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GECONSOLIDEERDE CIJFERS
DE CIJFERS IN DIT DOCUMENT BETREFFEN DE GECONSOLIDEERDE
(SAMENGESTELDE) CIJFERS VAN AL ONZE ENTITEITEN:
CHRISTENGEMEENTE DOORBREKERS, MIDDEN NEDERLAND
MEETINGS B.V., STICHTING KINGDOM BUILDERS EN STICHTING
DOORBREKERS BEHEER.

BESTUURSVERSLAG 2016
Barneveld, 5 mei 2017

WE ZIJN DANKBAAR DAT WE OPNIEUW KUNNEN SCHRIJVEN DAT
DOORBREKERS IN 2016 OVERVLOEDIG IS GEZEGEND EN DAT WE
GROTE STAPPEN HEBBEN GEMAAKT IN HET VERWEZENLIJKEN
VAN ONZE DOELEN. EEN NIET TE MISSEN HOOGTEPUNT IS DE
BOUW EN INGEBRUIKNAME VAN ONS EIGEN MULTIFUNCTIONELE
EVENEMENTENCOMPLEX DE MIDDEN NEDERLAND HALLEN.
DOELEN EN UITWERKING DOELEN 2016

uit heel Nederland met hun teams naar toe

met het gebruik maken van Planning Center

In 2015 zijn we gestart met het proces

komen. LEAD wordt nu twee keer per jaar

Groups en Planning Center Check-Ins. De

van herorganiseren en versterken van wat

gehouden in januari en september.

bedoeling is de implementatie de komende

we hebben. Dit proces hebben we in 2016
succesvol doorgezet.

jaren nog verder uit te bereiden. Deze
Vanuit het doel om te bouwen aan ‘één

software helpt DoorBrekers om mensen

huis met meerdere kamers’ zijn we

beter te kunnen helpen en voor ze te

In september zijn we op alle locaties

blijven investeren in het verbeteren van

zorgen en helpt ons om teams, diensten

gestart met DoorBrekers StepOne. StepOne

de techniek en de organisatie van onze

en evenementen professioneler te kunnen

helpt nieuwe bezoekers DoorBrekers beter

livestream. Dat resulteerde in een betere

plannen, roosteren en organiseren.

te leren kennen en hen thuis te maken,

livestreamkwaliteit naar locaties en naar

zodat we ze beter kunnen helpen groeien

mensen thuis via DoorBrekers TV, maar

Door de continue verbetering van processen

en bloeien. Sinds september 2016 hebben

ook in een groter bereik van DoorBrekers.

en systemen werken we ook aan een

verdeeld over de vier locaties 155 mensen

Het aantal kijkers groeide in 2016 flink,

overstijgend doel om DoorBrekers nog

StepOne gevolgd.

dat betekent dat we via online media ook

eenvoudiger vermenigvuldigbaar te maken.

mensen op afstand kunnen connecten met

Door middel van een goede livestream

In september hebben we het bestaande

Jezus, en dus nog meer levens worden

verbinding, ondersteund met trainingen -

concept van @homes verbreed naar

vernieuwd.

zoals Basics en StepOne - en DoorBrekers

DoorBrekers Connect. DoorBrekers Connect

Connect en Planning Center Online maken

geeft mensen een bredere keuze aan

In 2015 is DoorBrekers gestart met

we het makkelijker om binnen afzienbare

mogelijkheden om te connecten. Connect

aanbieden van internship programma’s voor

tijd nieuwe locaties te starten.

Groepen vallen onder een categorie

jonge mensen. Dit is een zeer succesvolle

‘Topic’, ‘@home’ of ‘Interest’. Het aantal

stap voor zowel DoorBrekers als voor de

categorieën is in de toekomst verder uit te

jonge mensen die deelnamen. In 2016 zijn

bereiden. Tegelijkertijd zijn we ook gestart

acht nieuwe interns aangenomen en zijn

met het trainen van Connect Groep leiders

drie interns voor een tweede jaar internship

en Netwerkleiders, met als resultaat meer

doorgegaan.

mensen die dieper connecten met elkaar en
met DoorBrekers.

In 2016 hebben we het softwarepakket
Planning Center Online verder

DoorBrekers LEAD groeide in 2016 uit

geïmplementeerd en in gebruik genomen.

van een leiderschapsdag voor leiders

Bijna alle teams van Barneveld roosteren in

binnen DoorBrekers naar een landelijke

dit systeem. Verder gebruiken alle locaties

trainingsdag waar voorgangers van kerken

Planning Center Services en zijn we gestart

NIEUW
Naast het verbeteren en doorontwikkelen
van bestaande processen zijn we ook enkele
nieuwe activiteiten gestart. We zijn gestart
met een meerdaagse Diamonds Conferentie
voor meiden en vrouwen van alle leeftijden.
Iets wat jaarlijks in september gehouden
zal worden. Daarnaast zijn we gestart
met een mannenevent en hebben we een
eigen bioscoopproductie ‘Simson en het
Schaduwwoud’ geproduceerd - die in drie
bioscoopzalen in Nederland heeft gedraaid.
Om nieuwe mensen te bereiken hebben
we het Friends & Family concept over heel
DoorBrekers uitgerold.

MIDDEN NEDERLAND HALLEN
2016 was het jaar waarin een lang gekoesterde
droom werkelijkheid werd. De bouw van ons
eigen multifunctionele evenementencomplex
de Midden Nederland Hallen. Op 4 januari
2016 ging de eerste heipaal de grond in en
op 11 december 2016 vierden we een grootse
Opening Celebration met duizenden mensen
vanuit heel Nederland.
We zijn ontzettend trots en dankbaar voor
het verwezenlijken van deze belangrijke stap
voor DoorBrekers. Heel veel mensen hebben
tijd, energie en financiën geïnvesteerd om dit
mogelijk te maken. Ons verlangen is dat dit
gebouw een belangrijke stap is in de erfenis
die we onze kinderen nalaten, zodat zij op
onze schouders kunnen staan, de missie van
DoorBrekers een stap verder kunnen nemen
om dit land aan te raken met de liefde van
God.

TOT SLOT
Tot slot zijn we als bestuur ontzettend
dankbaar voor een vruchtbaar jaar. Een jaar
waar we dromen uit zagen komen. Een jaar
waar we grote stappen vooruit hebben gezet.
Een jaar waar DoorBrekers Amersfoort haar
vijfjarig jubileum vierde, een jaar waarin we
meebouwden aan Gods Koninkrijk in Nederland
en waar door de kracht van de Heilige Geest
mensenlevens zijn veranderd en vernieuwd.

ZONDAG 11 DECEMBER 2016

FINANCIËN
INKOMSTEN

GEVOLGEN

De inkomsten in 2016 zijn flink toegenomen

Door het positieve resultaat op de

tot ruim 2 miljoen euro. Dat is ruim 280.000

resultatenrekening (meer inkomsten dan

euro meer dan begroot en ruim 260.000

kosten) is het groepsvermogen met ruim

euro meer dan in 2015. De inkomsten door

780.000 euro toegenomen tot 3 miljoen

giften zijn ruim 255.000 euro hoger dan

euro.

begroot. Daarnaast hebben we in december
2016 voor het eerst inkomsten verworven

Het balanstotaal is gegroeid tot ruim 7,3

door de eerste verhuringen van de MNH.

miljoen euro ten opzichte van 2,7 miljoen

We zijn dankbaar dan de inkomsten een

euro in 2015. Dat komt door de bouw van

zeer gezonde groei laten zien en we nieuwe

de Midden Nederland Hallen.

bronnen van inkomsten creëren.
CONCLUSIE
KOSTEN

We zijn als bestuur dankbaar dat de

De kosten in 2016 zijn opnieuw binnen

financiën een gezond beheer laten zien.

budget gebleven. Hoewel de kosten ten

DoorBrekers is in 2016 flink sterker

opzichte van 2015 24.000 euro hoger zijn

geworden op veel gebieden. We geloven

uitgevallen, zijn ze ten opzichte van de

dat we, door het langdurige proces van

begroting 55.000 euro lager. Daarmee

‘versterken wat we hebben’ en een gezond

laten we zien dat we de kosten goed onder

financieel huishouden, klaar zijn voor

controle hebben. Zeker gezien het feit dat

nieuwe groei en nieuwe uitdagingen. Ons

de begroting alleen voor DoorBrekers was

doel is dat het Koninkrijk van God (een

en deze kosten de geconsolideerde kosten*

leven in vrede, blijdschap en gerechtigheid)

zijn van alle entiteiten.

doorbreekt door de kracht van de Heilige
Geest in het leven van elk persoon. We

Voor de bouw van de Midden Nederland

verlangen naar het starten van nieuwe

Hallen is een hypothecaire lening afgesloten

locaties en het bereiken van nog meer

van 4 miljoen euro bij de Rabobank,

mensen, zodat we mensen kunnen helpen

deze is te vinden in de post schulden aan

connecten aan Jezus, de Zoon van God,

kredietinstellingen.

onze Redder en Verlosser. Want dan zien
we levens worden vernieuwd.

De post financiële baten en lasten is
hoger dan begroot omdat het een

Namens het bestuur,

geconsolideerde balans* betreft.

Peter Paauwe

ACTIVITEITENVERSLAG
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 2016.

DIENSTEN OP ZONDAG
In totaal heeft DoorBrekers 204
ochtenddiensten gehouden op
zondagen in 2016, met een totaal
van 87.021 bezoekers.
Tijdens deze ochtenddiensten zijn
er gemiddeld 225 mensen binnen
een DoorBrekers Team actief. Die
zorgen ondere andere voor alle
gastvrijheid, techniek en veiligheid.
Little ving gemiddeld per zondag
135 kinderen van 0 t/m 3 jaar op en
draaide kinderprogramma’s voor
gemiddeld 320 kinderen van de
basisschoolleeftijd in SuperKids.

VASTE DOORDEWEEKSE MEETINGS
DoorBrekers hield op elke locatie
op woensdag in even weken Life,
een korte meeting waar gebed
en aanbidding centraal staan.
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. Dit concept is
in september uitgebreid naar
DoorBrekers Connect. Vanaf
september hield DoorBrekers elke
tweede donderdag van de maand
een Creative TeamNight.

jaar
5
DoorBrekers

AMERSFOORT
ZONDAG 6 NOVEMBER 2016

OVERIGE EVENEMENTEN
JANUARI

JULI

9 januari

Gezamenlijk bidden en vasten				

Chapel

3 juli		

14 januari

Seminar ‘Echte rijkdom’ met Jeff Lestz			

Zeeland

17 juli		Summer Hangout						Zeumeren

15 januari

Business Break met Jeff Lestz				

Kasteel Schaffelaar

31 juli		Summer Hangout						Zeumeren

17 januari

Jeff Lestz spreekt in DoorBrekers				

Lokaal

17 januari

Seminar ‘Financiële wijsheid’ met Jeff Lestz			

Chapel

24 januari

Dopen								Lokaal

AUGUSTUS

30 januari

DoorBrekers LEAD						Chapel

14 aug		Summer Hangout						Zeumeren

			

26-28 aug

Zomerfeest + dopen elke locatie				

Lokaal

WEAREUNITE SUMMERCAMP				Heino

FEBRUARI
12-14 februari Supernatural weekend met Rob Rufus en Edgar Holder

Bethelkerk

SEPTEMBER

14 februari

Edgar Holder spreekt in Amersfoort				

Amersfoort

3 sept		

14 februari

Rob Rufus spreekt in Barneveld				

Barneveld

4 sept		Next Step Sunday						Lokaal

MAART

DoorBrekers LEAD + break out sessions			

Chapel

4 sept		

Michael Murphy spreekt op zondag				

Veluwehal

22 sept

NL pastors lunch met Peter Paauwe en Paul de Jong

Amersfoort
Kasteel Schaffelaar

22 sept

Business Break met Paul de Jong				

6 maart

Diamonds Night						Chapel

23+24 sept

Diamonds Conferentie					Chapel

20 maart

Informatieavond Reis naar Israel				

Office

25 sept

Dopen								Lokaal

27 maart

Pasen ‘Blame it on Love’ (+ dopen)				

Lokaal
OKTOBER

APRIL

2 oktober

Paul de Jong spreekt op zondag				

3 april		

Scott Wilson spreekt op zondag				

Lokaal

6-13 oktober

Israelreis							Israel

Lokaal

3 april		

Leiderstraining met Scott Wilson				

Chapel

23 oktober

DoorBrekers Amersfoort 5 jaar				

Chapel

6 april		Heart & Soul Barneveld					Office
10 april		Encounters / Open Heaven					Veluwehal
13 april		Heart & Soul Zeeland						Zeeland

NOVEMBER

15-17 april

Putten

5 november

Healing Training met Andrew Kubala				

Chapel

17 april		Forever Young							Chapel

Love4Life @ De Berkenhof					

6 november

Andrew Kubala spreekt op zondag				

Lokaal

20 april

Heart & Soul Amersfoort					

Chapel

13 november

Forever Young							Amersfoort

21 april

Heart & Soul Zwolle						

Zwolle

20 november Dopen								Lokaal

24 april

Friends & Family zondag op alle locaties			

Lokaal
DECEMBER

MEI

11 december

Opening Celebration Midden Nederland Hallen		

MNH

22 mei		

Seow How spreekt op zondag				

Lokaal

17 dec		Kerstnacht tour Amersfoort					Amersfoort

22 mei		

Leiderschapstraining met ps Seow How			

Chapel

18 dec		Kerstnacht tour Zwolle					Zwolle
23 dec		Kerstnacht tour Zeeland					Zeeland
24 dec		Kerstnacht tour Barneveld					Barneveld

JUNI

25 december Kerst family ochtenddienst					Lokaal

4 juni		DoorBrekers Connect Training				Office
5 juni		Diamonds Night 						Chapel
11 juni		Mannenevent							Scheveningen
19 + 26 juni

Fundraising Midden Nederland Hallen / miracle offering

Lokaal

M I J N
H O O P
I S
Z E K E R
“Speciaal voor Pasen wilden we een
nummer schrijven over hoop. Een
lied over onze vaste grond - de rots
waarop we staan - en de zekerheid die
we hebben: Jezus. Alles om je heen kan
wegvallen, maar één ding blijft, en dat
is Jezus. Daar gaat dit nummer over.”
“Ons doel is om mensen te helpen vol
overgave Jezus te aanbidden. Want we
geloven dat als mensen connecten met
Jezus, hun leven wordt vernieuwd.”
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SC A N B OVE N STAANDE CODE I N JE SPOTI FY
A P P O M HET NUMMER TE LUI STEREN.

GECONSOLIDEERDE BALANS
PER 31 DECEMBER 2016

ACTIEF

PASSIEF
2016
€

2015
€

€

2016
€

€

2015
€

€

€

VASTE ACTIVA
GROEPSVERMOGEN

3.049.814

2.262.100

Materiële vaste activa
LANGLOPENDE SCHULDEN
Gebouwen en terreinen

6.335.611

1.852.364

460.021

204.299

Vervoermiddelen

12.230

17.733

Andere vaste middelen

35.566

44.458

Inventaris

6.843.428

Obligaties en onderhandse leningen
Schulden aan kredietinstellingen
Overige schulden

4.000.000

0

0

180.000
4.137.927

294.619

KORTLOPENDE SCHULDEN

Voorraden
Gereed product en handelsvoorraden

6.595

8.954

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten

113.417

53.580

Belastingen en premies sociale verzekeringen

12.626

10.833

Overige schulden

38.497

132.657

2.883

0

Overlopende passiva
Vorderingen

167.423

197.070

7.355.164

2.753.789

16.940

Belastingen en premies sociale verzekeringen

152.542

50.655

Overige vorderingen

70.053

179.946

Overlopende activa

16.989

32.803

Liquide middelen

114.619

2.118.854

VLOTTENDE ACTIVA

Debiteuren

137.927

256.524

263.404

248.617

362.577

7.355.164

2.753.789

GECONSOLIDEERDE STAAT
VAN BATEN EN LASTEN
OVER 2016

2016

begroting 2016

€
Bijdragen giften en collecten
Opbrengsten verkoop
Financiële baten
Verhuur

€

1.934.088

1.678.100

18.582

13.150

66.340

54.000
2.028.760

1.745.250

444.458

447.250

67.398

110.000

Huisvestingskosten

281.787

328.000

Algemene zaken

109.253

73.250

Samenkomsten zondag

174.354

165.500

Kinder-, jeugd- en tienerwerk

33.057

13.750

Events, evangelisatie en outreach

104.194

132.000

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Som der lasten
Som van baten en lasten
Financiële baten en lasten

-/-

Exploitatieresultaat
Belastingen
Totaal saldo van baten en lasten

€

9.750

Som der baten
Personeelskosten

€

-/-

1.214.501

1.269.750

814.259

475.500

21.350

-/-

4.500

792.909

471.000

5.195

0

787.714

471.000

G E E N
L I E F D E
I S
Z O
G R O O T

GECONSOLIDEERDE
BEGROTING 2017

begroting 2017
€
Bijdragen giften en collecten

€
1.689.753

Opbrengsten verkoop

10.000

Financiële baten

121.028

Verhuur

177.610

Som der baten
Personeelskosten

1.998.391
524.399

Afschrijvingen op materiële vaste activa

268.110

Huisvestingskosten

192.387

Algemene zaken

76.200

Samenkomsten zondag

153.218

Kinder-, jeugd- en tienerwerk

22.044

Events, evangelisatie en outreach

118.776

Som der lasten

1.355.134

Som van baten en lasten
Financiële baten en lasten
Totaal saldo van baten en lasten

643.257
-/-

187.693
455.564

DoorBrekers
Ik z al hen b ijeen b r en g en a l s s c ha pe n i n e e n k o o i , a l s e e n k udde i n he t m i dde n
v an d e w eid e. Het z a l er g o nze n v a n de m e ns e n. De Do o r Br e k e r t r e k t v o o r
hen o p ; z ij B r ek en D o o r en t r e k k e n do o r de po o r t e n g a a n da a r do o r ui t ;
en hu n K o n in g tr ek t v o o r he n ui t , e n de H E R E a a n hun s pi t s .
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