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F.H.L. Nederland

Haarlem

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.
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F.H.L. Nederland

Haarlem

Balans per 31 december 2018
(na verwerking saldo baten en lasten)

Actief 31.12.2018 31.12.2017

€ €

Materiële vaste activa

Inventaris 441 687

Financiële vaste activa

Ledenkapitaal 1.625 1.625

Lening u/g

 

Vlottende activa     

Voorraden 4.526 5.724

Vorderingen 3.737 2.217

Liquide middelen 20.313 64.783

Nieuwbouw 152.834 145.592

183.476 220.628

Passief

Kerkgenootschapskapitaal 28.623 32.855

Voorziening Nieuwbouw 152.834 145.592

Kortlopende schulden

Overige schulden en

Overlopende passiva 2.019 42.181

183.476 220.628
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F.H.L. Nederland

Haarlem

Baten en lasten over 2018

2018 2017

€ €

Baten 13.931 17.907

Lasten

Afschrijvingen 246 246

Reiskostenvergoedingen 0 64

Huisvestingskosten 13.972 8.501

Exploitatiekosten

Verkoopkosten 869 384

Algemene kosten 2.427 2.430

Som der bedrijfskosten 17.514 11.625

-3.583 6.282

Financiele baten 311

Financiele lasten 56

Overige lasten 594

Saldo baten en lasten -4.233 6.593
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F.H.L. Nederland

Haarlem

Toelichting Kerkgenootschapskapitaal

31.12.2018 31.12.2017

€ €

Kerkgenootschapskapitaal 28.623        32.855         

Bestemmingsreserve ten laste van de doelstelling 28.623       32.855         

Bestemmingsreserve Nieuwbouw 152.834     145.592       

Totaal Kergenootschapskapitaal 181.457     178.447       

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. 

In 2017 en 2018 heeft de werkgroep 'eigen plek onder de Zon' uitgebreid gezocht naar mogelijke 

locaties. De werkgroep heeft gemeentes aangeschreven en gevraagd of er bijvoorbeeld panden zijn 

waarvoor nog geen bestemming voor gevonden is en die geschikt zouden zijn voor ons, makelaars 

benaderd, leegstaande scholen bekeken etc.. Tevens heeft de werkgroep allerlei panden bezocht. 

Helaas zijn geschikte panden binnen onze regio schaars en de grondprijzen duur.

Eén locatie leek een mooie en reële optie, waar we zouden investeren in de noodzakelijke verbouwing

van het pand en een langlopende huur zouden betalen. Helaas kon dit uiteindelijk geen doorgang 

vinden. We onderzoeken nog of er een andere mogelijkheid bestaat met deze zelfde locatie.

Er bestaat nog steeds een sterke behoefte om een eigen plek te hebben.

We willen ons daarom in samenwerking met onze leden blijven inzetten om deze bestemming te 

kunnen realiseren.

De bestemmingsreserve van €145.592 is dit jaar opgehoogd met de rente baten van €342 en donaties

van in totaal €6.900.

Ondertekening jaarrapport door voorzitter bestuur

Esch, datum
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