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F.H.L. Nederland
Esch

Bestuursverslag

Algemeen

Dit verslag van het bestuur betreft:
Statutaire naam F.H.L. Nederland
Vestigingsplaats Haarlem
Rechtsvorm Kerkgenootschap ANBI status RSIN 804810904

F.H.L. Nederland heeft tot hoofddoel aangeslotenen en niet aangeslotenen
 het Goddelijke in zichzelf te doen realiseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 
leerstellingen van Imre Vallyon te Raglan Nieuw-Zeeland, spiritueel leraar en leider 
van de door de Nieuw Zeelandse regering erkende kerkelijke instelling 
“The  temple  of  Light”  waarvan  de  “Foundation  for  Higher  Learning”  het  uiterlijk  
lichaam vormt. 
F.H.L. Nederland heeft geen winstoogmerk.
F.H.L. Nederland heeft voorts tot doel : de financiële ondersteuning 
van F.H.L. centra elders in de wereld en de financiële ondersteuning van haar 
spiritueel leraar en leider of diens opvolger(s) en de financiele ondersteuning van 
Sounding Light Publishing Limited, gevestigd te Hamilton, Nieuw-Zeeland, 
uitgeverij van de boeken van Imre Vallyon.
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F.H.L. Nederland
Esch

Balans per 31 december 2016
(na verwerking saldo baten en lasten)

Actief 31.12.2016 31.12.2015
€ €

Materiële vaste activa
Inventaris 933 406

Financiële vaste activa
Ledenkapitaal 1.625 1.625
Lening u/g
 
Vlottende activa     
Voorraden 7.093 7.039
Vorderingen 3.900 17.679
Liquide middelen 167.085 249.164

180.636 275.913

Passief

Kerkgenootschapskapitaal 171.262 147.192

Kortlopende schulden
Overige schulden en
Overlopende passiva 9.374 128.721

180.636 275.913
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F.H.L. Nederland
Esch

Baten en lasten over 2016

2016 2015
€ €

Baten 37.249 21.589

Lasten
Afschrijvingen 172 106
Reiskostenvergoedingen 296 243
Huisvestingskosten 38.406 8.524
Exploitatiekosten 0 0
Verkoopkosten 590 619
Algemene kosten 4.818 6.933

Som der bedrijfskosten 44.282 16.425

-7.033 5.164

Financiele baten 396 650
Overige baten 0 2.713

Saldo baten en lasten -6.637 8.527
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F.H.L. Nederland
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Toelichting Kerkgenootschapskapitaal
31.12.2016 31.12.2015

€ €

Kerkgenootschapskapitaal 171.262     147.192       

Bestemmingsreserve ten laste van de doelstelling 26.262      32.899        
Bestemmingsreserve Nieuwbouw 145.000    114.293      

171.262    147.192      

FHL  Nederland  is  actief  op  zoek  naar  een  eigen  ‘kerkgebouw’,  op  een  verstilde  locatie  in  de  
omgeving van Haarlem. Een plek waar alleen onze eigen activiteiten plaats vinden en we op elk 
moment onze eigen bijeenkomsten kunnen houden. Hiervoor hebben wij eind 2015 een 
bestemmingsreserve  ter  hoogte  van  €  114.293.  In  2016  hebben  we  (naast  een  intensieve  zoektocht  
naar mogelijke locaties) de bestemmingsreserve opgehoogd met baten uit een erfenis, het bescheiden 
overschot van 2015, een gulle eindejaarsdonatie en een deel van onze liquide middelen. 
Eind  2016  is  de  bestemmingsreserve  €  145.000.  Voor  dit  doel  is  al  vanaf  1990  geld  ingezameld  door  
middel van acties van onze leden als ook donaties over de jaren. Het doel was in eerste instantie een
pand waar we ook weekendbijeenkomsten en retraites konden houden. Hier is lange tijd veel aandacht 
naar gegaan, maar bleek geen haalbaar doel. Het doel was even geparkeerd om ruimte te bieden 
aan nieuwe inspiratie en ideeën. In 2014 is besloten een eigen locatie te vinden voor de wekelijkse 
sessies voor de regio Haarlem als ook voor landelijke bijeenkomsten.  Zie voor verdere toelichting in 
het jaarverslag 2015. 

Ondertekening jaarrapport door bestuur
Esch, 23-06-2017
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