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Stichting Jabes werd op22november 2004 opgericht als Nederlandse Stichting en
staat ingeschreven bij deKamer vanKoophandel te Alkmaar onder nummer
05076550.

De Stichting voldoet aan devoorwaarden van deNederlandse fiscale wetgeving,
waardoor giften aan de Stichting, volgens defiscale normen, aftrekbaar zijn voor de
inkomstenbelasting. Tevens is de stichting geen schenkingsrecht of successierecht
verschuldigd over een ontvangen lijfrente of eenerfrechtelijke verkrijging.

De Stichting heeft een ANBI beschikking van deBelastingdienst, met ingang van
1-1-2008. Het fiscale nummer is: 814310539.

De Stichting heeft volgens art. 3 van de Statuten ten doel:

hetfmancieren van hulp- enontwikkelingsprojecten inDerde Wereld landen en/of
in TweedeWereld 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 endie zich - daarbij geinspireerd door deBijbel - willen inzetten
voor deverbetering van deleefomstandigheden van de medemens in hun directe
leefomgeving, zulks in de meest ruime zin van hetwoord.

Hetbestuur wil dit praktisch uitvoeren o.a. doorhetmotiveren en mobiliseren van
kerkelijke gemeenten, geloofsgemeenschappen en derden, om zich mede in te zetten
voor de dienst enhulp van de Stichting Jabes, zowel in gebed als met materiele
middelen.

Hetbestuur van Stichting Jabes is per31-12-2013 als volgt samengesteld:

J. Mekkes, voorzitter
Mw. H. Rook, vice-voorzitter
Mw. W. van Oyen, secretaresse
A. Vermeulen, penningmeester
Mw. M. Klaassen, lid.

Volgens artikel 5 lid 6 ontvangen de leden van het bestuur geen beloning voor hun
werkzaamheden.
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Overzicht ontvangsten. uitgaven en saldo's in Euro's

Ontvangsten

Giften Algemeen
Sprekersvergoedingen

Totaal ontvangen

Uitgaven

Bijdrage veldwerker
Project Azie
Internet en telefoonkosten

Promotiekosten

Uitreksel K.v.K.

Bankkosten

Totaal uitgaven

Bankrekening nr. NL09INGB0674439694
Saldo per 31-12-2012, resp. 31-12-2013

6.291,00
113,00

6.404,00

4.030,00
7.723,83

168,49
69,97
11,00
95,40

12.098,69

5.786,51 91,82

De heer E. Hoogland, wonende te Heerhugowaard
en de heer J;S.Barkey, wonende te Heerhugowaard
hebben de financiele gegevens 2013 van Stichting Jabes volgens biz. 3 en 4
gecontroleerd en in orde bevonden.

Heerhugowaard, 18-8-2014.

(E. Hoogland)

A.Verfneulen

Penningmeestrt



STICHTING JABES

2013

Balans per 31 december 2013 in Euro's

Activa

Inventaris

Liquide middelen (bank)

Totaal activa

Passiva

Eigen vermogen
Reserve Project Azie
Reserve Reiskosten

Totaal passiva

1,00
91,82

92,82

92,82
0,00
0,00

92,82

Toelichting op de balans:

Reserve project zijn giften voor speciale project bestemmingen.

Reserve reiskosten is bestemd voor onverwachte reizen.
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In 2013 heeft het bestuur 6 x vergaderd om de voortgang van het werk te bespreken.

Ook via telefoon en internet was regelmatig contact.

Bestuurslid T. Teljeur heeft in juni besloten het bestuur te verlaten. A. Vermeulen en
Mw. M. Klaasen zijn in juni benoemd en in december is Mw. W. van Oyen eveneens
benoemd als bestuurslid.

Er zijn drie nieuwsbrieven per post verzonden over het werk van de Stichting in
Nederland.

Tevens zijn er drie nieuwsbrieven per post verzonden over het project in Azie.

De voorzitter heeft dit jaar het project in Azie gedurende vier dagen bezocht.
Voorbereidingen werden aldaar getroffen een groter deel van het werk aan de
plaatselijke leiders over te dragen. De verwachting is dat de veldwerker in 2014 naar
een ander land in Azie zal gaan.

Mede door nieuwe ANBI voorschriften is een start gemaakt met het maken van een
Blog. www.webuildontherock.com. Deze zal in 2014 operationeel worden.

Er is reden tot dankbaarheid voor de goede samenwerking met de Pg. Sjaloom in
Heerhugowaard.

Het bestuur is dankbaar dat het totaal aan inkomsten voor het werk van de Stichting in
2013 € 6.404,00 bedroeg. De kosten waren € 344,86 ( 5,4 % ).
Het saldo is per 31 december € 91,82, bestemd voor het werk, overeenkomstig de
doelstelling van de stichting.

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

Namens het bestuur van de Stichting Jabes,

(J. Mekkes) (Mw. W. van Oyen) (Mw. M. Klaassen) (A. Vermeulen) (Mw. H. Rook)
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