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Voorwoord van de voorzitter

Het jaar 2020 was voor ons en waarschijnlijk voor heel Nederland een vreemd jaar. Ondanks
alle maatregelen die ons door de overheid werden opgelegd waren we gelukkig in staat om
toch een aantal PTS scholen en ‘kickstarts’ te houden.
We hadden voor 2020 een paar uitstekende locaties gevonden voor de PTS school in Drenthe
Groepsaccommodatie de Strubben in Schoonloo, daarnaast ook bij de Wolfskuylen in Gees.

Oprichter Torben Søndergaard, was afgelopen jaar werkzaam in Amerika en is daar
begonnen met tent campagnes. Dit was een goed alternatief om toch te kunnen
samenkomen.

In Amerika is het ‘Jesus center the Ark’ in North Carolina opgeheven waar Torben ongeveer
een jaar trainingsscholen en onderwijs heeft gegeven.

Dit jaar is het boek “The call of Jesus” van Torben vertaald naar het Nederlands. Deze ligt,
tijdens het schrijven van dit verslag, bij de drukker.

De voorbereidingen en het organiseren van de scholen en de kickstart weekenden werden
door Natasja en Silvia verzorgd. Wij willen onze hartelijke dank daarvoor uitspreken!

Riëtte heeft vorig jaar aangegeven te willen stoppen met haar functie als secretaris.
Echter we zijn blij en dankbaar dat ze het dit jaar nog een keer op haar neemt.

De mensen die ons het afgelopen jaar financieel ondersteund hebben om het werk van
reformatie.nu doorgang te laten vinden, willen we via deze weg van harte bedanken.

Namens de voorzitter,

Bartin Veenhuis
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Over de organisatie

Wat is Reformatie.nu?
Reformatie.nu is de Nederlandse afdeling van het netwerk ‘The Last Reformation’, die in
2011 is opgericht door de Deense evangelist Torben Søndergaard. Het is een 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 28 lessen van The Pioneer 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. Als je dit eenmaal ervaren hebt, dan wil je
niet meer anders. En zo willen we de opdracht van Jezus uitvoeren: Maak alle volken tot mijn
discipelen!

PTS Pioneer Training School
De PTS (Pioneer Training School) is een fulltime training in discipelschap. Vanaf het jaar 2016
tot en maart 2020 hadden wij t.b.v. de PTS een pand gehuurd in Voorthuizen. De
huurovereenkomst is beëindigd en nu worden de trainingen gehouden op wisselende
locaties. Sommige trainingen zijn enkel voor Nederlandse studenten, maar de meeste
trainingen zijn internationaal. Gedurende drie weken leren de studenten hoe ze hun leven als
discipel van Jezus vorm kunnen geven. Dagelijks wordt dat wat ze geleerd hebben ook in de
praktijk gebracht, zoals in het boek Handelingen. Vanaf 2016 hebben honderden studenten
deze fulltime training gevolgd!
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Verslag van het bestuur
Het bestuur heeft vergadering gehad op 20 april 2021.

● Het huurcontract van het pand, waarin de De Pioneer Training School (PTS) was
gevestigd in Voorthuizen, is per maart 2020 beëindigd. Daarna is er uitgeweken naar
wisselende locaties in Nederland, zoals “De Strubben” in Schoonloo en “De
Wolfskuylen” in Gees.
Ook in 2020 hebben veel mensen de PTS gevolgd. Door de kennis en ervaring die ze
hier hebben opgedaan zetten ze hun leven voort  onder leiding van de Heilige Geest.
Zowel in Nederland als in de rest van de wereld zie je discipelen nieuwe discipelen
maken!
Er wordt gebeden voor de zieken, mensen worden bevrijd, genezen en bemoedigd.
Het evangelie wordt gedeeld, mensen komen tot geloof, bekeren zich en laten zich
dopen in water en met de Heilige Geest. Ook het afgelopen jaar zijn er weer veel
discipelen bijgekomen!

● Een onderdeel van de PTS is het organiseren van een kickstart training. In 2020 zijn er
ondanks de corona maatregelen, diverse kickstart weekenden georganiseerd
verspreid over heel Nederland, zoals in Oosterwolde en De Wijk. De trainingen
gegeven vanuit de PTS school zijn, naast het op weg helpen van discipelen, ook
bedoeld om de studenten ervaring op te laten doen.
Er namen veel mensen deel aan de trainingen. De kickstart weekenden waren voor
veel mensen aanleiding om de PTS te gaan doen.

● De distributie van boeken, DVD’s en visitekaartjes wordt verzorgd vanuit Nederland
en gaat over de hele wereld m.u.v. Amerika.

● Op de  website van “Reformatie.nu” zijn weer mooie nieuwe getuigenissen gezet die
mensen zullen inspireren om ook Jezus te zoeken.

● Via de website en via de telefoon komen nog regelmatig vragen binnen over o.a. de
Pioneer Training School, boeken, bevrijding, doop en gebed. De vragen worden
beantwoord door een team discipelen. Ook worden mensen met anderen in contact
gebracht die ze verder kunnen helpen door bijvoorbeeld een gesprek, gebed, dopen
of kickstarten.

● Op de wereldkaart (via de website) is het mogelijk om in contact te komen met
discipelen bij jou in de buurt.
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Verwachtingen voor 2021

● Bij het schrijven van dit verslag zijn er inmiddels 2 kickstart weekenden geweest. Een
in Amsterdam en een in Katwijk. Het waren geweldige weekenden met diverse
dopelingen.  In het laatste weekend van mei is een kickstart gepland in Oosterhout.

Mocht u bij het lezen van dit verslag ook graag een kickstart in uw woonplaats willen,
dan kunt u dit laten weten via de website.

● Er is in maart/april 2021 een Duitstalige PTS geweest in Schoonloo. Dit i.v.m. te
weinige Nederlandstalige aanmeldingen. Omdat de locatie al was afgehuurd kon de
Duitse PTS uitwijken naar Nederland.

● In augustus staat er een internationale PTS training gepland. Die zal worden
gehouden in Schoonloo.

● Onze visie voor het komende jaar blijft om nog meer mensen te bereiken!
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Algemene gegevens stichting

Naam:                   Stichting Reformatie.nu

Postadres:            Benthem Reddingiusstraat 26, 9406 JE, 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: Hans Dam

Secretaris: Riette Herstel-Gort
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Financieel jaarverslag 2020

Overzicht 2020
EIGEN VERMOGEN: € 28.676,91
ACTIVA PASSIVA
Financiële vaste activa €  12,852.40
Materiële vaste activa €    8,712.09
Vlottende activa -
Eigen vermogen €  21,564.49

Staat van baten en lasten
Baten
Inkomsten/terugbetalingen  PTS €  23,398.88
Giften/Intrekkingen machtinging €  15,458.17
Shop €  14,806.14

€  53,663.19

Lasten
Kosten PTS/Kickstart €    7,071.65
Giften aan derden €    3,792.00
IT internet/kantoor/Acquisitie €    4,751.02
Reis- en verblijfkosten €    2,998.88
Verz. kosten/inkoop boeken €    9,173.00
Overig €                 -
Kosten voor arbeid €        193.60
Huisvestingskosten €  20,190.04
Materialen e.d. €    1,981.81
Algemene kosten €        512.46
Overmakingen Oplev Jesus €                 -
Giften aan TLR Oeganda €        800.00
Overschrijving ink. TLR shop international € 7,151.00
Afschrijving vaste activa €        217.80

€  58,833.26

Resultaat €   -5,170.07
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Toelichting op staat van baten en lasten
• Ten opzichte van 2018 zijn 2019 zijn zowel de baten en de lasten afgenomen.
• De baten zijn gedaald van € 93.269,24 naar € 53.663,19(- ca 42%).

De lasten zijn gedaald van € 95.728,89 naar  €  58,833.26 (- ca 38%).
• Materiële vaste activa wordt afgeschreven met 20% per jaar.
• De daling van de baten en lasten zijn te wijten aan het sluiten van de PTS

accommodatie “het Witte Huis” in Voorthuizen.
• Giften derden zijn bestemd voor een team vrijwilligers die zich het hele jaar inzetten

voor werkzaamheden m.b.t. de stichting.
• Reiskosten hebben betrekking op gemaakte (reis)kosten van het team vrijwilligers en

vliegreizen t.b.v. kickstarts wereldwijd.
• DLR probeert kosten en baten betreft PTS trainingsschool en shop zo veel mogelijk in

evenwicht te houden.
• Voorraad boeken/dvd’s etc. betreft een schatting en is gewaardeerd tegen de

aanschafprijs.
• De Laatste Reformatie had aan het einde van het boekjaar geen schulden, maar enkel

eigen vermogen.

Onder diensten wordt verstaan: Kosten van geldstromen/abonnementen/internet/marketing
e.d.


