Inleiding

In het onderstaande document staan de benodigde gegevens voor de ANBI-publicatieplicht.

1.1 Statutaire gegevens.
Naam organisatie: Stichting Frontrunners
Naam zoals bekend onder het publiek: Frontrunners Ministries
KVK-nummer: 64256057
RSIN: 855587738
Post adres: Bolstrastraat 8, 4251LK Werkendam.
Bezoek adres (alleen op afspraak): Bolstrastraat 8, 4251LK Werkendam.

2. Kernprincipes, uitgangspunten en hoofdlijnen van het beleidsplan.
Statutaire doelstelling
De kernprincipes en uitgangspunten van Stichting Frontrunners zijn verwoord in de doelstelling,
vermeld in artikel twee van de statuten, deze luiden als volgt:
De stichting heeft ten doel:
A. om het Koninkrijk van God meer en meer een realiteit te maken op aarde door het
onderwijzen en het voorleven van het christelijke geloof, en anderen te bewegen en te
trainen dit ook te doen.
B. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
-

Het spreken en onderwijzen van het Woord van God.

-

Het trainen van mensen om te leven overeenkomstig de principes uit de bijbel.

-

Het ondersteunen van kerken, stichtingen, organisaties, activiteiten en bedrijven door middel
van trainingen, advies, onderwijs en andere werkzaamheden.

-

Onderwijzen binnen kerken, stichtingen, organisaties, activiteiten en bedrijven.

-

Zelf organiseren/opstarten van kerken, stichtingen, organisaties, activiteiten en bedrijven.

-

Het participeren in en het besturen van andere rechtspersonen.

-

Stichting Frontrunners helpt internationaal minderbedeelden en verdrukte christenen d.m.v.
financiële steun en persoonlijke bezoeken.

2.1 Afwezigheid van winstoogmerk
Stichting Frontrunners heeft geen winstoogmerk.
1.
De Stichting zal de door haar ontvangen giften, alsmede de uit werkzaamheden en
activiteiten ontvangen vergoedingen, gebruiken om activiteiten te ontplooien of andere
organisaties te ondersteunen, die bijdragen om de doelstelling van de Stichting te verwezenlijken.
2.
In artikel 9 lid 10b van de statuten is tevens vastgelegd dat leden van de raad van toezicht
geen financiële vergoeding van de stichting mogen ontvangen.
3.
Ook het bestuur ontvangt geen beloning voor de werkzaamheden die betrekking hebben op
het besturen van de Stichting.

3. Beleid
3.1 Te verrichten werkzaamheden van Stichting Frontrunners
De instelling heeft de volgende activiteiten verricht in 2019
-

Stichting Frontrunners heeft drie eigen Bijbelscholen: 1e en 2e jaar parttime +
afstandsonderwijs.

-

Stichting Frontrunners heeft in 200+ samenkomsten gesproken.

-

Stichting Frontrunners heeft drie conferenties georganiseerd in Nederland: GFC, GPC,
Business.

-

Stichting Frontrunners heeft vier buitenlandse zendingsreizen gemaakt in 2019: Amerika,
Zwitserland, Portugal en Burundi.

-

Stichting Frontrunners heeft uitgebreid naar meer dan 60 vrijwilligers en 4 betaalde
personeelsleden.

-

Stichting Frontrunners heeft via multimedia zoals MP3, Video, en Afbeeldingen Christelijk
onderwijs verspied.

Deze activiteiten, werkzaamheden en ondersteuning werken mee aan de realisatie van de
doelstelling zoals reeds geformuleerd en vermeld in artikel twee van de statuten. Door middel van
bovenstaande werkzaamheden.

3.2 Werving en beheer van gelden
Frontrunners werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende
wervingsactiviteiten:
-

Frontrunners ontvangt losse giften van rechtspersonen en individuen.

-

Frontrunners werkt actief aan het opbouwen van een groep vaste partners die graag mee
financieren om de doestelling te realiseren.

-

Frontrunners vraagt, indien mogelijk, vergoedingen voor lezingen en spreekbeurten.

-

Frontrunners vraagt, indien mogelijk, vergoedingen voor het organiseren van activiteiten.

Het beheer van de verkregen inkomsten vindt als volgt plaats:
Stichting Frontrunners werkt met een jaarbegroting die door de Raad van Toezicht vooraf
goedgekeurd moet worden. Binnen deze goedgekeurde begroting is het bestuur zelfstandig bevoegd
om de gelden te beheren. De instelling streeft ernaar om de beheerskosten niet meer te laten
bedragen dan 2 % van alle ontvangen bedragen in een jaar.

3.3 Vermogen van Stichting Frontrunners
Stichting Frontrunners besteed haar vermogen in overeenstemming met de statutaire doelstelling.
De stichting houdt geen vermogen aan zonder daar een bepaalde bestemming aan te geven, of meer
vermogen dan redelijkerwijs nodig voor de continuïteit van de Stichting. Stichting Frontrunners houdt
vermogen aan voor geplande activiteiten, alsmede voor voorziene werkzaamheden. Tevens houdt de
Stichting vermogen aan dat wordt gereserveerd voor de aanschaf van activa benodigd voor geplande
activiteiten. In de administratie vermelden wij wat het doel van het vermogen is dat wordt
aangehouden en geven wij een motivering betreffende dit doel.

3.4 Beschikken over het vermogen van de instelling
Geen enkele (rechts)persoon heeft doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting. Aldus kan
geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de Stichting als ware het eigen
vermogen.

4. Overige
4.1 Beloningsbeleid
Leden van de raad van toezicht ontvangen conform de bepalingen in artikel negen uit de statuten
voor de door hen in hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een
vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld.
De Raad van Toezicht kan bestuurders van Stichting Frontrunners voor hun werkzaamheden, met
uitzondering van die betrekking hebben op het besturen van de Stichting, een marktconforme
vergoeding toekennen.
Het beloningsbeleid is er op gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die
maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut
beogende instellingen. De hoogte van de beloning is afhankelijk van leeftijd, ervaring, functie en
opleiding. Op basis van deze eigenschappen wordt de hoogte van de beloning bepaald.

4.2 Beschrijving administratie organisatie
De administratie van de instelling wordt gevoerd door office manager Roel Bal, boekhouder Niels
Ritmeester en financieel adviseur Nadine van Rooij. De jaarrekening van de instelling wordt
opgesteld door Niels Ritmeester en Nadine van Rooij. Indien nodig wordt er gebruik gemaakt van
externe expertise.

5. Bestuur
Het bestuur van Stichting Frontrunners bestaat uit:
Bestuurder: De heer T. de Wal is voorzitter/secretaris/penningmeester.
De Raad van Toezicht bestaat uit:
1. Jonathan de Hek
2. Arjan Quartel
3. Bernard Oudhoff

Stichting Frontrunners
Resultatenrekening 2019

2019

2019

DT

CT

Baten
Ontvangen giften, sprekersvergoedingen,
Boeken- en media verkoop

385.291

Projectkosten
Uitgegeven giften, inkopen boeken en media,
sprekersvergoedingen
Personeelskosten
Salariskosten, vrijwilligersvergoeding, reis- en
verblijfkosten

61.847

136.814

Afschrijvingen
Verbouwing, Inventaris, Apparatuur, vervoermiddel

18.404

Huisvestingskosten
Huur kantoor / energiekosten

40.352

Autokosten
Brandstof, verzekering, belastingen, overige

5.220

Exploitatiekosten
Kantoorkosten, trainingen, reclame, drukwerk, overig

39.795

Kosten totaal

302.432

Saldo van baten en lasten (positief)

82.859

Totaal

385.291

385.291

Stichting Frontrunners
Balans 2019
Materiële Vaste activa
Verbouwing pand, Inventaris, Apparatuur,
Vervoermiddel

2019

2019

DT

CT

76.670

Voorraad
Voorraad verkoop artikelen

-

Vorderingen
Waarborgsom, omzetbelasting, overige vorderingen

6.271

Liquide middelen
Kas, Betaal- en spaarrekening

91.754

Eigen vermogen
Eigen vermogen

166.096

Overige schulden
Te betalen loonheffing, vakantiegeld

Totaal

8.599

174.695

174.695

