Jaarverslag MFI
2020

Voorwoord
Het is vandaag 4 mei als ik dit voorwoord schrijf voor de ‘Jaarrekening 2020’.
De lockdowns zijn nog niet voorbij maar gelukkig is er geen afstand tussen God
en ons: Hij is met ons al de dagen tot aan de voleinding van de wereld.
In september hebben we in het MKC samen met andere organisaties en
personen meegedaan aan de Aktie ‘De Terugkeer – 10 dagen van bidden en
vasten’.
Vanwege de coronasituatie hebben we verder geen activiteiten in het MKC te
Houten gehouden.
We hebben de volgende projecten/personen in 2020 gesteund:
Kolisha
€200
Yad Le-Ami
€200
Life4Israel, fam. Keijzer €200
€113, 90
C. Vork
O.S. Asubiaro
€125,87
AsafPelled
€132,14
Ds. den Admirant
€95,28
We bidden en hopen dat het snel weer ‘normaal’ wordt zodat wij elkaar weer
kunnen ontmoeten in Houten om samen o.a. Gods feesten te vieren.
We zien uit naar een jaar waarin we weer allerlei thema dagen kunnen
organiseren waarin we meer diepgang krijgen in Gods woord.
Shalom,
Ina Veenemans-Lawalata

1. Algemeen
Statutaire naam: Stichting Maluku for Israel
KvKnummer/Fiscaalnummer: KvKnummer 30235693
Contact
Postadres: W.H. Vliegenstraat 43, 7204 NB Zutphen
emailadres/telefoonnummer info@malukuforisrael.com; 06 40168218
De doelstelling
Het Molukse volk in Nederland bekend te maken met de unieke positie van Israel die in haar falen
en slagen tot voorbeeld dient voor de wereld. Het volk van oudsher uitverkoren door de Here God,
Die niet laat varen het werk wat Zijn hand begon. Ons doel is om op te komen voor dit reeds
eeuwen verguisde volk.
Wij willen dit doel bereiken door voorlichting te geven over Israel en het Joodse volk, en door het
oproepen tot (im)materiële ondersteuning van projecten in Israel.
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
De stichting wil een podium zijn waar in verschillende uitingsvormen aandacht wordt gegeven aan
het Joodse volk c.q. Israël.
Statutair bestuur
. Veenemans-Lawalata, Ina Grada, voorzitter
. Wals, Ester Susan, penningmeester
. Talapessy, Saleman Patih, secretaris
De stichting kent geen beloningsbeleid; de door leden verrichte aktiviteiten geschieden op
vrijwillige basis.
De uitgeoefende activiteiten in de bestaansperiode bestonden uit het nader concretiseren van de
geformaliseerde organisatie. Daarnaast bood de stichting een podium voor sprekers uit binnen- en
buitenland m.n. uit Israël die lezingen gaven over Israël i.c. het Joodse volk.
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Balans per 31 december 2020
2020

2019

€

€

1.408
0
1.408

1.633
50
1.683

1.115
293
1.408

1.390
293
1.683

Activa
Liquide middelen
- bank
- kas

Passiva
Reserves
- Eigen vermogen
- bestemmingsfonds

2.2 Staat van baten en lasten over 2020
2020

2019

€

€

Baten
Giften
Baten acties

3.255
856

4.564
779

Som der baten

4.111

5.343

Lasten
- Structurele hulpverlening
- Voorlichting

1.482
2.145

1.873
3.009
3.627

4.882

508

605

251

625

Som der lasten

4.386

6.112

Resultaat

(275)

(769)

(275)

(769)

Werving baten
- Kosten eigen fondswerving

Beheer en administratie
- kosten beheer en administratie

Resultaatbestemming 2020
- onttrekking aan eigen vermogen

2.3.1 Algemene toelichting
De doelstelling van de Stichting is het Molukse volk in Nederland bekend te
maken met de unieke positie van Israel, van oudsher uitverkoren door de Here
God, Die niet laat varen het werk wat Zijn hand begon. Ons doel is om op te
komen voor dit reeds eeuwen verguisde volk.
Wij willen dit doel bereiken door voorlichting te geven over Israel en het Joodse
volk, en door het oproepen tot materiële ondersteuning van projecten in Israel.

2.3.2 Grondslagen voor resultaatbepaling
Het resultaat, dat ter beschikking staat voor het doel waarvoor de stichting zich
inzet, wordt bepaald als het verschil tussen de giften enerzijds en de kosten ter
verkrijging van de opbrengsten en overige lasten. De stichting startte haar werk
in 2014.

