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JAARVERSLAG
2021
2021 kan voor ons als bestuur getypeerd
worden als een jaar van werken aan de
verdere ontwikkeling van CBMC als
beweging in Nederland. Een beweging van
ondernemers die Gods Koninkrijk
vertegenwoordigt in en door de business. 

We staken veel tijd in het verder uitwerken
van ons nieuwe organisatiemodel. Een
belangrijk onderdeel van dit model bestaat
uit de pijlers:

Foundation
Vision
Inspire

Care
Academy 

Deze vijf pijlers helpen ondernemers om op
een doortastende en frisse manier inzicht en
verdieping te krijgen in hoe je als
ondernemer én christen handen en voeten
geeft aan recht en gerechtigheid. In je
onderneming en bij het zakendoen. We
merken de aantrekkingskracht van deze
ontwikkeling. Dat zien we terug in de groei
van leden, maar horen we ook in de
gesprekken die we hebben tijdens
bijeenkomsten of telefonisch. 

In 2021 hadden we bestuursvergaderingen
op 2 maart, 15 april, 20 mei, 9 september, 2
november en 15 december. Op de agenda
van deze vergaderingen stonden
onderwerpen als de voortgang van CBMC als
beweging, de financiën, voorbereiding van
de Algemene Ledenvergadering en de gang
van zaken op kantoor. 

De Algemene Ledenvergadering hielden we
op 7 oktober in De Schakel in Nijkerk.

 

  

Het was een turbulent jaar. Maar in alles
merken we dat we ons als bestuursleden
met elkaar verbonden weten. Die
verbondenheid ligt in het centrale punt:
Jezus Christus onze Heer en Heer van
CBMC. We kijken met grote dankbaarheid
terug op het afgelopen jaar! 
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TaskForce
In 2020 zijn we gestart met CBMC TaskForce:
twee ondernemers bezoeken een mede-
ondernemer om een luisterend oor te bieden
en samen met de Heilige Geest inzichten te
geven die (kunnen) leiden tot echte
doorbraken. Ook het afgelopen jaar hoorden
we prachtige getuigenissen over deze
bezoeken!

Naast de fysieke kleinschalige
bijeenkomsten, zijn we ook doorgegaan met
de online inspiratieavonden en wekelijkse
online gebedsbijeenkomsten. 

VOORUITBLIK 2022

In 2022 continueren we onze bestaande
activiteiten. Daarnaast richten we ons op een
aantal nieuwe initiatieven en uitbreidingen: 
1. Uitbreiden van Alpha Business, zowel in
aantal als locaties.
2. Starten met een discipelschapstraining als
vervolg op Alpha Business. Deze training
helpt ondernemers om het volgen van Jezus
handen en voeten te geven. 
3. Trainen van (regio)teamleiders om het
aangescherpte DNA van CBMC in de praktijk
te brengen in de lokale teammeetings.
4. Uitbreiden van meervoudig leiderschap. In
2021 hebben we deze vorm van leiderschap
geïntroduceerd bij onze regioleiders. In 2022
stellen we als doel om met regioteams van
ongeveer 3 personen te werken. 

De kern is en blijft: Jezus Christus is
betrokken op heel ons leven. Volg Hem,
wordt vol van Hem en laat iedereen die je
ontmoet Zijn liefde proeven; in wat je ziet,
zegt, geeft en doet. 
  

TERUGBLIK 2021

Open ontmoetingen
CBMC kenmerkt zich door open
ontmoetingen waarin we:

ELKAAR ZIEN

VERBINDING LEGGEN  EN ONDERHOUDEN

MEELEVEN

ERVARING EN KENNIS DELEN

GEACTIVEERD WORDEN 

Het afgelopen jaar hebben we opnieuw de
kracht van ontmoeting gezien. We horen het
terug in de verhalen en getuigenissen van
leden en bezoekers. 

Alpha Business 
In het land zijn op meerdere plekken Alpha
Business cursussen gegeven. Veel levens zijn
aangeraakt door de liefde van God en in vuur
en vlam komen te staan voor Koning Jezus.
Elke keer weer ontroerend om te zien. 

Gods stem verstaan in de business
We zien een honger naar het horen van Gods
stem. Er waren workshops in Veenendaal,
Rijssen, Aalten en Numansdorp. We
mochten verschillende doorbraken zien. Wat
is het gaaf om voor jezelf, jouw situatie, maar
ook voor de ander een concreet woord te
ontvangen! 

Transformational Leadership
De training Transformational Leadership
hebben we het afgelopen jaar voor het eerst
bij een bedrijf gegeven. En met de nodige
impact! Deze nieuwe vorm zetten we door in
2022. 
  



FINANCIEEL
VERSLAG 2021 &
BEGROTING 2022 

2022
Begroting Realisatie

2021 2020
Realisatie

Baten
Contributies 
Giften
Abonnementen Business Contact 
Advertenties Business Contact 
Overige baten

          137.500 
             75.000 
                5.000 
             23.000 
             23.750

 
       264.250

 
                

5.000 
             12.500 

             20.500 
                9.000

 
          

161.566 
                    500 

             14.500 
             15.000 

                9.000 
                5.500 

             10.500
          

263.566
 

                    684
 

                    100
 

                    584
 
 
 
 
 
 
 

               139.69 
         37.223 

                5.005 
             26.004 
             26.413 

 
          234.344

 
                

5.567 
             10.681 
             21.069 

                9.000 
 

       
 144.145 

                    254 
             30.402 

             14.221 
                    723 
                6.876 
                6.854 

 
      249.792

 
           (15.448)
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(15.446)

 
 
 

              130.336 
        75.495 
           5.133 

         23.358 
         26.122 

 
           260.444

 
           
5.712 

         19.828 
         21.498 
           5.000 

 
     

140.950 
              201 

         33.494 
         13.711 

           1.303 
           5.449 
           6.429

 
         253.575

 
                 6.869
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6.876 
 
 
 
 
 

Totale baten

Directe lasten activiteiten
Inkopen boeken en materialen 
Activiteiten en evenementen 
Kosten Business Contact 
Bijdragen aan derden

Uitvoeringskosten
Salarissen, sociale- en pensioenlasten 
Afschrijvingskosten
Overige personeelkosten 
Huisvestingskosten
Verkoopkosten 
Kantoorkosten 
Algemene kosten

Totale lasten

Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten

Exploitatieoverschot

N.B. Het gaat om de voorlopige cijfers 



TOELICHTING

Aangezien de verwachte giften achterbleven t.o.v. de begroting hebben we in 2021 een beroep
moeten doen op onze financiële reserves. We hebben onze leden hierover eind 2021
geïnformeerd. Hier werd warm op gereageerd. Begin 2022 hebben we een actief beroep op
onze leden gedaan. Met resultaat! We zien dat leden willen investeren in elkaar en in onze
beweging. Dat maakt ons dankbaar.
 
De begroting maakt inzichtelijk dat ledengroei noodzakelijk is voor een gezonde financiële
balans. Met de contributiegelden kunnen de operationele kosten worden gedekt. Een aantal
leden heeft zich beschikbaar gesteld om zich op pro deo basis bezig te houden met
ledenwerving. Zij doen dit uiteraard in samenwerking met het supportteam.

 



Wiltonstraat 36-40 
3905 KW Veenendaal 

085-488 36 40 
info@cbmc.nl 
www.cbmc.nl

 


