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Jaarverslag 2015 Stichting Boaz

De belangrijkste doelstelling van Stichting Boaz is het financieel en materieel
ondersteunen van christenen en christelijke projecten in Nederland en daarbuiten.

Stichting Boaz ondersteunt alleen projecten waar zij voldoende informatie over heeft en
waar zij zeker van weet dat het geld goed besteed wordt. Al het geld wat de stichting tot
haar beschikking krijgt zal voor 100% worden besteed aan deze projecten. De
bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden of de
door hun gemaakte onkosten.

Met dankbaarheid voor de mogelijkheden die wij hebben ontvangen, kijken we terug op
het jaar 2015, waarbij we weer een aantal extra personen en projecten financieel hebben
kunnen ondersteunen in het werk wat zij doen voor het Koninkrijk van God.

In 2015 heeft Stichting Boaz ondermeer de volgende ministries en projecten ondersteund;

Nederland

Ondersteuning van diverse organisaties die actief zijn in scholing, verslavingszorg en
(internet)evangelisatie. Tevens zijn 3 kerken financieel ondersteund. Ook de
verslaafdenopvang van Stg. De Hoop is toegevoegd aan de ondersteuningen in Nederland.
Via een aantal Nederlandse organisaties worden ook ministries en projecten in het
buitenland ondersteund. De organisaties worden met zorg uitgezocht en worden mede
geselecteerd op basis van een platte organisatiestructuur en een verantwoord
beloningsbeleid voor haar medewerkers.

Europa

In Europa wordt een kerk en zendingswerk in Servië ondersteund. Deze gemeente doet aan
evangelisatie onder o.a. Zigeunergezinnen en probeert een verslaafdenzorg van de grond te
krijgen.
Verder wordt via Operatie Mobilisatie ook een Nederlands zendingsechtpaar wat werkzaam is
in Turkije ondersteund.

Azië/India

Via IndiaAdoptiePlan (IAP) worden diverse projecten en ministries ondersteund in India en
Nepal. De meeste ministries maken deel uit van YWAM en zijn gericht op evengelisatie, zorg
voor armen en scholing. In totaal werden in 2013 ca. 18 ministries/bases in India en Nepal
ondersteund. Hiernaast worden ook nog een aantal minsitries met een beperkte bijdrage
ondersteund voor activiteiten in het zendingsveld in India en Nepal. Deze groep is regelmatig
wisselend.
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India direct

In 2015 zijn diverse projecten/ministries ook rechtstreeks ondersteund. Ondermeer een
kindertehuis in Jambai, een tweetal ministries in Noord India en een tweetal andere
ministries die zorg dragen voor ondermeer weeskinderen en weduwen.
Verder worden er ook enkele andere organisaties met projecten in India ondersteund.
In 2015 is het project van Hebron Ministries niet verder ondersteund.
Sinds 2013 is de support overgenomen van Grace Theolgical College in Myanmar van de
stichting van Ben Hanegraaf in verband met het overleiden van Ben Hanegraaf en het
stopzetten van deze stichting.

Afrika

In Afrika zijn in 2015 een tweetal organisaties ondersteund die ondermeer actief zijn in de
medische zorg en in de opvang van weeskinderen. Per 2015 is de support aan één van beide
projecten stoppen door vertrek van het echtpaar wat daar werkzaam is.

Wereld overig

Tot slot is er nog een (Indiaas) zendingsechtpaar ondersteund in San Fransisco, wat daar
werkzaam is bij YWAM in ondermeer de opvang van daklozen.

Overige kosten

De overige kosten van Stg. Boaz zijn voornamelijk bankkosten en kosten voor het
administratiepakket. Voor de rentebaten wordt per jaareinde een aanname gedaan en de
werkelijke rentebaten worden geboekt in het jaar waarop deze worden bijgeschreven.

Het positieve saldo (‘resultaat’) van 2015 wordt meegenomen naar 2016 en waar mogelijk
worden ingezet in 2016.

Voor 2016 is de bedoeling dat de meeste van bovengenoemde projecten en personen ook
zullen worden ondersteund. Tijdens de bestuursvergadering van april 2015 zijn alle lopende
projecten doorgenomen en zijn waar noodzakelijk aanpassingen gedaan in de bedragen.

April 2016
Anton van Dijk, Voorzitter Stichting Boaz

Bijlage(n) Balans en res.rek.
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Administratie: Sticht. Boaz
Boekjaar: 2015
Rapport: Balans

OMSCHRIJVING DEBET  CREDIT
x1K  x1K

04620 Leningen 91

10400 Rabobank 813 Algemeen 10
10410 Rabobank 171 Spaarrek (niet in gebr.) 0
10430 Rabobank 057 Servie 0
10440 Rabobank 925 Hebron (opgeh. 07-2015) 0
10450 Rabobank 060 Bennet 0
10460 Rabobank 665 Bedr.Spaarrek. 340

12911 Rente bank 3

08040 Algemene Reserve                               38
08041 Bestemmingsreserve Servië                               91
08042 Bestemmingsreserve lopende projecten (12-18
maanden)

                            309

WINST                                 6

TOTALEN (SUBNIVEAU) 444 444
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Administratie: Sticht. Boaz
Boekjaar: 2015
Rapport: Resultatenrekening

OMSCHRIJVING  DEBET  CREDIT
 x1K  x1K

Totaal Ontvangen giften                                -                                248

Totaal Support Nederland                               59                                 -
Totaal Support Europa                               32                                 -
Totaal Support India-Azie via andere NL stichtingen                               88                                 -
Totaal Support India-Azie direct                               31                                 -
Totaal Support Afrika                                 4                                 -
Totaal Support Wereld Overig                                 8                                 -
Totaal Internet-evangelisatie                               20                                 -
Totaal Overige kosten/kantoorkosten                                 2                                 -
Totaal Buitengewone Baten                                -                                    2

WINST                                 6                                 -

TOTALEN 250 250
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