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Stichting Jabes werd op22 november 2004 opgericht als Nederlandse Stichting en
staatingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer
05076550.

DeStichting voldoet aan devoorwaarden van deNederlandse fiscale wetgeving,
waardoor giften aan de Stichting, volgens defiscale normen, aflrekbaar zijn voor de
inkomstenbelasting. Tevens is destichting geen schenkingsrecht of successierecht
verschuldigd over een ontvangen lijfrente ofeen erfirechteiijke verkrijging.

DeStichting heeft een ANBI beschikking van deBelastingdienst, met ingang van
1-1-2008.

De Stichting heeft volgens art. 3 vande Statuten tendoel:

het financieren van hulp- enontwikkelingsprojecten inDerde Wereld landen en/of
in Tweede Wereld landen, het financieel en moreel ondersteunen van zendelingen,

evangelisten en ontwikkelingswerkers (met inbegrip van hen die daartoe in
opleiding zijn), die zich met woord en daad willen inzetten voor de verkondiging
van het evangelie en die zich - daaibij geinspireerd door deBijbel - willen inzetten
voor deverbetering van deleefomstandigheden van demedemens in bun directe
leefomgeving, zulks in demeest mime zin van het woord.

Het bestuur wil dit praktisch uitvoeren o.a. door het motiveren en mobiliseren van
kerkelijke gemeenten, geloofsgemeenschappen en derden, om zich mede intezetten
voor de dienst en hulp van de Stichting Jabes, zowel in gebed als met materiele
middelen.

Het bestuur van Stichting Jabes is per31-12-2012 als volgt samengesteld:
•
•
•

J. Mekkes, voorzitter
Mw. H. Rook, vice-voorzitter
T. Teljeur, secretaris/penningmeester
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Overzicht ontvangstcn, uitgaven en saldo's in Euro's

Ontvangsien

Giften

€

6.373,00

Totaal ontvaneen

€

6.373.00

Direct beschikbaar voor zendingswerk

€

675,00

Kosten K.V.K.
Bankkosten

"
"

24,08
58,97

Totaal uitgaven

€

758,05

Uitgaven

Bankrekening nr. 6744.39.69h

Saldoper31-12-2011,resp.31-12-2012

€

172,10

€ 5.787,05

De heer H. Teljeur, wonende te Heerhugowaard
en de heer A.Kuipers, wonende te Heerhugowaard
hebben de fmanciele gegevens 2012 van Stichting Jabes volgens biz. 3 en 4
gecontroleerd en in orde bevonden.
Heerhugowaard, 21 jimi 2013.
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H. Teljeur
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Balans per 31 december 2012

Activa

Inventaris

€

1,00

Liquide middelen (bank)

"

5.787,05

Totaal activa

€

5.788,05

"
"

5.788,05
0,00

Passiva

Eigenvermogen
Reserve Projecten
Reserve Reiskosten

"

0.00

Totaal passiva

€

5.788,05

Toeliehting oo de balans:

Reserve projecten zijngiften voorspeciale project investeringen.
Reserve reiskosten is bestemd voor onverwachte reizen.
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In december 2012 is er een nieuw bestuur voor de Stichting aangetreden,

Tijdens de le vergadering is J. Mekkes als voorzitter, Mw. H. Rook als vicevoorzitter
en T.Teljeur als secretaris/penningmeester benoemd.

Na twee keer vier jaar was bet bestaande bestuur aftredend en stelde zich niet weer
benoembaar.

Wij zijn dank verschuldigd aan de heren C. Rook, N.A.P.G. Mulder en
P. Timmermans die zich acht jaar hebben ingezet voor de belangen van de Stichting.

Er is in de eerste vergadering met het nieuwe bestuur een aanzet gegeven om de visie
en het doel in de praktijk verder gestaltete geven.

Metname ten aanzien van de informatie voorziening aan (aspirant-) belangstellenden

blijft een balanceren tussen noodzakelijk en verantwoordelijk. Dit mede gezien het
soms zeer vertrouwelijke karakter van het uitvoerende werk van de Stichting.
Daaromzal er voorlopig geen website worden geopend.

In mei is begonnen een keer per 14 dagen een bidstond te houden om alles in relatie
met het werk aan onze hemelse Vader op te dragen.

In november en december zijn op 5 plaatsen doorMw. H. Rook presentaties van het
werk gegeven. Velen waren onder deindruk enzijn bemoedigd.

In 2012 zijn 6 Nieuwsbrieven verzonden. Voorshands worden die nog niet via internet
gepubliceerd.

De nieuwe voorzitter heeft dit jaar twee keer een project ter plaatse bezocht en was
zeer onder de indruk hoe met beperkte middelen zoveel kan worden bereikt.

Wij zijn dankbaar dat het totaal aan giften voor het werk van de Stichting in 2012
€ 6.373,00 bedroeg. De kosten waren € 83,05 ( 1,3 % ).

Het saldo is per 31 december € 5.787,05, bestemd voor het zendingswerk.

Wij spreken hierbij de wens uit dat het gebed, de waardering en de fondswerving voor
dit werk ook in het nieuwe jaar blijvend deaandacht van velen zal krijgen en houden.
Wij bidden dat Gods zegen hierop moge rusten.

Namens het bestuur van de Stichtin^abes,

4^
(J. Mekkes)

^Teljeur)

(Mw. H. Rook)

