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Woord vooraf
2018 was een spannend jaar, omdat dit het begin vormde van de derde fase van Refo500
en we niet goed konden overzien hoe het internationale platform zich zou ontwikkelen.
De eerste fase liep van 2010-2013, die uiteindelijk goed bleek voor 122 partnerships en veel
producties rondom het thema reformatie. Omdat bovendien een netwerk op dit gebied
nuttig bleek voor veel partners, volgde een tweede fase van 2014-2017. 500 jaar reformatie
in 2017 was heel duidelijk een hoogtepunt, gezien de groei van het aantal partners naar
149 en de vele activiteiten die via website en andere kanalen aangekondigd konden worden.
Vanuit de visie van Refo500 dat de reformatie relevant is voor vandaag, en omdat nog
steeds het netwerk een belangrijk instrument voor partners bleek om aan hun eigen doelen te kunnen werken, is na overleg met het bestuur besloten door te gaan met een derde
fase van Refo500 van 2018-2021. In dit verslag vindt u feiten en cijfers die betrekking hebben op het eerste jaar van deze derde fase.
Refo500 is veranderd na 2017: er zijn minder partners die meedoen, er is minder “aan de
weg getimmerd” dan in voorgaande jaren, zoals blijkt uit het verminderd aantal nieuwsberichten op onze website. Het wegvallen van een duidelijke focus als 500 jaar reformatie
lijkt hieraan debet te zijn. Aan de andere kant: er zijn organisaties en bedrijven die onverminderd belangstelling hebben voor het thema reformatie en dat geldt zeker de academische afdeling RefoRC (Reformation Research Consortium), die haar thema zelfs verbreed
heeft naar Early Modern Christianity. Er melden zich weer instellingen die belangstelling
hebben voor een partnership. Er zijn nieuwe mogelijkheden bijgekomen die niet alleen
voor partners, maar ook voor andere instellingen en personen interessant kunnen zijn,
zoals het Coram Deo Program.
Reden genoeg om door te gaan met dit fascinerende platform.
Herman J. Selderhuis, directeur Refo500
April 2019
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1

Bestuur

Het bestuur van Stichting Refo500 bestond in het verslagjaar uit dr. Erik A. de Boer (voorzitter), drs. Izak A. Kole (secretaris), mr. Willemien Riezebos-Tessemaker (bestuurslid) en
Marthijn van de Wetering MCM (penningmeester). Laatstgenoemde trad af, zijn plaats
werd ingenomen door Henk Bokhorst. Het bestuur en de stichting is Marthijn van de Wetering veel dank verschuldigd voor zijn inzet. Voorzitter Erik A. de Boer trad aan het einde
van het jaar af als voorzitter, maar bleef bestuurslid. Zijn plaats als voorzitter werd ingenomen door dr. Wim (W.H.Th.) Moehn.
Het bestuur vergaderde driemaal. Als gebruikelijk werd daarbij het jaarverslag en de jaarrekening vastgesteld. Ook de door de penningmeester opgestelde begroting voor het jaar
2019 werd goedgekeurd. Tevens heeft het bestuur zich bezonnen op de toekomst, waarbij
o.a. vastgesteld is dat ReIReS (zie verderop in dit verslag) niet tot de kerntaken van Refo500
behoort en niet voortgezet zal worden in een eventueel vervolgtraject. Ook is nogmaals
gewezen op de noodzaak tot interdisciplinair werken in het academische aandachtsgebied
van Refo500. Ten slotte is er een voornemen om meer verantwoordelijkheid te nemen wat
betreft de eigenlijke bestuurlijke werkzaamheden en geen gebruik meer te maken van de
ondersteuning door de medewerkers van Refo500.
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Visiedocument 2018-2021

Bepalend voor de activiteiten is het door het bestuur vastgestelde visiedocument 20182021, dat de missie, visie, doelen en ambities voor de derde fase beschrijft:

2.1 Missie
De reformatie, als beweging van vernieuwing en verandering, is belangrijk voor vandaag
en morgen. Refo500 legt daarom verbindingen tussen thema’s uit de tijd van de reformaties en onze tijd, tussen toen en nu, tussen mensen en reformatiegeschiedenis. Refo500
staat voor: 'Connecting you, then and now’.
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2.2

Visie

Een netwerk is een krachtig instrument en samen kun je meer dan alleen. Partners weten
elkaar te vinden voor bijvoorbeeld spin-offs, grotere bekendheid, vergroting van hun afzetgebied, output, valorisatie, het creëren van synergie etc.

2.3

Doelen

 Refo500 laat zien dat de reformatie relevant is.
 Refo500 biedt een platform voor ontmoeting en samenwerking.

2.4

Ambities voor 2018-2021

 Het versterken van internationale samenwerking.
 Het versterken van RefoRC als academische afdeling.
 Het ontwikkelen van het Coram Deo Program (2018) en het uitvoeren daarvan (20192021).
 Het meer tot effect brengen van de partnerships van partners in Oost-Europa.
De werkwoorden die bij deze ambities horen op de netwerk en platformfunctie en niet
zozeer op het ontwikkelen van een programma, namelijk: faciliteren, stimuleren, informeren en coördineren.

Afb. 1 Refo500 in werkwoorden
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Activiteiten

Het coördineren, faciliteren en stimuleren gebeurt vooral via heel veel directe contacten
met partners in bijvoorbeeld bijeenkomsten, conferenties, vergaderingen en via persoonlijke contacten en natuurlijk via de e-mail. Op deze manier brengt Refo500 partners bij
elkaar zodat ze samen meer kunnen dan alleen. Ook maken we het voor partners op deze
manier gemakkelijker om met elkaar in contact te komen, om samen iets te ontwikkelen
of gebruik te maken van elkaars expertise. We brengen ook op ideeën en stellen projecten
voor, zoals een studiedag rondom een boekproductie of een conferentie over een bepaald
thema.
Al deze contacten vatten we in dit jaarverslag samen onder de noemer “Activiteiten”. Er
zijn in het afgelopen jaar vele gesprekken geweest met partners in Nederland, Europa,
Azië, Afrika en Amerika, totaal 70. Er zijn twee partneroverleggen in Nederland geweest,
een in Heerenveen en een brainstorming meeting in Amersfoort in het kader van Coram
Deo. Ook is er een overleg tussen partners en afgevaardigden van kerken in Nederland ter
voorbereiding van de 400e verjaardag van de Synode van Dordrecht. Daarnaast zijn er vele
e-mails gewisseld, skype- en telefoongesprekken gevoerd.

Verder is veel voorbereidend werk verricht voor een aantal publicaties die met het Refo500label verschijnen, namelijk de conferentiebundel van de Seventh Annual RefoRC Conference 2017 (Vandenhoeck & Ruprecht), Calvijn Verzameld (KokBoekencentrum) en het

Handboek Kerkrecht (Royal Jongbloed).
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4.1

Resultaten

Concrete resultaten

De activiteiten hebben tot een aantal concrete resultaten geleid, namelijk:

4.1.1 Versterking internationale samenwerking
De versterking van de internationale samenwerking kreeg onder andere vorm in de start
van de nieuwe boekenreeks Law and Religion in the Early Modern Period die bij uitgeverij
Schöningh/Brill van start ging. De redactie wordt gevormd door wetenschappers uit vijf
landen, terwijl dat aantal nog vergroot wordt door de kring van de advisory board van deze
serie.

4.1.2 RefoRC
RefoRC werd versterkt door een aantal nieuwe leden maar ook door de sterke toename
van het aantal abonnees op de academische nieuwsbrief als wel van het aanbod van informatie voor deze nieuwsbrief die geleid heeft tot een hogere verschijningsfrequentie.

4.1.3 Coram Deo Program
Voor het opzetten van het Coram Deo Program heeft Refo500 sponsoring ontvangen. Hiermee kon een website worden gerealiseerd, een nieuwsbrief, een brochure en een aantal
activiteiten, die in samenwerking met partners van Refo500 zijn voorbereid.
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Voor 2019 staan activiteiten op het programma in Zwitserland, Leuven, Grand Rapids en
Bologna. Coram Deo Program wil mensen inspireren met waarden die in de reformatietijd
herontdekt zijn voor zowel hun persoonlijke als professionele leven. Het gaat daarbij om
de waarden vrijheid, verantwoordelijkheid, kennis, gerechtigheid en verandering. In de
activiteiten die opgezet worden is steeds ruimte gereserveerd voor persoonlijke reflectie
onder leiding van deskundigen, om zoveel mogelijk een effect voor de deelnemers te stimuleren.
Coram Deo Program is een initiatief van Refo500 en heeft daarom ook een plek in dit
jaarverslag, maar staat er anderzijds ook los van omdat het een eigen programma is met
een eigen geldstroom, die geheel afkomstig is van sponsoren.

4.1.4 Oost-Europa
Het meer tot effect brengen van de partnerships van partners in Oost-Europa heeft heel
concreet gestalte gekregen in het nieuwe project van de Hungarian Academy of Sciences
dat onder leiding staat van Dr. Zsombor Toth, getiteld: The Long Reformation. Dit project
verbindt wetenschappers en instellingen in verschillende Oost-Europese landen voor een
langere periode door gezamenlijke conferenties en boekprojecten.
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4.2

ReIReS

Refo500 is vanaf 2016 betrokken geweest bij een aanvraag voor een
subsidie in het kader van Horizon 2020 voor een project dat onder
leiding zou staan van Fscire uit Bologna. In 2017 werd bekend dat de
aanvraag goedgekeurd was en dat de 12 partners van het consortium
in 2018 konden beginnen. Het project kreeg de naam ReIReS, Research Infrastructure on Religious Studies.
ReIReS is een startende community met als doel een unieke en baanbrekende onderzoeksinfrastructuur te realiseren voor religiestudies
binnen het Europese onderzoeksgebied. De achterliggende gedachte
hierbij is, dat mensen in Europa steeds minder weten van (elkaars)
religie, een verschijnsel dat wel eens met religieus analfabetisme
wordt aangeduid. En bovendien dat veel problemen die in Europa spelen een religieuze achtergrond hebben. Voor de partners is dit reden
om goede kennis aan te leveren en daar een structuur voor te bouwen,
om zo een bijdrage te verlenen aan een vreedzame Europese samenleving. Refo500 doet
als een van de partners mee, terwijl ook partners van Refo500 als partner aan dit project
meedoen. Dat betekent in de praktijk een mooie samenwerking met partners van Refo500
binnen een breder project.
In het afgelopen jaar is veel tijd gestoken in de uitvoering van het project ReIReS, wat
mede ten goede komt aan de zes Refo500-partners die hierbij betrokken zijn. De taak van
Refo500 richt zich vooral op de communicatie over het project en de resultaten daarvan.
Het project zal begin 2021 eindigen. Binnen het consortium wordt nagedacht over een
vervolgtraject, waarbij Refo500 niet meer betrokken zal zijn, omdat het in de praktijk toch
lastig is gebleken het netwerk van Refo500 bij dit project te betrekken.
Wel kunnen partners van Refo500 gratis gebruik maken van het trainingsprogramma dat
ReIReS aanbiedt, en waarmee in 2018 al een begin is gemaakt.

5
5.1

RefoRC

Algemeen

RefoRC, het Reformation Research Consortium, is de belangrijkste afdeling van Refo500.
In het verslagjaar traden 2 nieuwe member toe, waarmee het totale aantal members op 29
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kwam. Members zijn die partners van Refo500 die aan bepaalde kwalificaties voldoen en
daarmee een bijdrage kunnen leveren aan projecten gerelateerd aan het onderzoek naar
de zestiende-eeuwse reformatie en Early Modern Christianity.
De in Wroclaw geplande RefoRC Summer School 2018
moest helaas afgezegd worden wegens te weinig aanmeldingen. Het streven is nu om voor 2019 de Summer
School te laten plaatsvinden. Wanneer er weer te weinig
aanmeldingen zijn, zal de RefoRC Board een beslissing
voor de toekomst nemen.
In 2018 werd voor het eerst de RefoRC Book Award uitgereikt, namelijk aan Chiara Bertoglio voor haar boek Mu-

sic and the Religious Reformations of the Sixteenth Century, uitgegeven door De Gruyter. Bij de Award hoort een
geldprijs van ú 1000,00.
Ook werd de eerste RefoRC Paper Award uitgereikt en wel
aan Jakub Koryl van de Jagiellonische Universiteit voor
zijn paper Beasts at School: Education for the Advance-

ment of Germanness tijdens de Eighth Annual RefoRC
Conference 2018 in Warsaw, voorzien van een geldprijs
van ú 250,00.
Afb. 2 Chiara Bertoglio en

Er werd in 2018 eenmaal een beroep gedaan op het Re-

Stefan Selbmann (De Gruyter)

foRC Support Fund, dat met een bedrag van ú 230,00 gehonoreerd werd.

5.2

Annual RefoRC Conference

De Annual RefoRC Conference on Early Modern Christianity blijkt nog steeds in een behoefte te voorzien van wetenschappers die zich bezighouden met de reformatie of Early
Modern Christianity. Jonge wetenschappers, maar ook anderen, weten de weg te vinden
naar de jaarlijkse conferentie, die dit keer in Warschau werd gehouden. De Universiteit
van Warschau had een mooi programma voorbereid met als thema van de hoofdsprekers:

Reformation and Education. Ook nu waren er veel goede short papers, die een plek kunnen
krijgen in een van de publicaties rondom deze conferenties.
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5.3

Series

Refo500 Academic Studies (Vandenhoeck & Ruprecht)
Er zijn 13 delen verschenen, waarmee het totaal van de serie op 51 komt.

Journal of Early Modern Christianity (De Gruyter)
Er zijn twee uitgaves verschenen.

Kunst und Konfession in der frühen Neizeit (Schnell und Steiner)
Er zijn twee nieuwe delen verschenen.

Law and Religion in the Early Modern Period (Schöningh)
Samen met Schöningh is gewerkt aan een nieuwe serie. Het eerste deel zal bij de RefoRC
conferentie in Bologna 2019 gepresenteerd worden.

5.4

Board

Traditiegetrouw kwam de RefoRC Board tweemaal bijeen. De Board Members houden zich
bezig met de goede voortgang van de series, en met het aanleveren van content, met de
voorbereidingen van de jaarlijkse RefoRC conferenties en alles wat daarbij hoort. Nieuwe
modellen voor de jaarlijkse RefoRC conferentie werden besproken en enkele daarvan zullen vanaf 2019 worden uitgeprobeerd. Ook wil de Board zich sterk maken voor het uitwisselen van wetenschappers tussen de verschillende RefoRC Members, om zo meer van elkaar te kunnen leren en kennis gericht te kunnen doorgeven. Belangrijk voor de versterking van het academisch profiel was het besluit om de naam van de jaarlijkse conferentie
te veranderen in RefoRC Conference on Early Modern Christianity, waarmee duidelijk
werd gemaakt dat RefoRC zich op een breder terrein richt dan alleen de Reformatie.
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6

Informeren

We nodigen partners uit aan hun plannen bekend te maken op het platform, zodat andere
partners de gelegenheid hebben zich te melden. Dat doen we bijvoorbeeld op het partneroverleg of de RefoRC Member Meeting. Zodra de PR voor een activiteit of product gaat
beginnen, stimuleren we partners hun activiteiten en producties via de websites van
Refo500 en de andere mediakanalen bekend te maken. Dat was ook weer in 2018 het geval.
Informeren neemt ook vaak de vorm aan van communiceren, waarbij er sprake is van twee
richtingen. Het hele proces dat hier onder het kopje ‘Informeren’ wordt weergegeven is
dan ook zeer dynamisch.

6.1 Website
Het aantal nieuwsberichten daalde behoorlijk, zowel op de RefoRC-website als op de Nederlandse, Engelse en Duitse Refo500 websites:

417

193
145

131

RefoRC 2017 RefoRC 2018

Refo500
2017

Refo500
2018

Afb. 4 Aantal nieuwsberichten
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6.2

Social Media

6.2.1 Twitter
Zowel het aantal volgers als het aantal tweetweergaven nam toe.

1956
1445

2017

505215
380188

2018

Afb. 6 Aantal volgers op twitter

2017

2018

Afb. 5 Aantal tweetweergaven
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6.2.2 Facebook

FB-pagina 2018

302

FB-pagina 2017

287

795

FB-groep Reformatiejaar 2018

1035

FB-groep Reformatiejaar 2017

FB-groep 2018

FB-groep 2017

561

594

Afb. 7 Aantal followers/friends op Facebook

6.2.3 Academia
Academia wordt niet vaak gebruikt, mede omdat via het account van de directeur al een
groot aantal academici bereikt kan worden. Het aantal followers was 340 en het aantal

pageviews 3200.

6.2.4 YouTube
Er zijn geen nieuwe video’s geupload. Het totale aantal weergaven van de geuploade video’s bedroeg 55.000.

6.3 Nieuwsbrieven
In zijn algemeenheid liet het aantal publieksnieuwbrieven een sterke daling zien ten opzichte van het aantal in 2017. Dit zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat de
500e verjaardag van de reformatie voorbij is en dat er minder partners aan het platform
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hebben deelgenomen, die samen ook voor minder nieuws hebben gezorgd. Een uitzondering was het academische nieuws, dat juist vaker via de nieuwsbrief verspreid kon worden.
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Afb. 8 Aantal nieuwsbrieven

6.4 Persberichten
In het verslagjaar zijn twee persberichten verstuurd binnen het Nederlandstalige gebied,
die beide betrekking hadden op de 400e verjaardag van de Synode van Dordrecht.
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7

Highlights

Er zijn veel mooie dingen in 2018 gebeurd, waaronder:


Eighth Annual RefoRC Conference, mei 2018 bij de Universiteit van Warschau.



Uitreiking eerste RefoRC Book Award aan Chiara Bertoglio voor haar boek Reform-

ing Music: Music and the Religious Reformations of the Sixteenth Century.


Uitreiking eerste RefoRC Paper Award aan Jakub Koryl voor zijn paper Beasts at

School: Education for the Advancement of Germanness.


De opening van de tentoonstelling Werk, bid en bewonder. Een nieuwe kijk op

kunst en calvinisme, in Dordrecht, in aanwezigheid van H.M. Koning WillemAlexander.


De verschijning van de glossy Dordt.



In het algemeen de aandacht voor 400 jaar Dordtse Synode, met allerlei themaavonden, tentoonstellingen en publicaties.



Een speciale tentoonstelling over vrouwen en de bijbel in het Dunham Bible Museum, gebaseerd op een idee van Refo500.



Reis Deense predikanten Ad Fontes, september 2018.



Lancering van het Hongaarse project The Long Reformation.



Publicatie van: Martin Luther. Ein Christ zwischen Reformen und Moderne (15172017), Alberto Melloni (Hrsg.).



Participatie binnen ReIReS, en daarmee Refo500 naamsbekendheid voor Refo500
als internationaal platform.



Reformatieconferentie bij North-West University, Potchefstroom.
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Partners

Acton Institute for the Study of Religion and Liberty,
Grand Rapids
Andrew Fuller Center for Baptist Studies at Southern

149

Baptist Theological Seminary, Louisville
Antiquariaat De Roo, Zwijndrecht
Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca
Boston University, School of Theology, Boston
Brevier Uitgeverij, Kampen

84

Brill Deutschland GmbH, Paderborn
Calvin Theological Seminary, Grand Rapids
Chongshin University, Seoul
Crossway, Wheaton
Deutsches Kulturforum östliches Europa e.V., Potsdam
Donatus Verzekeringen, Rosmalen
Drukkerij Verloop, Alblasserdam
Dunham Bible Museum, Houston
Erdee Media Groep, Apeldoorn

2017

2018

Europäische Melanchthon-Akademie, Bretten
Evangelische Omroep, Hilversum
Evangelische Theologische Faculteit, Leuven
Faculty of Arts, Aarhus University, Aarhus C
Faculty of Theology of the University of Copenhagen, Copenhagen
Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter, Løgumkloster
Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, Bologna
Fuller Theological Seminary, Pasadena
Gemeente Dordrecht
Gemeente Zwartewaterland
Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk, Apeldoorn
Hapdong Theological Seminary, Suwon
High Flight International, Alphen aan den Rijn
IIPAC (International IP ADC Center), Seoul
Institut für schweizerische Reformationsgeschichte der Universität Zürich, Zürich
Institut für Spätmittelalter und Reformation der Universität Tübingen, Tübingen
Institute for Calvinistic Studies in Korea, Sungnam
International Reformed Evangelical Seminary, Jakarta
19

Internationale Martin Luther Stiftung, Erfurt
Johannes A Lasco Bibliothek, Emden
Katholieke Universiteit Leuven
Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord, ‘s-Hertogenbosch
Kenniscentrum Arbeidsrecht, Goes
KokBoekencentrum, Utrecht
Korea Abraham Lincoln Society, Seoul
Korea Institute for Reformed Preaching, Seoul
Korean Institute of Reformed Studies, Kosin University, Busan
Leibniz-Institut für Europäische Geschichte, Mainz
Martin Luther Stiftung Ruhr, Gladbeck
MF Norwegian School of Theology, Oslo
Museum Catharijneconvent, Utrecht
North-West University, Potchefstroom Campus, Faculty of Theology, Potchefstroom
Ökumenisches Institut für interreligiösen Dialog an der Universität Trier
Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam
Puritan Reformed Theological Seminary, Grand Rapids
Purun Academy of Reformed Theology, Ansan-si, Gyeonggi-do
Reformed Theological Seminary, Jackson
Remonstrantse Broederschap, Utrecht
Research Center for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, Budapest
Rijksuniversiteit Groningen
Routledge, Taylor & Francis Group, Abingdon
Royal Jongbloed, Heerenveen
Sonderforschungsbereich 980 "Episteme in Bewegung", Berlin
Stadt Zürich
Stichting Nationale Synode, Doorn
Stiftung LEUCOREA, Lutherstad Wittenberg
Stiftung Ruhr Museum Essen, Essen
Terra Lu Travel, Homberg (Efze)
The Lord's Day Alliance of the U.S., Atlanta
Theologische Universiteit Apeldoorn
Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Kampen
Torch Trinity Graduate University, Seoul
Tourist-Information Neustadt, Neustadt an der Weinstrasse
Uitgeverij Vuurbaak, Hilversum
Università di Modena-Reggio, Modena
20

Universität Koblenz-Landau, Institut für Ev. Theologie am Campus Landau, Landau
Universität Osnabrück
University of Miskolc
University of Oslo
University of Warsaw
Jc^kZgh^ind[LgdXVl
Vandenhoeck& Ruprecht GMBH & CO. KG, Göttingen
Vereniging Protestants Nederland, Apeldoorn
Verlag Schnell und Steiner GmbH, Regensburg
Viaa, Zwolle
Walter de Gruyter GmbH, Berlin
Westminster Theological Seminary, Philadelphia
Wheaton College, Wheaton
Yullin Church, Gyeonggi-Do
Zentrale Universitätsbibliothek „Lucian Blaga“, Klausenburg/Cluj-Napoca/Kolozsvár
Cluj-Napoca
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Mensen

Partners
Per partner 1 centraal aanspreekpunt (contactpersoon) en verder alle medewerkers
die hun inspiratie, ideeën en producties inbrengen in Refo500.

Bestuur
Erik de Boer (bestuurslid)
Henk Bokhorst (penningmeester)
Izak Kole (secretaris)
Wim Moehn (voorzitter)
Willemien Riezebos (bestuurslid)

Raad van Advies
Boukje van den Berg-Thijs
Renger de Bruin
Gerrit de Fijter
Wim François
Wim Janse
Guido Marnef

Externe adviseurs voor liturgische en (kerk)muzikale onderwerpen
Jan Luth
Jan Smelik

Directie en operationele leiding
Herman J. Selderhuis
Karla Boersma

Medewerkers
William de Hek
Arjan van den Os
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RefoRC Board
Anne Eusterschulte (Berlijn)
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10 Cijfers
10.1 Balans per 31 december (ú)

Activa

Passiva
2018

2017

Materiële vaste activa
- Kantoorinrichting

2017

15.000

15.000

Eigen vermogen
747

969

Vlottende activa
- Voorraden

2018

- Bestemmingsreserves

- Overige reserves
868

169.663

157.937

668

Langlopende schulden
Overige schulden

Vorderingen
- Partnerbijdragen
- Overige vorderingen

108

Kortlopende schulden
15.500

17.750

3.702

3.358

- Aflossingsverplichtingen
- Handelscrediteuren

1.953

2.646

- Belastingen en premies SV

7.023

6.998

12.476

14.192

- Overlopende passiva

219.660

93.939

Totaal passiva

426.099

290.712

- Overige schulden

Liquide middelen

405.282

267.967

Totaal activa

426.099

290.712

216
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10.2 Winst- en verliescijfers per 31 december (ú)
2018

2017

160.384

213.288

9.035

31.862

-

1.500

62.268

186

231.687

246.836

107.702

141.820

221

2.115

19.500

19.350

5

-

OPBRENGSTEN
Bijdragen partners
Inkomsten uit conferenties
Sponsorbijdragen
Overige baten

Totaal opbrengsten

KOSTEN
Personeelskosten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Verkoopkosten


Reclame- en advertentiekosten



Representatiekosten

452

2.601



Beurs- en congreskosten

8.267

13.919



Afboeking oninbare debiteuren

6.000

3.000



Kosten Coram Deo Program

34.518

-



Kosten ReIReS

27.750

-



Uitkering RefoRC Support Fund



Kosten RefoRC algemeen

230
3.141

4.156

Kantoorkosten

9.303

9.676

Algemene kosten

2.326

2.762

219.415

199.399

-546

-1.079

11.726

46.358

Totaal kosten

Rentebaten en -lasten

Resultaat
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Refo500 is het internationale platform dat kennis,
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Het platform gaat uit van de Nederlandse Stichting
Refo500, opgericht in december 2009.
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