
 
 

 

 
 
Stichting Boaz KvK 341.83806 www.stichtingboaz.com 
 

 

Jaarverslag 2021 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 2021, 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 2021 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 enkele kerken financieel ondersteund.  
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 
 
Via Operatie Mobilisatie ook een Nederlands zendingsechtpaar wat werkzaam is in Turkije 

ondersteund. Daarnaast wordt ook een kerk in Servië ondersteund. 
 
Azië/India 
 

Via IndiaAdoptiePlan (IAP) worden diverse projecten en ministries ondersteund in India, 
Bangladesh, Pakistan en Nepal. De meeste ministries maken deel uit van YWAM (Youth 
With A Mission) en zijn gericht op evangelisatie, zorg voor armen en scholing. In totaal 

werden in 2021 ca. 40 ministries/bases in India en Nepal ondersteund. Hiernaast worden 
ook nog een aantal ministries met een beperkte bijdrage ondersteund voor activiteiten in 
het zendingsveld in India en Nepal. Deze groep is regelmatig wisselend. 
 

India direct 
 
In 2021 zijn diverse projecten/ministries ook rechtstreeks ondersteund. Ondermeer een 

tweetal ministries in Noord India en een enkele andere ministries die zorg dragen voor 
onderwijs, zorg voor weeskinderen en weduwen. 
Verder worden er ook enkele andere organisaties met projecten in India ondersteund. 
In Myanmar wordt het Grace Theolgical College ondersteund, wat op DTS achtige wijze 

opleidingen aanbied voor studenten. 
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Afrika 

 
In Afrika zijn in 2021 een organisatie ondersteund die ondermeer actief is in de opvang en 
educatie van wees- en straatkinderen.  

Daarnaast wordt ook een Nederlandse organisatie ondersteund die hulpverlening biedt in 
Ethiopië. 
Tevens is een project ondersteund wat het goede nieuws verspreid via social media in oa. 
Somalië 

 
Wereld overig 
 

In Bolivia wordt een opleidingsboerderij en kindertehuis ondersteund. 
 
Internet Evangelisatie 
 

Middels 2 websites is Stichting Boaz actief op het gebied van internet evangelisatie. Via 
kanalen als Facebook, Instagram en Google worden bezoekers naar de websites verwezen. 
Dit gebeurt ondermeer door betaalde advertenties op deze platformen. Daarnaast is een 

deel van de kosten voor de hosting en vertaalwerkzaamheden. In 2021 hebben we opnieuw 
fors ingezet op deze vorm van evangelisatie. 
 

Corona hulp 
 
Ook in 2021 is via diverse ministries is hulp geboden aan de slachtoffers van de Corona 
crisis. Vooral in Azië raakten vele mensen hun baan kwijt omdat door de lockdowns er 

simpelweg geen werk was. Dit heeft ook de nodige stromen migraties in gang gezet. Via 
diverse kanalen hebben we hierbij kunnen ondersteunen met voedselpakketten en 
praktische hulp. 

 
Overige kosten 
 
De overige kosten van Stg. Boaz zijn voornamelijk bankkosten, negatieve rente en kosten 

voor het administratiepakket.  
 
In 2021 zijn er opnieuw meer giften binnengekomen als het jaar hiervoor. Echter zijn er in 

2021 ook een aantal eenmalige projecten ondersteund en zijn een aantal nieuwe projecten 
toegevoegd aan de maandelijkse ondersteuningen. Hierdoor is er eind 2021 een negatief 
‘resultaat’. Het bestuur heeft besloten dit tekort in mindering te brengen op de algemene 
reserve. Dit is reeds verwerkt in de jaarcijfers over 2021 

 
Voor 2022 is het de bedoeling dat de ondersteuning van de meeste projecten zal worden 
voortgezet. 

 
Voor de balans en resultatenrekening wordt verwezen naar het “Standaardformulier 
Publicatieplicht ANBI Algemeen (2021)” wat ook op onze website te vinden is. 
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