Jaarverslag 2017 Stichting Steun werk George Khalil Emmaus

1. Inleiding
In dit verslag treft u een overzicht aan van de activiteiten in 2017.. Het doel hiervan is inzicht te geven
in de werkzaamheden van de Stichting.
Deze activiteiten zijn vooral gericht op het verwerven van de financiële middelen en het
onderhouden van het contact met de Emmaus Bible Ministry. Voor het realiseren van ons doel,
namelijk het financieel steunen van de Emmaus Bible Ministry,, zijn wij volledig afhankelijk van
donaties en wij zijn dankbaar dat ook in 2017 velen bereid waren dit werk te steunen.

2. Activiteiten
In 2017 zijn volgens het gebruikelijke schema vier nieuwsbrieven verzonden naar de donateurs en
overige belangstellenden.
nden. Bij deze nieuwsbrief was tevens de nieuwsbrief van de Emmaus Bible
Ministry bijgevoegd.
Het hoofddoel van deze nieuwsbrief is (potentiële) donateurs blijvend betrokken te houden bij het
werk van de Emmaus Bible Ministry, door hen op de hoogte te houden
houden van de ontwikkelingen.
Sinds 2015 houdt het bestuur van de Emmaus Bible Ministry regelmatig een bestuursvergadering.
Eén van de bestuursleden van Stichting Steun werk George Khalil Emmaus is ook bestuurslid van de
Emmaus Bible Ministry en heeft deze vergaderingen per skype bijgewoond.

3. Publiciteit en externe contacten
Dit jaar zijn geen activiteiten in het kader van publiciteit (advertenties) ondernomen. Reden hiervan
is dat in het verleden is gebleken dat adverteren niet kosten-effectief
kosten
is. Daarom
om is de Stichting daar
zeer terughoudend in.
Wel zijn meerdere nieuwsbrieven verstuurd; aangezien dit de kernactiviteit van de Stichting is, is dit
onder paragraaf 2 ‘Activiteiten’ beschreven.
Er zijn geen contacten met externe partijen.

4.

Interne organisatie

De Stichting bestaat uit een bestuur van vrijwilligers. De jaarlijkse bestuursvergadering is in het
volgende verslagjaar in januari gehouden.
In 2017 bestond het bestuur uit de volgende personen.
dhr. N. de Heus, Alblasserdam (voorzitter) (tot november 2017)
dhr. J. Jonker, Alblasserdam (lid, penningmeester)
mw. drs. L. Grandia, Zoetermeer (secretaris)
dhr. J. Ros, Alblasserdam (algemeen adjunct) (tot november 2017)
mw. E. van Engelen, Doornspijk (lid)
mw. M. Molenaar (voorzitter vanaf november 2017)
D. de Heus, Albasserdam (lid) (tot november 2017)
mw. C. Ros, Alblasserdam (lid) (tot november 2017)
De bestuursleden zijn lid van een reformatorische kerk. Er zijn geen andere vrijwilligers aan de
Stichting verbonden.

5. Financiën
In 2017 kon een mooi bedrag worden overgemaakt naar de Emmaus Bible Ministry. Voor details zie
bijlage A.

6. Conclusies
Gezien de aard van de Stichting zijn de activiteiten niet omvangrijk. Deze (beperkte) activiteiten zijn
echter volgens planning uitgevoerd. Gezien de geringheid van de activiteiten zijn de inkomsten van
de giften relatief groot, en dat is zeer verblijdend.

Bijlage A

JAARREKENING 2017
Stichting Steun Werk George Khalil Emmaus

Ontvangsten:
Saldo 01-01-2017
Giften

Uitgaven
€
€

13.427,71
21.628,30

Giften aan Emmaus
Bankkosten
Webpagina
Diverse onkosten
Saldo 31-12-2017

€
€
€
€
€

________
Totaal

€

35.056,01
________

32.000,00
150,32
26,55
57,00
2.822,14

________
Totaal

€

35.056,01
________

