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Voorwoord van de voorzitter 
 

Het afgelopen jaar is de Stichting Reformatie.nu in het leven geroepen voor De 
Laatste Reformatie. We kunnen terugkijken op een geweldig jaar waarin we 
veel dingen mochten zien die niet in onze eigen macht lagen, maar allemaal 
bovennatuurlijk waren. Mensen werden gered, gedoopt, bevrijdt en vervuld met 
de Heilige Geest. Verder hebben we een prachtige toename gezien van mensen 
die betrokken zijn geraakt in het koninkrijk van God door middel van 
voorbeeldschap en discipelschap. De school in Voorthuizen heeft daar een 
mooie bijdrage aan geleverd. Iedereen kan nu uitstappen in geloof en nieuwe 
discipelen maken, wat ook de grote opdracht is van onze Heer en Heiland Jezus 
Christus die zei: ‘Maakt al de volken tot Mijn discipelen.’ Het komende jaar zien 
we daarom ook met veel vertrouwen tegemoet, aangezien we steeds meer 
mensen zien uitstappen in geloof en die het evangelie praktisch willen 
uitdragen. 

 
Hartelijke groet,  
 
Bartin Veenhuis 
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Over de organisatie 

Wat is De Laatste Reformatie? 
 
De Laatste Reformatie is de Nederlandse afdeling van het netwerk ‘The Last            
Reformation’, die in 2011 is opgericht door de Deense evangelist Torben           
Søndergaard. Het is een nieuwe snelgroeiende beweging van gelovigen die          
proberen om discipelen van Jezus te zijn en te maken op de manier zoals we               
daarover lezen in de Bijbel in het boek Handelingen. We geloven dat wat we              
daar lezen ook voor vandaag is en dat het belangrijk is dit te integreren in ons                
leven.  

Gratis online trainingsschool 
 

Om een goed beeld te krijgen van het gedachtengoed van De Laatste            
Reformatie kan men gratis de 20 lessen van The Pioneers School volgen op             
internet. Inmiddels hebben vele duizenden mensen zich aangemeld voor deze          
unieke training die gegeven wordt door Torben Søndergaard. Hij deelt in deze            
training unieke inzichten uit de Bijbel. Deze praktische lessen kunnen levens           
veranderen en helpen los te komen van tradities en religieuze structuren, zodat            
men een leven binnengaat dat lijkt op dat van de eerste discipelen in het boek               
Handelingen. 

 

Kickstart training 
 

Kickstart trainingen zijn er voor mensen die graag getraind willen worden in het             
bidden voor bevrijding en genezing, vertellen over bekering en het goede           
nieuws, dopen in water en met de Heilige Geest. Er worden regelmatig            
kickstart trainingen gegeven in diverse plaatsen in zowel Nederland als ook in            
het buitenland. Tijdens deze kickstarts gaat men daadwerkelijk ervaren hoe het           
is om discipel van Jezus te zijn. Het is een bijzondere gewaarwording als je ziet               
dat God door jouw eigen handen en gebed mensen geneest. Dit zet je leven              
met Christus in beweging en geloof wordt een levend geloof. Eenmaal           
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meegemaakt, dan wil je niet meer anders. En zo willen we de opdracht van              
Jezus uitvoeren: Maak alle volken tot mijn discipelen! 

PTS training Voorthuizen 
 

Het jaar 2016 was een bijzonder jaar waarin we de mogelijkheid kregen om een              
pand in gebruik te nemen voor discipel trainingen. Dit pand, gelegen in het             
midden van het land, bied ruimte aan ongeveer 20 mensen die gedurende drie             
weken graag willen leren hoe ze hun leven als discipel van Jezus vorm kunnen              
geven en in de praktijk kunnen brengen zoals in het boek Handelingen in de              
Bijbel. In 2016 hebben 74 studenten deze fulltime training gevolgd. 
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Verslag van het bestuur 
 

● In februari kwam de documentaire film “The Last Reformation - The           
Beginning” uit in Alkmaar. Deze film is met veel enthousiasme          
ontvangen. Het geeft een goed beeld over hoe God mensen/discipelen          
gebruikt om buitengewone dingen te doen zoals beschreven in het boek           
Handelingen in de Bijbel. Veel mensen hebben de DVD gekocht of zelfs            
meerdere om hiermee anderen te bemoedigen en kennis te laten maken           
met het evangelie en het goede nieuws dat Jezus leeft! 

● De PTS training school in Voorthuizen is 17 mei begonnen. Velen hebben            
de training gevolgd en zetten een leven met Jezus voort onder leiding            
van de Heilige Geest en met de kennis en ervaring die ze hier hebben              
opgedaan. Zowel in Nederland als in de rest van de wereld zie je             
discipelen die discipelen trainen, die op hun beurt ook weer discipelen           
trainen. Er wordt gebeden voor de zieken, mensen worden bevrijdt,          
genezen en bemoedigd. Het evangelie wordt gedeeld, mensen komen tot          
geloof, bekeren zich en laten zich dopen in water en met de Heilige             
Geest. Het afgelopen jaar zijn er weer veel discipelen bijgekomen en dit            
blijft groeien. 

● In juni is er een kickstart seminar geweest in         
Zelhem met Torben Søndergaard. Het was      
een bijzonder weekend met zo’n 700      
deelnemers! 

● Er zijn twee boeken van Torben vertaald en        
in het Nederlands uitgegevens: “De Laatste      
Reformatie” en “De Gezonde Leer”. 

● Via onze webshop worden boeken, DVDs en       
visitekaartjes verkocht. 

● Via onze website komen er regelmatig mails       
binnen met vragen en ervaringen die allemaal beantwoord worden door          
ons e-mail team. Ook worden mensen met anderen in contact gebracht           
die ze verder kunnen helpen door bijvoorbeeld een gesprek, gebed,          
dopen of kickstarten.  

● Via de wereldkaart (via tlrmap.com) is het mogelijk om in contact te            
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komen met discipelen bij jou in de buurt. Er komen er steeds meer bij. 
● Er is een reünie geweest met alle PTS school studenten van Voorthuizen            

in Hoek van Holland. Een leuk weerzien tijdens een ontspannen en           
gezellige dag waarin vele bijzondere verhalen werden gedeeld en er          
leuke activiteiten waren gepland. 

Verwachtingen voor 2017 
 

● In 2017 komt het boek “Christen, Discipel of Slaaf” uit in het Nederlands. 
● Naar verwachting komt ‘The Life’, een nieuwe documentaire film van The           

Last Reformation, uit rond 31 oktober. 
● We hopen nog meer deelnemers te verwelkomen op de PTS training           

school in Voorthuizen. 
● In verband met de groei van de stichting willen we het bestuur gaan             

uitbreiden. 
● 16 t/m 18 Juni zal er weer een groot kickstart seminar zijn in             

conferentiecentrum De Betteld met Torben Søndergaard in Zelhelm. 
● In de toekomst willen we graag heel Nederland bereiken! 

 

 
 

 

Pagina 7 van 11 
 



 
 

Algemene gegevens stichting 
 

Naam: Stichting Reformatie.nu 
Postadres: Smaragdstoep 10, 9403 SE, Assen 
Email: info@delaatstereformatie.nl  
Website: www.delaatstereformatie.nl  
KvK nummer:  65275640 
Fiscaal nummer:  856047685 
Stichting Reformatie.nu heeft een ANBI status 

 

Bestuurssamenstelling 
 
Voorzitter: Bartin Veenhuis 
Penningmeester: Yannick Akkerman 
Secretaris: Miranda Jansen 
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Financieel jaarverslag 2016 
 

Onderstaand vindt u een balans en een staat van baten en lasten betreffende het boekjaar 2016. 

 

Balans     

               20161                     20161 
ACTIVA   PASSIVA4  

Vaste activa   Eigen vermogen 
 € 
26.986,73  

Materiële vaste activa2   €     5.444,26     

      
Vlottende activa      

Voorraad boeken/dvd’s etc.3  €        250,00     
      
Liquide middelen     
ING betaalrekening   €  21.292,47      

     

Totaal  €  26.986,73   Totaal 
 € 
26.986,73  

 

 

Toelichting op de balans 

1 De Laatste Reformatie is opgericht in 2016 en er is dus geen vergelijkingsmateriaal met vorige jaren 

2 Materiële vaste activa bestaat uit de aankoopkosten minus de afschrijving. 

3 Voorraad boeken/dvd’s etc. betreft een schatting en is gewaardeerd tegen de aanschafprijs. 

4 De Laatste Reformatie had aan het einde van het boekjaar geen schulden, maar enkel eigen 

vermogen 
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Staat van Baten en Lasten  

               20161 

Totale baten   €   76.635,79  

Totale lasten   €   49.899,06  

Positief resultaat   €   26.986,73  

   

   

BATEN  

Lesgeld studenten   €  38.650,00  

Giften: giraal/incasso   €  22.429,52  

Collectes: contant geld  €    5.016,30  

Verkoop boeken/dvd’s etc.   €   10.539,91  

Totaal   €   76.635,73  

   

LASTEN*  

Huur trainingshuis  €   24.000,00  

Boodschappen  €      7.606,92  

Reiskostenvergoeding  €      4.788,47  

Inkoopwaarde boeken/dvd’s etc.   €      4.355,66  

Verzendkosten boeken/dvd’s etc.   €      1.996,36  

Afschrijving materiële vaste activa2   €         604,92  

Vergoeding trainers Pioneer School   €         501,49  

Overige lasten3   €      5.795,18  

Totaal  €   49.649,00  

 

Toelichting op staat van baten en lasten 

1De Laatste Reformatie is in 2016 opgericht en er is dus geen vergelijkingsmateriaal met voorgaande 

jaren 

2Materiële vaste activa wordt afgeschreven met 20% per jaar 
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3Onder overige lasten vallen het zogenaamde India-film project (circa. 1500 euro) en allerlei andere 

kosten die niet in een andere categorie vallen. Te denken valt aan bank- en incassokosten, 

advertentiekosten op Facebook, gemaakte kosten voor kickstarts etc. 

 

Pagina 11 van 11 
 


