Stichting Ebenezer Operatie Exodus
Jaarverslag 2018

juni 2019
Pagina 1 van 26

Jaarverslag Ebenezer Operatie Exodus

Pagina 2 van 26

Jaarverslag Ebenezer Operatie Exodus

Jaarverslag 2018
Stichting Ebenezer Operatie Exodus
Postbus 181, 3740 AD Baarn
Telefoon: 0315 - 236681
E-mail: info@ebenezer.nl
Website: www.ebenezer.nl

IBAN: NL42 INGB 0007620166
BIC : INGB NL2A
KvK : 30152100
RSIN: 817226232

CBF-certificering

ANBI-beschikking

Pagina 3 van 26

Jaarverslag Ebenezer Operatie Exodus

Pagina 4 van 26

Jaarverslag Ebenezer Operatie Exodus
Inhoudsopgave
Voorwoord ..................................................................................................................... 6
Giften vanuit de achterban ..................................................................................... 6
Missie en Doelstellingen ................................................................................................ 6
Uitvoering van de doelstellingen .................................................................................... 7
Operatie Exodus ..................................................................................................... 7
Gebedswerk ............................................................................................................ 7
Nationale Gebeds Coordinator ................................................................................ 7
Voorlichting en fondswerving .................................................................................. 7
Publiciteit ............................................................................................................... 8
Interne organisatie ........................................................................................................ 8
Nevenfuncties bestuursleden .................................................................................. 9
Vergaderfrequentie.................................................................................................. 9
Externe contacten ......................................................................................................... 9
Verwachtingen komende periode van het bestuur ....................................................... 10
Financiën .................................................................................................................... 12
Jaarrekening 2018 ...................................................................................................... 13
Grondslagen voor de financiële verslaggeving ........................................................ 13
Toelichting op de balans ....................................................................................... 18
Toelichting van de specificatie en verdeling kosten naar bestemming .................... 22
Resultaatsbestemming ............................................................................................. 22
Ebenezer Emergency Fund International (EEFI) jaaroverzicht .................................. 23
"Accountants independent assurance report 2018" van EEFI ............................... 24
Overige gegevens ......................................................................................................... 26
Accountantsverklaring ............................................................................................. 26

Pagina 5 van 26

Jaarverslag Ebenezer Operatie Exodus

Voorwoord
Stichting Ebenezer Operatie Exodus is een “affiliate” van Ebenezer Emergency Fund
International (EEFI) gevestigd te Bournemouth Engeland. Ebenezer Operatie Exodus
(hierna genoemd: "Ebenezer") is statutair gevestigd te Hoornaar. Zij richt zich op het
daadwerkelijk helpen van Joodse mensen in Nederland en daarbuiten om alijah te maken
d.w.z. terug te keren naar Israël, het land dat door de God van Abraham, Izaäk en Jacob
aan hen en hun nageslacht is beloofd. Ebenezer doet dit door mensen (Joden en
christenen) op te roepen tot gebed en tot actie.

Giften vanuit de achterban
In het jaar 2018 zijn we als bestuur van Ebenezer Operatie Exodus wederom dankbaar
voor de vele financiële bijdragen voor het alijah-werk. Zoals u in het verslag van de
penningmeester en in de Jaarrekening hierna kunt zien, hebben de ontvangen baten in
2018 de verwachtingen voor 2018 (begroting) overschreden.

Missie en Doelstellingen
Missie : Het leveren van een bijdrage aan de terugkeer van Joden naar het land hunner
vaderen - Israël.
De terugkeer door het Joodse volk naar het land Israël (dat hen is toegezegd als een
altijddurende bezitting volgens Genesis 17:8) is beschreven in de Bijbelse Profetie, zoals
in o.a. Jesaja 43:6: 'Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, breng
mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde'.
Hoofddoelen : De stichting wil haar missie vormgeven met de volgende doelstellingen
c.q. activiteiten:
•

Alijah
a. Het, zelfstandig en in samenwerking met Ebenezer-International (EEFI) in
Nederland en in andere landen, geven van ondersteuning aan Joodse mensen die
alijah willen maken naar het land Israël.
b. Het samenwerken met organisaties die gelijke doelen nastreven, hetzij vanuit een
Joodse, of Christelijke motivatie.
c. Vrijwilligers te zoeken, die geschikt zijn om een bijdrage te leveren aan het doel van
de stichting.

•

Gebedswerk
Voor de activiteiten van de Ebenezer-organisatie worden intussen op achttien
verschillende locaties in Nederland gebedsbijeenkomsten gehouden.

•

Voorlichting
a. Het geven van algemene publiciteit door het beschikbaar stellen van educatieve
brochures, boeken, het geven van presentaties en het onderhouden van websites.
b. Het verspreiden van informatie onder geïnteresseerden d.m.v. een gratis kwartaal
bulletin.

•

Fondswerving
Het verwerven van fondsen en ondersteuning in andere dan geldelijke vorm.
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Uitvoering van de doelstellingen
De activiteiten en projecten die door de stichting zijn uitgevoerd in het verslagjaar hielden
uitsluitend verband met de doelstellingen van de stichting.

Operatie Exodus
In 2018 bedroeg wereldwijd gezien de Joodse immigratie 32.600 personen. In 2018 heeft
Ebenezer Operatie Exodus (International) 7721 Joodse mensen begeleid en financieel
geholpen. Ook werd er dit jaar weer een substantieel bedrag van de door onze stichting
ontvangen giften overgemaakt naar EEFI ter ondersteuning van het alijah-werk
internationaal. Voor verdere informatie over EEFI wordt verwezen naar het onderdeel
"Ebenezer Emergency Fund" aan het eind van de toelichtingen op de Jaarrekening, waar
een extract is gegeven van de cijfers over het jaar 2018 van EEFI.

Alijah uit Nederland:
In 2018 hebben we 12 potentiële oliem geholpen, waarvan één echtpaar na een
vruchteloze poging om een huis te vinden van hun alijah afzag. Van de tien andere
personen hebben er 4 gebruik gemaakt van een container om hun spullen naar Israël te
vervoeren. Eén single jongeman hebben we financieel geholpen daar zijn hoeveelheid
goederen te weinig was voor een container. In totaal hebben we tien mensen financieel
geholpen met hun alijah/terugkeer naar het land.

Gebedswerk
In 2018 is de 2 maandelijkse Gebedsbrief naar gemiddeld 300 mensen verstuurd. Er zijn
zes landelijke gebedsinstructiedagen gehouden voor de gebedsgroepen bij de NEM in
Nijkerk waarbij de NC en NGC leiding aangeven. Er is uitbreiding gekomen in alijah
gebedsgroepen en wel in Den Helder en Coevorden.

Nationale Gebeds Coordinator
Janet Zevenhuizen is gaande weg de taak van NGC gaan invullen en als zodanig ook
erkent door het Internationale bestuur. Elke maand onderhoud zij de contacten met de
10 andere West Europese gebedsleiders via een Skype meeting die door Philip Holmberg
wordt geleid. Nederlandse gebedspunten worden doorgegeven naar de Internationale
Gebedsbrief.

Voorlichting en fondswerving
In 2018 zijn er spreekbeurten en presentaties door de NC gegeven in de volgende
plaatsen: Ridderkerk, Giessenburg, Leeuwarden, Waddinxveen, Lelystad, Houthalen
(België), Goes (2x) en Katwijk.
De Ebenezer Vriendendag is op 7 april gehouden in de Jeruzalemkerk in Utrecht waar
Johannes Barthel van EEFI vertelde over het wereldwijde werk van Ebenezer.
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Er zijn Ebenezer stands geweest op Eurospirit in Aalsmeerderbrug, bij Opwekking op het
Walibi terrein en op het Israël weekend van de ICAJ op de Betteld.
Begin juni was Steve Lightle naar ons land gekomen en heeft spreekbeurten gehouden
bij Sjamar (PillarofFire), Evangelie gemeente Het Keerpunt in Bolsward en voor Ebenezer
publiek bij de NEM in Nijkerk.
In 2018 werd weer vier maal ons gratis bulletin uitgegeven over de laatste ontwikkelingenen verdere informatie op het gebied van alijah en gebed, zowel internationaal als voor
Nederland. Het bulletin wordt gebruikt om het contact met de vriendenkring te
onderhouden en ten behoeve van alle voorlichtingsactiviteiten.
Vanwege de AVG wetgeving is er een schrijven uitgegaan naar alle bulletin ontvangers
waar geen contact mee is geweest gedurende de laatste 2 jaar. Zij moesten reageren
anders zouden zij het blad niet meer ontvangen.
Dit heeft geresulteerd in een reductie van 2173 abonnees naar 878 abonnees!

Publiciteit
In januari en maart is de NC op bezoek geweest bij oliem die met hulp van Ebenezer alijah
hadden gemaakt in de afgelopen jaren. Met hem reisde Dolf van de Vegte van Family7
en een cameraman mee om de interviews af te nemen. Er zijn 6 opnamen gemaakt van
elk 26 minuten die in april/mei van 2018 zijn uitgezonden door Family7 (herhaald in
augustus/september). Op de Ebenezer Vriendendag in Utrecht was de première van de
eerste film.
Er zijn in 2018 twee boeken in eigen beheer uitgegeven: “De Holocaust Ontmaskerd”
van Nigel Woodley en “Een volk komt thuis” van Richard Zevenhuizen. Beide boeken
zijn in een oplage van 1000 stuks gedrukt.
Ter gelegenheid van 70 jaar bestaan van Israël is er een speciale Ebenezer Gebedsreis
naar Israël georganiseerd van 12-23 april. Met 30 mensen zijn we op bijzondere plaatsen
geweest die met het ontstaan van de staat Israël hadden te maken.
De NC en de NGC hebben met Henk Versteeg, Niclaa van Boekholt, Patricia Alting en
Ermi Entjes de 2 jaarlijkse Internationale Ebenezer Conferentie in Jeruzalem bezocht
van 11-18 november. De NC en de NGC hebben na afloop nog 8 bezoeken aan oliem
gebracht in de week erna, wat erg op prijs werd gesteld door de oliem.

Interne organisatie
Paul Bastiaans is afgetreden als voorzitter per 1 november 2018 en Henk Versteeg heeft
de taak als voorzitter per die datum overgenomen.
De penningmeester Jan Harry van der Veen uit Houten heeft aangekondigd af te treden
in verband met gezondheidsredenen. Totdat er een nieuwe penningmeester is benoemd
zal hij de verantwoordelijkheden van de penningmeester blijven uitvoeren.
Bestuurslid Jan Boeve heeft een acute hartstilstand gehad begin 2018 en heeft het
wonderbaarlijk overleeft maar moest de rest van het jaar revalideren waardoor hij het ook
beter vond om per 1 april 2019 af te treden.
Pagina 8 van 26

Jaarverslag Ebenezer Operatie Exodus
De leden van het bestuur treden elke vier jaar af. Na deze periode is herbenoeming
mogelijk. Per 1 januari 2019 is de samenstelling van het bestuur zoals hieronder
weergegeven; daarbij is tevens vermeld het rooster van aftreden en eventuele
nevenfuncties.
naam

Functie

andere of nevenfuncties

aftredend per

H. Versteeg

voorzitter

Bestuurslid Schreeuw
leven/ Be’ad Chaim

G. Kroon

secretaris

geen

22-4-2019

J.H.A van der Veen

penningmeester

geen

1-7-2019

J. Boeve

lid

geen

22-4-2019

P. Bastiaans

Lid

Geen

1-4-2019

om 1-11-2022

Nevenfuncties bestuursleden
Geen van de andere bestuursleden vervult een nevenfunctie.

Vergaderfrequentie
Het bestuur kwam in 2018 vijf maal bijeen.
Diversen
Voor wat de uitvoerende werkzaamheden betreft kan Ebenezer gelukkig een beroep doen
op een aantal trouwe vrijwilligers.

Externe contacten
De samenwerking tussen EEFI en Christenen voor Israël International (CvII) wordt
jaarlijks bevestigd door een gezamenlijke vergadering op het hoofdkantoor van CvII in
Nijkerk. Aanwezig van CvII waren Roger van Oordt, Willem Glashouwer en Kees Kant.
Van Ebenezer zijde werd er deelgenomen door Pete Stucken, Urs Kaesermann, Johannes
Barthel en Richard Zevenhuizen.
De NC heeft ook het seminar over de XII thesen van Christenen Voor Israël bezocht in
februari 2018 in Ede.
Urs Käsermann en GianLuca Morotti hebben als afgevaardigden van EEFI in augustus
een bijzondere bestuursvergadering in Nederland bijgewoond.
Ebenezer maakt deel uit van het Israël Platform en is blij met de samenwerking met de
organisatie "Pillar of Fire" van de heer Jack van der Tang.
In Europa zijn de contacten met de andere Ebenezer vertegenwoordigingen in een aantal
landen verstevigd. Twee keer per jaar ontmoetten de Nationale Coördinatoren van de
EEFI-vestigingen in West Europa elkaar als European Board. In 2018 zijn de
bijeenkomsten gehouden in februari in Brussel, en tijdens de Ebenezer conferentie in
november in Jeruzalem.
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Verwachtingen komende periode van het
bestuur
Het bestuur ziet door de dreiging van terreur aanslagen in Europa de onrust toenemen
in de maatschappij. Het ontbreken van een krachtig landsbestuur om positie te kiezen
voor een pro Israël standpunt zal ons land geen goed doen. Vooral de Joodse families met
jonge kinderen kiezen ervoor om hun kinderen een toekomst en veiligheid te bieden in
Israël. Maar ook ouderen zien hun toekomst steeds meer in Israël.
Het bestuur ziet het als noodzaak een netwerk te bouwen van betrouwbare mensen en
organisaties die eenzelfde doel nastreven: veiligheid voor Joodse mensen in Nederland en
ze helpen bij hun alijah.
Het bestuur stelt zich mede ten doel om de contacten met de Joodse gemeenschap als
wel de christelijke kerken en groeperingen te verstevigen. Ebenezer kan zo samen met
hen in moeilijker wordende omstandigheden tot hulp zijn voor het Joodse volk om ze te
helpen in hun terugkeer naar Israël.
Hierna is een samenvatting van de begroting voor het jaar 2018 weergegeven.
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Begroting Baten & Lasten 2018
begroting
2018

werkelijk
2018

begroting
2019

€
BATEN
Giften - algemeen

145.000

146.613

140.000

Brutowinst verkoop artikelen

0

3.021

0

Baten uit acties van derden

0

0

0

Baten eigen fondswerving

145.000

149.624

140.000

Rentebaten / baten beleggingen

0

10

0

Overige baten

0

---

0

145.000

149.34

140.000

103.000

100.680

84.000

-Gebedswerk

10.000

11.308

15.000

-Voorlichting

36.000

30.906

25.000

149.000

142.895

124.000

3.000

7.516

9.000

10.000

6.605

7.000

Som der lasten

162.000

157.015

140.000

Saldo van baten en lasten

-17.000

-7.381

0

Som der baten

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
-Operatie Exodus

Lasten i.v.m. werving baten

Beheer en administratie

Vastgesteld dd … maart 2019
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Financiën
Baten
In het verslagjaar 2018 hebben de ontvangen baten met ca. 3,2% de verwachtingen (de
begroting) overtroffen. De ontvangen giften bedroegen in totaal € 146.613.
Deze ontvangsten zijn echter ca. 2% hoger ten opzichte van het jaar 2017.
Wij zijn ook verblijd met een nalatenschap van € 5.000 en een grote gift van € 5.000.
We zijn de Heer dankbaar dat we in het verslagjaar weer over voldoende middelen konden
beschikken om vele Joodse mensen te helpen terug te keren naar het land dat hen door
de Heer is beloofd als een eeuwige bezitting.
Door de uitgave van 2 nieuwe boeken is de winst op de boeken fors toegenomen en is
uitgekomen op € 3.011. Er was geen bedrag op de begroting opgenomen.

Operatie Exodus
Aan de hoofddoelstelling "Operatie Exodus" kon in 2018 voor een bedrag van € 100.680
aan alijah-hulp worden besteed. Hiervan had een bedrag van € 73.000 betrekking op de
financiële bijdrage aan de internationale activiteiten van Ebenezer Emergency Fund
International (EEFI). Op deze wijze kon extra steun gegeven worden onder het Joodse
volk, in het bijzonder in Oekraïne en Frankrijk. De steun aan Joodse mensen in
Nederland voor het maken van alijah was in het verslagjaar € 27.680. Er werd aan tien
Joodse mensen steun verleend bij het maken van alijah. Dit was 38% meer dan begroot
en we zijn ook zeer dankbaar dat wij dit hebben kunnen doen.
De uitgaven aan voorlichting beliepen in 2018 € 30.906 dit was lager dan begroot; dit had
te maken dat de productiekosten over de oliem in Israel met Family7 lager is uitgevallen.
De lasten i.v.m. verwerving baten is hoger uitgevallen dan de begroting. Dit kwam doordat
een aantal kosten in de begroting onder “voorlichting” is geboekt in plaats van onder
“Lasten i.v.m. werving baten”. In de begroting over 2019 is dit gecorrigeerd.
De kosten van beheer en administratie waren zijn in 2018 zijn ongeveer gelijk gebleven.
Per saldo resteerde over het verslagjaar een negatief saldo van € 7.381.
Besloten is om dit negatieve saldo in zijn geheel ten laste te brengen aan de Algemene
Reserve.
Al met al kunnen spreken van een zeer gezegend jaar.

Voor verdere financiële informatie wordt verwezen naar de hiernavolgende "Jaarrekening
2018" van Ebenezer Operatie Exodus.
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Jaarrekening 2018
Grondslagen voor de financiële verslaggeving
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650
“Fondsenwervende Instellingen”.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs (of
vervaardigingsprijs) verminderd met de op basis van de geschatte economische
levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van
de verkrijgingsprijs. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Bij de berekening wordt
uitgegaan van onderstaande percentages:
Gebouwen : 2 – 20
Inventaris : 20 – 25
Hard- en software : 25 - 33
Films, beeld en geluid : 33
Vervoermiddelen : 20
Op investeringen in het boekjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.
Voorraden
De voorraden worden met ingang van het jaar 2014 gewaardeerd tegen aanschafwaarde
of lagere verkoopwaarde. De voorraden per balansdatum bestaan in hoofdzaak uit boeken
en DVD's.
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening
houdend met mogelijke oninbaarheid.
Effecten
Er wordt door de Stichting Ebenezer geen beleggingen aangehouden.
Overige activa en passiva
Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING
De baten en bestedingen worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds
vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
Baten
Als baten eigen fondsenwerving worden de in het verslagjaar ontvangen giften
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opgenomen. Eventuele direct aanwijsbare kosten die aan derden worden betaald worden
in mindering gebracht op de baten.
De nalatenschappen worden voor zover het legaten van een vast bedrag betreft
verantwoord op het moment dat deze bekend worden, terwijl voor de erfstellingen de
baten verantwoord worden op het moment dat de aangifte successierecht is gedaan,
omdat dan de omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Eventuele voorschotbetalingen worden verantwoord in het jaar van ontvangst.
In de baten eigen fondsenwerving zijn ook de bruto-verkoopopbrengsten van boeken en
overige artikelen begrepen.
Bestedingen
De bestedingen worden verdeeld over de doelstellingen van Stichting Ebenezer Operatie
Exodus (d.w.z. ondersteuning alijah, gebedswerk en voorlichting), kosten van de werving
van de baten alsmede kosten van beheer en administratie.
De directe kosten worden rechtstreeks toegerekend aan deze onderdelen. De indirecte
kosten worden op basis van verdeelsleutels toegerekend aan deze onderdelen.
De verdeling van de kosten is nader gespecificeerd in het onderdeel hierna: "Specificatie
en verdeling kosten naar bestemming".
De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische
levensduur.
De overige kosten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben, wat
betekent dat zo nodig rekening wordt gehouden met vooruitbetaalde c.q. nog te betalen
posten.

GRONDSLAGEN VAN VALUTA-OMREKENING
Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers per
balansdatum. De verschillen verband houdende met wijzigingen van wisselkoersen
worden in de staat van baten en lasten verwerkt.
In de staat van baten en lasten zijn de posten omgerekend in euro’s tegen de op het
moment van de transacties geldende koers.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018
31 december 2018
€

€

31 december 2017
€

€

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

223

846

0

0
223

846

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

10.472

5.389

5.416

8.703

42.918

36.757

Totaal activa

58.806

50.849

59.029

51.695

PASSIVA
Reserves en fondsen
Reserves:
Bestemmingsreserves:
Reserve Alijah
Overige reserves:

9.731

9.731

22.882

30.263
32.613

39.994

Kortlopende schulden

26.416

11.701

Totaal passiva

59.029

51.695
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
werkelijk 2018

begroting 2018

werkelijk 2017

BATEN
Giften algemeen

146.613

Baten eigen fondswerving
Baten verkoop boeken, dvd's
Rentebaten / baten beleggingen

145.000
146.613

143.665
145.000

143.665

3.011

903

10

47
3.021

Som van de baten

950

149.634

145.000

144.615

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Operatie Exodus

100.680

103.000

104.266

Gebedswerk

11.308

10.000

9.228

Voorlichting

30.906

36.000

19.446

142.895

149.000

132.940

Wervingskosten

7.516

3.000

6.590

Kosten beheer en administratie

6.605

10.000

7.042

157.015

162.000

146.572

-7.381

-17.000

-1.957

Som van de lasten
Saldo voor financiële baten en lasten
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KASSTROOMOVERZICHT
31 december 2018
€

€

31 december 2017
€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten

-7.381

-1.957

623

623

Afschrijvingen
Mutaties voorraden
Mutaties overige vlottende activa
Overige mutaties operationele activiteiten

-5.083

49

3.286

-1.121

14.715

2.421

Totaal kasstroom operationele activiteiten (A)

6.160

15

Kasstroom investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa

-669

Investeringen in overige vaste activa
Totaal kasstroom investeringsactiviteiten (B)

-669

Kasstroom financieringsactiviteiten
Aflossingen

nvt

nvt

Ontvangen leningen

nvt

nvt

Kasstroom financieringsactiviteiten (C )
Totaal kasstroom uit activiteiten

0

0

6.160

-654

Mutatie liquide middelen
Liquide middelen per 1 januari

36.758

Liquide middelen per 31 december

42.918

Mutatie liquide middelen

37.411
36.757
6.160

-654

Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode en verklaart de
geldstromen in het boekjaar, uitgaande van het saldo baten & lasten.
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Toelichting op de balans
(bedragen in euro's)
ACTIVA

31 december 2018

31 december 2017

Af: afschrijvingen (3 jaar)

846
0
0
846
-623

800
669
0
1.469
-623

Balans per 31 december

223

846

Materiële vaste activa
Bedrijfsmiddelen
Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: desinvesteringen

De bedrijfsmiddelen betreffen uitsluitend hard- en software, in gebruik voor zowel
bedrijfsvoering als voor de doelstellingen.
Verder zijn er gedurende het verslagjaar geen immateriële, materiële of financiële vaste
activa in gebruik geweest.
Totaal overzicht materiële vaste activa
Overzicht
materiële vaste
activa
Omschrijving
Hard- en
software
Beamer
W1070 31/1

Jaar van Afsch
aanschaf

Aanschafwaarde

Boekwrde
31-12-2017

Afschrijvingen
2018

Boekwrde
31-12-2018

2012
2016

33%
33%

1.007
1.200

0
400

0
400

0
0

2017

33%e

669

446
846

223
623

223
223

Voorraden
Boekwaarde per 31 december
Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren en vooruitbetaalde posten:
- nog te ontvangen van oliem
- n.t.o. bankrente
- overige posten vooruitbetaald
Totaal debiteuren/overlopende activa

2018
10.472

2017
5.389

2.553
10
2.853
5.416

8.546
47
109
8.702
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Liquide middelen
- ING bank, telerekening
- ING bank, spaarrekening

2018
26.295
16.623

2017
14.182
22.576

Balans per 31 december

42.918

36.757

Totaal activa

59.029

51.695

31 december 2018
€

€

31 december 2017
€

€

Reserves en fondsen
Reserves:
Bestemmingsreserve Alijah
Saldo per 1 januari

9.731

11.688

Aangewend in boekjaar

-1.957

Uit resultaatbestemming
9.731

9.731

Continuïteitsreserve
Saldo per 1 januari

30.263

Uit resultaatbestemming

-7.382

Totaal reserves per 31 december

30.263
22.882

30.263

32.613

39.994

De bestemmingsreserve "Alijah" is gevormd met het oog op de verwachting dat
er de komende jaren incidenteel een groter beroep op de Stichting zal worden gedaan
m.b.t. hulpverlening aan Joodse mensen.
Fondsen
In het verslagjaren waren er geen fondsen met door derden aangegeven
bestemmingen.
Voorzieningen
In het verslagjaar zijn geen voorzieningen voor specifieke doeleinden aangehouden.
Langlopende schulden
In het verslagjaar is geen gebruik gemaakt van financieringen door derden met een
looptijd langer dan 1 jaar.
Kortlopende schulden:
Crediteuren/declaraties
Naar Ebenezer UK te zenden
Door te zenden gift

Totaal passiva

3.416
23.000

11.501
200
26.416

11.701

59.029

51.695
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2018

2018

2017

€

€

€

€

€

€

Baten
Giften van particulieren
Giften van bedrijven

138.978

145.000

138.307

490

335

7.145

5.023

Giften van loterijorganisaties
Baten van subsidies van
overheden
Giften andere organisaties
zonder winststreven
Som van de geworven baten

146.613

145.000

143.665

Overige baten:
Boekenverkoop:
Voorraad 1-1-2018

5.389

5.438

Afwaardering

0
5.389

5.438

8.538

2.152

13.927

7.590

Verkoop

-6.466

-3.104

7.461

4.486

Voorraad 31-12-2018

10.472

5.389

Inkoop

Brutowinst

3.011

Rentebaten

10

Som van de baten

149.634

0

903

47

145.000

144.615
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OVERZICHT LASTENVERDELING
Specificatie en verdeling kosten naar bestemming
Bestemming
Lasten
Hulp aliyah
Conferenties
Publiciteit
Periodieken, drukwerk
Reiskosten
Kantoor- en alg. kosten
Afschrijvingen
Totaal lasten

Alijah
internationaal
73.000

Alijah uit
Nederland
23.526
2.013
-

Gebedswerk

Voorlichting

Eigen
fondswerving

Kosten beheer
en
administratie

Totaal
2018

Begroting
2018

Totaal
2017

899
5.083
623

96.526
4.026
26.170
13.910
5.990
9.770
623

100.061
2.682
13.586
12.358
5.376
11.886
623
-

7.516

6.605

157.015

146.572

36.000

3.000

10.000

19.446

6.590

7.042

21.811
6.955
1.198
943

2.180
3.478

1.198
943

2.013
2.180
3.478
2.696
943

1.858

73.000

27.680

11.308

30.906

Begroting 2018

83.000

20.000

10.000

Totaal 2017

84.000

20.266

9.228

-

162.000
146.572

Doelbestedingspercentage van de baten
Besteding aan doelstelling / totale baten

95,5%

91,9%

Doelbestedingspercentage van de lasten
Besteding aan doelstelling / totale lasten

91,0%

90,7%

Kosten eigen fondswerving
Kosten eigen fondswerving / baten (giften) eigen fondswerving

5,0%

4,6%

Percentage kosten beheer en administratie
Kosten beheer en administratie/totale lasten

4,2%

4,8%
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Toelichting van de specificatie en verdeling kosten naar bestemming
Enkele indirecte kostenposten zijn toegerekend aan meerdere bestedingscategorieën.
Bij deze verdeling is een procentuele verdeelsleutel gehanteerd, zoals hieronder
weergegeven. Wel zijn de kosten voor advertenties en reclame voor 100% aan
voorlichting toegerekend.

Alijah in
Nederland

public relations – algemeen
conferentie-kosten

50%

bulletin/gebedsbrievenincl. porto- kosten

Gebedswerk

Voorlichting

Eigen
fondswerving

25%

50%

25%

25%

50%

25%

20%

Beheer en
administr.

50%

auto-reis-ticket kosten

20%

45%

conferentie-kosten

50%

50%

administratie kosten

10%

10%

10%

15%

20%

50%

Resultaatsbestemming
In overeenstemming met het besluit van het bestuur dd …maart 2019.
is het saldo baten en lasten over 2018 ad € -7.381.95 als volgt
verwerkt:
Saldo baten en lasten over 2018 :

-7.381.95

hiervan:
-ten laste aan Reserve Alijah
-ten laste aan Algemene Reserve

0
-7.381.95
-7.381.95
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Ebenezer Emergency Fund International (EEFI)
jaaroverzicht
De hieronder vermelde gegevens over het jaar 2018, met de op de volgende
bladzijden vermelde accountantsverklaring, hebben wij ontleend aan het
“Annual report and Financial Statements 2018” van Ebenezer Emergency Fund
International. De cijfers betreffen de enkelvoudige cijfers van deze vennootschap.
Ebenezer Emergency Fund International data for 2018:
Total Income Resources 2018
$ 5,141,197 (2017 - $ 4.821.486)
Expenditure
$ 5,386,419 (2017 - $ 5.259.611)
De hieronder vermelde gegevens betreffen de gegevens van EEFI, samengevoegd met die van de aan haar verbonden landenvestigingen (“affiliates”) in
heel de wereld. Deze gegevens zijn ontleend aan het door EEFI uitgegeven
“Worldwide Annual Report 2018”
In 2018 within the Eastern European Region and Russia we have:
• Visited 5,069 Churches and Pastors
• Visited 6,177 Jewish families
• Helped 4,326 people to the consul and with documents
• Helped 6,559 people to make aliyah
• Distributed 3,030 humanitarian aid parcels
Projects
• Eastern European Region
• Food parcels for Holocaust survivors
• Food parcels for Jewish families with many children
• Food parcels at Purim, Rosh HaShana, Hanukkah
• Support Jewish communities in smaller towns
• Stationery project for Jewish school children
• Medicines for Holocaust survivors
• Winter shoes for needy Jewish children
Russia
• Support Jewish families with many children/children of limited abilities
• Stationery project for Jewish school children
• Winter shoes/clothes for needy Jewish children
• Vitamins for Jewish Children
• Medicines for Holocaust survivors
• Help for Jewish Veterans of WWII
Ebenezer Operation Exodus first begun helping olim make aliyah from the
countries of the former Soviet Union back in 1991. Since then we have
continued our work in these countries, but today that work has grown and we
are now helping olim from the nations all over the world.
The Lord is bringing back His Chosen People from all over the world in fulfilment
of Biblical prophecy and it is our privilege to be able to be involved in this Holy
work.
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"Accountants independent assurance report 2018" van EEFI
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Overige gegevens
Accountantsverklaring
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