussen deze stichting en DoorBrekers

Gezien de relatief hoge huisvestingskosten voor

te doen. DoorBrekers Beheer B.V. is eigenaar van een

DoorBrekers Barneveld in de afgelopen jaren is er

nieuwe onderneming, Midden Nederland Meetings B.V.,

al meerdere jaren de wens om een eigen locatie te

die het gebouw commercieel exploiteert. Ons doel is dat

realiseren.

de bouw wordt gefinancierd middels 2,5 miljoen euro
aan giften van gemeenteleden aan DoorBrekers. Daarop

In 2015 kregen we definitief groen licht voor de

aanvullend is er bij verschillende banken een financiering

bouw van de Midden Nederland Hallen, een groot

aangevraagd door Midden Nederland Meetings B.V.

evenementencomplex aan de A30 in Barneveld. We

voor 3,5 miljoen euro. Op het moment van opstellen van

bouwen dat in samenwerking met Teka Groep. In juli 2015

deze jaarrekening bevindt het verkrijgen van bancaire

hebben we voor 1,47 miljoen euro 8.400 vierkante meter

financiering zich in de afrondende fase.

grond gekocht aan de Thorbeckelaan in Barneveld. In
oktober 2015 zijn we gestart met het grondwerk van het

DoorBrekers heeft in 2015 een schenking gedaan van

complex. Voor de totale nieuwbouw is ultimo 2015 een

750.000 euro aan haar steunstichting Stichting Kingdom

bedrag begroot van 6 miljoen euro. De huidige planning

Builders. Deze stichting heeft met de schenking in

is dat we het gebouw eind 2016 in gebruik kunnen

Midden Nederland Meetings eigen vermogen gecreëerd

nemen.

dat zij gebruikt voor de financiering van het gebouw.
Daarnaast heeft DoorBrekers via Stichting Kingdom

DoorBrekers gaat een deel van het complex op zondag

Builders een rentedragende lening van 890.000 euro

gebruiken voor de samenkomsten en gaat het complex

(tegen 4% rente) verschaft aan Midden Nederland

de andere zes dagen van de week exploiteren, om zo

Meetings B.V. ten behoeve van de realisatie van de

extra inkomsten te genereren die kunnen worden ingezet

nieuwbouw. Deze leningen aan Midden Nederland

voor de realisatie van de doelen van DoorBrekers.

Meetings B.V. worden verder uitgebreid naar mate de

Om dit op een fiscaal aantrekkelijke wijze te doen

bouw vordert.

(concreet het kunnen terugvorderen van het grootste
gedeelte van de verschuldigde omzetbelasting op de

Op termijn worden de winsten van Midden Nederland

nieuwbouwinvestering, zodat dit niet kostprijsverhogend

Meetings B.V. via de Stichting Kingdom Builders

werkt voor de nieuwbouw) heeft het bestuur van

geschonken aan DoorBrekers en lost Midden Nederland

DoorBrekers een nieuwe juridische structuur opgericht.

Meetings B.V. haar lening aan DoorBrekers af. Voor

Deze structuur kent een steunstichting, Stichting

DoorBrekers betekent dit een nieuwe cashflow die we

Kingdom Builders en een tussenholding, DoorBrekers

kunnen inzetten om de kerk te bouwen en levens te

Beheer B.V.. Voor Stichting Kingdom Builders is de ANBI-

vernieuwen.
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DoorBrekers Heart & Soul avonden geïntroduceerd,

NIEUWBOUW

FINANCIËN
In 2015 hebben de inkomsten opnieuw een gezonde
groei laten zien. De inkomsten bedragen ruim 1,7
miljoen euro. Deze inkomsten bestaan voor 1,1 miljoen
euro uit gewone giften en voor 600.000 euro uit giften
specifiek bestemd voor de nieuwbouw. Naast directe
giften voor de bouw zijn er ook giften in de vorm van
leningen gegeven, daarvan is 20% meegerekend bij de
inkomsten van 2015. De totale inkomsten aan giften
in 2015, inclusief de volledige giften in de vorm van
leningen, zijn hiermee feitelijk ruim 1,8 miljoen euro.
De totale giften zijn 200.000 euro hoger dan begroot.
De gewone giften zijn met 1,1 miljoen euro, ten gunste
van de giften van de nieuwbouw, 100.000 euro lager
uitgevallen dan de begroting van 1,2 miljoen euro voor
2015. De giften bestemd voor de nieuwbouw zijn aan
de bestemmingsreserve toegevoegd.

1.8

A
DECADE
OF
MERCY
26 APRIL 2015

MILJOEN EURO
TOTALE INKOMSTEN

In 2015 heeft DoorBrekers de lijn van 2014 om,
waar mogelijk, kosten te besparen doorgezet. De
kosten zijn in 2015 binnen budget gebleven en met
circa 10.000 euro gedaald ten opzichte van 2014.
Deze kostenbesparing heeft deels te maken met de
verhuizing van de campus Amersfoort van theater
De Flint naar DoorBrekers Chapel, de kapel van het
Eemklooster in Amersfoort.
Boekhoudkundig lijdt DoorBrekers een verlies van
187.905 euro. Dit heeft te maken met het feit dat
DoorBrekers 764.870 euro heeft geschonken aan haar

1.1

MILJOEN EURO
GEWONE GIFTEN

steunstichting Stichting Kingdom Builders. Zonder deze
schenking heeft DoorBrekers een positief resultaat
van 576.965 euro, wat duidt op een gezond financieel

In 2015 is DoorBrekers in alle opzichten sterker
geworden en daar zijn we als bestuur dankbaar voor.
We geloven dat DoorBrekers sterker dan ooit tevoren
staat om - door de kracht van de Heilige Geest - het
goede nieuws van Jezus Christus te verspreiden in dit
land en de mensen die DoorBrekers zijn toevertrouwd,
beter te kunnen helpen groeien en bloeien in hun
wandel met Jezus Christus, onze Redder en Heer, de
Zoon van onze God, de Vader.
Namens het bestuur,

Peter Paauwe
Senior pastor
Voorzitter van het bestuur

7K

700.000 EURO
GIFTEN BOUW
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beheer.

YOUNG PEOPLE

ACTIVITEITEN
VERSLAG

OUTREACH

Skieën met young adults
Forever Young Service

Peter en Ilona naar

EO Jongerendag

Compassion project in

WEAREUNITE on tour

Dominicaanse Republiek

WEAREUNITE Summercamp
Young People Vision Day

Compassion zondag

Forever Young Service, met Kenny Goh

DoorBrekers organiseert het hele jaar
door veel activiteiten en evenementen.
Evenementen op zondag, maar ook
doordeweeks. Evenementen voor heel
DoorBrekers en evenementen voor
specifieke locaties of doelgroepen.
Hieronder geven we een overzicht
van de gehouden activiteiten en
evenementen in 2015.

DIENSTEN OP ZONDAG
In totaal heeft DoorBrekers meer dan
200 zondagse diensten gehouden in
2015. DoorBrekers hield elke zondag op

Elke zondag SuperKids + Little op elke locatie

Watoto in Amersfoort en

11x een WEAREUNITE-avond met verschillende invullingen

Barneveld

4x een SuperKids Party op elke locatie
Peter & Ilona ministry in
TERUGKERENDE EVENEMENTEN

KINGDOM BUILDERS

Drie worshipnights

Business Break, visie en start van Kingdom Builders

Vijf doopdiensten op elke locatie

Business Break met Jeffrey Rachmat

Azië en Nieuw Zeeland

Gestart met maandelijkse ontbijtgroepen
EENMALIGE EVENEMENTEN

DIAMONDS

BOUW MIDDEN

Bidden & Vasten

Diamonds Night, met Leigh Ramsey

NEDERLAND HALLEN

DoorBrekers visie-avond

Diamonds Night in Zeeland met Vicki Simpson

10-jarig jubileumfeest op elke locatie

Diamonds Night in Amersfoort met Vicki Simpson

Informatieavond

Love4Life, voorbereidingsweekend voor

8x Diamonds-ochtend op de laatste donderdag van de maand

nieuwbouw Midden
Nederland Hallen

stellen die gaan trouwen
Zomerfeest op drie locaties

OVERIGE BEDIENINGEN

Kerstnachtdiensten, zeven diensten

Singles event

verdeeld over de vier locaties

Aanbiddingsteam weekend

Miracle offering juni/juli
Sessies slim geven in

elke locatie een dienst, met uitzondering
van drie weken in de zomerperiode
waar DoorBrekers Zwolle en Zeeland
geen diensten hielden. Tot en met
april 2015 hield DoorBrekers Barneveld
ook elke zondag een avonddienst om
18:00 uur, vanaf april was dit alleen nog

NIEUWE EVENEMENTEN
Supernatural weekend, met Edgar Holder
Couples retreat, weekend voor getrouwde
stellen, met dr. Robi
Back to the roots, 8-daagse reis door Israël
Date Night Dinner, met John & Helen Burns

Vanaf april 2015 hield DoorBrekers
op elke locatie om de week Life,
een korte meeting waar gebed en
aanbidding centraal staan. Van januari
t/m april werd dit alleen in Barneveld
georganiseerd. De andere week
waren er op elke locatie @homes
en Basics, momenten waar mensen
in kleine groepen bij elkaar komen
voor connectie, relatie, onderwijs en
bemoediging.

Eindejaarsgift

en Rob Rufus

DoorBrekers Heart & Soul, op elke locatie
VASTE DOORDEWEEKSE MEETINGS

Uitgebreide bouwupdate

LEAD leiderschapsdag

CAMPUS GERICHTE EVENEMENTEN
DoorBrekers Open Huis Zwolle &
Amersfoort
Relatieseminar, met John & Helen Burns in
Zeeland
Family + Friends in Zeeland

(INTERNATIONALE) GASTSPREKERS
Meng How

CHC Kuala Lumpur, Malaisië

Scott Wilson

Eurolead, Denemarken

Phil Pringle

C3, Sydney, Australië

Andrew Kubala

Life, Auckland, Nieuw Zeeland

Willem de Vink

Jong en Vrij, Nederland

Michael Murphy

Leaderscape, Australië

Vicki Simpson

C3, Sydney, Australië

Jeffrey Rachmat

JPCC, Jakarta, Indonesië

John en Helen Burns Relate Church, Surrey, Canada
Edgar Holder

De Levende Steen, Nederland

ONTWIKKELING STAF
Scott Wilson (staf input)
C3 Amsterdam leidersconferentie, met Phil Pringle en Dr. Dave Martin
Stafdag in Amsterdam
Stafdagen - visie 2016
Hillsong Netwerkdag Amsterdam
Michael Murphy (staf input en 1-op-1 coaching)
Vicki Simpson (staf input)
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eventmatig.

Amersfoort en Barneveld

SAMENVATTING

SAMENVATTING

RESULTATEN
REKENING

BALANS
Balans per 31 december 2015
(Na bestemming saldo van baten en lasten)

ACTIVA

2015

2014

Vaste activa

OMSCHRIJVING

JAARREKENING
2015

BEGROTING
2015

JAARREKENING
2014

Baten

Materiële vaste activa

€ 266.491

€ 364.266

Financiële vaste activa

€ 890.097

€ -

Totaal baten

€ 1.766.657

€ 1.567.750

€ 1.410.745

Personeelskosten

€ 411.027

€ 432.000

€ 370.305

Afschrijvingen materiële vaste activa

€ 123.099

€ 120.000

€ 116.371

Overige lasten

€ 648.032

€ 682.750

€ 708.107

Financiële lasten

€ 7.534

€ 6.000

€ 5.055

Waardeveranderingen van vorderingen

€ -

€ -

€ 2.352

Totaal lasten

€ 1.189.692

€ 1.240.750

€ 1.202.190

Buitengewone lasten

€ 764.870

€ -

€ -

RESULTAAT

€ -187.905

€ 327.000

€ 208.555

Cotinuïteitsreserve

€ 850.201

€ 98.100

€ 52.414

Bestemmingsreserve nieuwbouw

€ -1.038.106

€ 228.900

€ 200.000

Overige bestemmingsreserves

€ -

€ -

€ -43.859

Lasten
Vlottende activa
Voorraden en vorderingen

€ 179.544

Liquide middelen

€ 358.195

€ 1.412.123

TOTAAL

€ 1.737.786

€ 1.955.933

PASSIVA

2015

2014

Eigen vermogen
Cotinuïteitsreserve

€ 1.074.372

€ 224.171

Bestemmingsreserve nieuwbouw

€ 447.643

€ 1.485.749

Totaal eigen vermogen

€ 1.522.015

€ 1.709.920

Langlopende schulden

€ 114.619

€ 51.800

Kortlopende schulden en overlopende passiva

€ 101.152

€ 194.213

TOTAAL

€ 1.737.786

€ 1.955.933

Resultaatbestemming
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€ 233.003

IK ZAL HEN
BIJEENBRENGEN
ALS SCHAPEN IN
EEN KOOI, ALS EEN
KUDDE IN HET MIDDEN
VAN DE WEIDE. HET
ZAL ER GONZEN
VAN DE MENSEN. DE
DOORBREKER TREKT
VOOR HEN OP; ZIJ
BREKEN DOOR EN
TREKKEN DOOR DE
POORT EN GAAN
DAARDOOR UIT; EN
HUN KONING TREKT
VOOR HEN UIT, EN DE
HERE AAN HUN SPITS.
MICHA 2:12,13

OMSCHRIJVING

BEGROTING
2016

JAARREKENING
2015

BEGROTING
2015

Baten
Bijdragen, giften en collecten

€ 1.678.100

€ 1.731.477

€ 1.593.000

Opbrengst verkoop

€ 13.150

€ 15.585

€ 18.750

Financiële baten

€ 54.000

€ 19.595

€ 10.000

Totaal baten

€ 1.745.250

€ 1.766.657

€ 1.567.750

Personeelskosten

€ 447.250

€ 411.027

€ 432.000

Afschrijvingen materiële vaste activa

€ 110.000

€ 123.099

€ 120.000

Samenkomsten zondag

€ 165.500

€ 178.341

€ 166.250

Kinder-, jeugd- en tienerwerk

€ 13.750

€ 13.850

€ 14.750

Events, evangelisatie en outreach

€ 132.000

€ 110.884

€ 87.500

Huisvestingskosten

€ 328.000

€ 261.908

€ 295.500

Algemene zaken

€ 73.250

€ 83.049

€ 118.750

Financiële lasten

€ 4.500

€ 7.534

€ 6.000

Totaal lasten

€ 1.274.250

€ 1.189.692

€ 1.240.750

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

€ 471.000

€ 576.965

€ 327.000

Buitengewone lasten

€ -

€ -764.870

€ -

RESULTAAT

€ 471.000

€ -187.905

€ 327.000

Cotinuïteitsreserve

€ 916.000

€ 850.201

€ 98.100

Bestemmingsreserve nieuwbouw

€ -445.000

€ -1.038.106

€ 228.900

Lasten

Resultaatbestemming
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PROGNOSE 2016

DoorBrekers

www.DoorBrekers.nl

