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Voorwoord van de voorzitter

Ook 2021 was voor ons een jaar waarin het moeilijk was om evenementen te organiseren
(scholen en ‘kickstart weekenden’) ivm de corona wetgeving. Toch vonden we hier en daar
een mogelijkheid om iets te organiseren!

Het eerste kickstart weekend was in Amsterdam. We konden de training houden in ‘De
Verbinding’, een grote Baptistengemeente in Amsterdam. We zagen een prachtig weekend
waarin mensen tot geloof kwamen, gedoopt en bevrijdt werden door de Kracht van de
Heilige Geest. Zelfs twee stellen uit Parijs namen deel aan deze kickstart en werden
ondergedompeld in het evangelie.

Later in het jaar volgden er nog meer weekenden in Katwijk en Oosterhout. In augustus
hadden we een Engelstalige PTS in “De Strubben” te Schoonloo. Amal, Ronald, Hans en
Robbert hebben het onderwijs gegeven. Zoals altijd waren dit weer zeer bijzondere weken,
waarin van alles gebeurde. Voor de studenten was het een aansporing om te leven als
discipel van Jezus. Tijdens deze PTS hebben we een kickstart gehad in Heerenveen.

Riëtte heeft vorig jaar afscheid genomen als secretaris van de stichting. We danken haar
hartelijk voor de inzet van de afgelopen jaren! We hebben Silvia bereid gevonden, naast het
organiseren van de kickstart weekenden, de taak als secretaris van de stichting op haar te
nemen.

Verwachting voor komend jaar; we zijn blij dat wee een locatie gevonden hebben om de PTS
training school dit jaar weer te kunnen houden. We hebben een mooie locatie in het dorp
Diever gevonden. De laatste 3 weken van Augustus hebben we hiervoor gereserveerd.

De mensen die ons het afgelopen jaar financieel ondersteund hebben om het werk van De
Laatste Reformatie 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 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
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!

Pioneer Training School
Minstens één keer per jaar organiseren we een 3 weken Pioneer Training School. Gedurende
drie weken leren de studenten hoe ze hun leven als discipel van Jezus vorm kunnen geven.
Dagelijk wordt dat wat ze geleerd hebben ook in de praktijk gebracht, zoals in het boek
Handelingen. De afgelopen jaren hebben honderden mensen een dergelijke training gevolgd!
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Verslag van het bestuur
Het bestuur heeft vergadering gehad op 12 april 2022.

● We hebben ook dit jaar een PTS training gedaan. Dit keer in de Strubben in
Schoonloo. Verschillende mensen hebben de training 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!

● Er zijn dit jaar ook diverse kickstart weekenden georganiseerd verspreid over heel
Nederland. De training die werd gegeven vanuit de PTS is, naast het op weg helpen
van discipelen, ook bedoeld om de studenten ervaring op te laten doen.
Daarnaast werden ook een aantal weekenden door DLR georganiseerd, waarbij
ex-studenten of teamleden het onderwijs en de training verzorgden.
Er namen veel mensen deel aan de trainingen.

● Verder is door The Last Reformation in the Verenigde Staten het Kickstart Package
uitgegeven. Dit is een app met 7 videolessen en ander materiaal zoals een handboek
en werkboek. Vanuit de webshop worden deze materialen wereldwijd verzonden. De
webshop wordt vanuit onze Nederlandse stichting beheerd, dus alle materialen
worden vanuit Nederland verzonden,m.u.v. de materialen die in de Verenigde Staten
worden besteld. Deze worden vanuit een magazijn in de Verenigde Staten verzonden.

● In 2021 zijn we ook begonnen met het drukken van T-shirts en verkoop daarvan in de
webshop. Deze waren al langer op Kickstart Weekenden in de Verenigde Staten
verkrijgbaar, maar werden voorheen nog niet in de webshop verkocht. Dit is in 2021
gerealiseerd.

● Er is ook werk verricht in het Spaanstalige gebied. Zo is de website van The Last
Reformation in het Spaans vertaald (https://es.thelastreformation.com), is er een PTS
in Spanje georganiseerd en is er gewerkt aan de vertalingen van boeken en films van
The Last Reformation in het Spaans. Onze stichting heeft hier op verschillende
manieren aan bijgedragen. Zo zijn materialen van de school die voorheen in
Voorthuizen zijn gebruikt (zoals bedden) naar Spanje getransporteerd en is het werk
in Spanje financieel ondersteund.

● In 2021 kwamen via de website en via de telefoon regelmatig vragen binnen over o.a.
de Pioneer 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.
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● Op de wereldkaart (via de website) is het mogelijk om in contact te komen met
discipelen bij jou in de buurt.

Verwachtingen voor 2022

● We organiseren in Augustus opnieuw een Pioneer Training School. Dit keer op een
mooie locatie in Diever.

● Alle films van The Last Reformation worden uitgegeven met Spaanstalig voice-overs.

● Onze visie voor het komende jaar blijft om nog meer mensen te bereiken met het
evangelie van Jezus Christus en een reformatie van de kerk!
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Algemene gegevens stichting

Naam:                   Stichting Reformatie.nu

Postadres:            Benthem Reddingiusstraat 26, 9406 JE, Assen

Email:                    info@reformatie.nu

Website:               www.reformatie.nu

KvK nummer:       65275640

Fiscaal nummer: 856047685

Stichting Reformatie.nu heeft een ANBI status

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Bartin Veenhuis

Penningmeester: Hans Dam

Secretaris: Silvia Titawanno



Stichting Reformatie.nu

Adres: Benthem Reddingiusstraat 26,
9406 JX, Assen

ANBI: RSIN-nummer 8560 47 685
Beleidsplan: 2021
Beloningsbeleid: Bestuurders ontvangen geen beloning en geen vergoedingen

Financiële gegevens over 2021

Exploitatieoverzicht
Baten 2020 2021

Inkomsten/terugbetalingen PTS 23.399           19.733                
Giften/intrekken machtigingen 15.458           25.524                
Verkoop 14.806           37.420                
Overige opbrengsten 258                     

Totaal 53.663           82.935               

Lasten 2020 2021
Kosten PTS/Kickstart 7.072             4.580                  
Giften aan derden 3.792             6.256                  
IT internet/kantoor/Acquisitie 4.751             3.810                  
Reis- en verblijfkosten 2.999             
Verz. kosten/inkoop boeken 9.173             19.964                
Overig 573                     
Kosten voor arbeid 194                 2.614                  
Huisvestingskosten 20.190           28.064                
Materialen e.d. 1.982             520                     
Algemene kosten 512                 2.291                  
Overmakingen Oplev Jesus
Giften aan TLR Oeganda 800                 
Overschrijving ink. TLR shop international 7.151             837                     
Afschrijving vaste activa 218                 2.784                  
Buitengewone lasten -                  5.928                  
Totaal 58.833           78.220               

Resultaat (5.170)            4.714,70            

Balans
Activa 2020 2021

Materiele vaste activa 8.712             
Financiele vaste activa 12.852           
Vlottende activa
 - ING Rekening 22.205                
 - Mollie rekening 1.804                  
 - Paypal rekening 2.671                  

Saldo 21.564           26.681               

Passiva 2020 2021
Eigen vermogen 21.546           26.643                
Transitoria 38                       

Saldo 21.546           26.681               
Bestuur per 31-12-2021
voorzitter: B. Veenhuis
secretaris: R. Herstel-Gort
penningmeester: H. Dam

.

Coevorden, 3 maart 2022



Toelichting op de jaarrekening 2021 

• Ten opzichte van 2020 zijn zowel de baten en de lasten toegenomen.  

• De baten zijn gestegen van € 53.663,19 naar € 82.934,70 (+ ca 54%).  

• De lasten zijn gestegen van € 58.833,26 naar € 77.693,39(+ ca 32%).  

• 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.  

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

vermogen.  

• De PayPal en Mollie rekening zijn aan de jaarrekening toegevoegd om een meer volledig 

beeld te geven van het aanwezige Eigen Vermogen. 

• Het saldo op de PayPal rekening bestaat uit twee bedragen. Een bedrag van € 1234,88 en 

een bedrag van $ 1633,37 welke is omgerekend met de koers @1,1371 (= € 1436,38). Dit 

resulteert in een totaalbedrag van € 1234,88 + € 1436,38 = € 2671,26. 

• Het saldo op de Balanspost ‘Transitorische kosten’ bedraagt het saldo van de ING Creditcard 

rekening. 

• Er is in de voorgaande 4 boekjaren op een incorrecte wijze omgegaan met het begrip 

investeren c.q. afschrijven. Met enkele correctieboekingen welke zichtbaar zijn op het 

Exploitatieoverzicht onder de post ‘Afschrijvingen vaste activa’ en op de Balans onder de 

post ‘Buitengewone Lasten’, zijn deze boekingen gecorrigeerd. Er is per eind boekjaar geen 

vaste activa meer aanwezig in de Stichting. 


