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Stichting Jabes werd op 22 november 2004 opgerieht als Nederlandse Stichting en staat

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05076550.

De stichting voldoet aan de voorwaarden van de Nederlandse fiscale wetgeving. Waardoor

giften aan de Stiehting, volgens de fiscale normen aftrekbaar zijn voor de inkomsten

belasting. Tevens is de stichting geen schenkingsrecht of successierecht verschuldigd over een

ontvangen lijfrente of een erfrechtelijke verkrijging.

De stichting heeft een ANBI beschikking van de belastingdienst, met ingang van 1-1-2008.

Het fiscale nummer (rsin) is: 814310539

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

Het financieren van hulp- en ontwikkelingsprojecten in Derde Wereld landen en/of in Tweede
Wereld landen, het finaneieel 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 - daarbij

geïnspireerd door de Bijbel - willen inzetten voor de verbetering van de leefomstandigheden

van de medemens in hun directe leefomgeving, zulks in de meest ruime zin van het woord

Het bestuur wil dit praktiseh uitvoeren o.a. door het motiveren en mobiliseren van kerkelijke

gemeenten, geloofsgemeenschappen en derden, om zich mede in te zetten voor de dienst en

hulp van de Stichting Jabes, zowel in gebed als in materiële middelen.

Het bestuur van Stichting Jabes is per 31-12-2018 als volgt samengesteld:

Dhr. C.Rook, voorzitter

Mevr. H. Rook, vice-voorzitter

Dhr. A. Vermeulen, penningmeester

Volgens artikel 5 lid 6 ontvangen de leden van het bestuur geen beloning voor hun
werkzaamheden
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Overzicht ontvangsten, uitgaven en saldi in euro's

Ontvangsten

Sprekersgelden

Giften project Verre Oosten

Giften project Kameroen

€ 597,20

€ 1655,00

€ 3640,00

Totaal ontvangen € 5892,20

Uitgaven

Project Kameroen

Project Azië
Bankkosten

€ 1000,00

€4776,91

€ 317,45

Totaal uitgaven € 6094,36

Bankrekening NL09 INGB 0674439694

Saldo per 01-01-2019, resp. 31-12-2019

€ 354,18 €258,75

Bankrekening NL76 INGB 0006303749

Saldo per 01-01-2019, resp. 31-12-2019

€  6,40 € 179,11



Balans per 31 december 2019 in euro’s

Activa

Inventaris

Liquide middelen (bank)

€  1,00

€437,86

Totaal activa €438,86

Passiva

Eigen vermogen

Reservering project Azië

Reservering reiskosten

€438,86

€  0,00

€  0,00

Totaal passiva €438,86

Toelichting op de balans

Reservering project Azië zijn giften voor speciale projecten

Reservering reiskosten is bestemd voor onverwachte reiskosten
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In 2019 heeft het bestuur voornamelijk via telefoon en internet vergaderd om de voortgang

van het werk te bespreken.

Nieuwsbrieven

In 2019 werd 4 keer een nieuwsbrief verzonden aan de achterban. Het gaat hierom ongeveer

95 nieuwsbrieven in het Nederlands terwijl een Engelse versie aan ongeveer 20 adressen in
het buitenland worden verzonden

Het bestuur is dankbaar dat het totaal aan inkomsten voor het werk van de Stichting in

2019 € 5892,20 bedroeg. De kosten waren € 317,45  ( 5.38 %).

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,

Dhr. C. Rook, Voorzitter

Dhr. A.Vermeulen, Penningmeester


