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Voorwoord van de voorzitter

Ditverslag is geschreven om duidelijkheid te geven waar Mission's Flame Ministries mee
bezig is en wat onze visie is voor de toekomst.

Voor de duidelijkheid: Het gehele bestuur en de vrijwilligers die zich inzetten voor de
stichting hebben een fulltime baan en verrichten de werkzaamheden in hun vrije tijd en
geheel belangeloos.

ln april 2010 gingen wij voor het eerst naar de Filippijnen naar aanleiding van een vraag om
daar kinderen te gaan helpen. Toen wij naar huis gingen waren wij diep onder de indruk van
de prostitutie van minderjarigen en mensenhandel. Een meisje van veertien waarvan de
oudere zus prostituee was, zijn wij gaan helpen. Hierdoor kwamen we thuis met een verhaal.
Thuis zijn wij sponsors gaan zoeken en al snel vonden wij er één die dit meisje haar
opleid ing wilde bekostigen.

Wij hadden in 2010 de wens om twaalf van dit soort kinderen naar school laten gaan.
Kinderen die echt niets hebben, zelfs geen toekomst.
Kinderen die geen bed hebben om in te slapen maar gewoon op de grond in de modder of in
het zand liggen.
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Eind 2018:

We zijn van negentien naar zestien studenten gegaan die gesponsord worden. Ditterwijl
twaalf onze droom was. Wil heeft als doel om vijftig studenten te steunen.

Negen studenten zijn afgestudeerd hebben een baan. Drie daarvan hebben al een gezin en
een eigen huis. Vanuit de groep van vorig jaar zijn er nog geen studenten afgestudeerd.

Dieptepunt: ln 2018 wij zijn in verband met overlijden zes sponsors kwijtgeraakt. Eén van de
sponsors heeft de stichting wel in het testament vermeldt. Dit zal in 2019 afgewikketd
worden.
Twee studenten zijn verhuisd en kunnen wij daardoor niet meer helpen. in november hebben
wij nog een student afgewezen, deze had ons niet meer nodig.

Huis

Na voor de derde keer uit een huurhuisje te zijn gezet, hebben wij eind 2017 een stukje
grond van tweehonderdvijftig vierkante meter kunnen kopen. Dit hebben we op naam van
onze assistente Dara gedaan omdat een buitenlander op de Filippijnen geen onroerend goed
in bezit kan hebben. Wel heeft de gemeente de stichting genoemd in de eigendomspapieren.
Dit komt omdat wij een goed contact met de gemeente hebben.
Op deze grond zijn we begonnen met het bouwen van een woonhuis, een winkeltje en
kantoortje. Dara l.teeft geen inkomen en werkt bÍjna fulltime voor de stichting. Met het te
realiseren winkeltje kan zij een inkomen genereren waar zij van kan leven.
Aan het eindevan 2018 zijn wij een jaar met het huis bezig en zijn wij erg tevreden. De
beneden verdieping is klaar, dit betekend het winkeltje, keuken, slaapkamer en de
badkamer.

Tot nu toe kunnen wij erg tevreden zijn, wij zijn goed bezig geweest in 20t I
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1.2 Activiteiten

Geld ingezameld voor de bouw van het huis.
Opera Familia heeft een benefietconcert gehouden.
Jeugdgroep Kollumerzwaag heeft een rookworst actie gehouden eind 2012, de
opbrengst is januari 2018 bekend gemaakt.
Geheel vernieuwde website opgezet met donatie rnodule.
Chantal en Wil zijn een aantal dagen wezen blitzen.

?. Toekomst

Voor 2019 willen wij gewoon doorgaan en proberen ons werk uit te breiden, dat wil zeggen
meer kinderen laten studeren en begeleiden totdat zij een baan hebben. Op naar de vtjftig.
Ook willen wij meer donaties zien te krijgen om afgestudeerde studenten een microkrediet te
kunnen geven zodat zij een eigen zaakje kunnen beginnen of voor het kopen van een huis. En
niet te vergeten om ook ons multifunctioneel huis af te kunnen bouwen.

2.2 Activiteiten

Wanneer wij voldoende tijd hebben meer promotie maken door het benaderen van
- Bedrijven
- Vrouwenverenigingen
- Kerken
' Jeugdgroepen

3. Organisatie

Stichting Mission's Flame Ministries
M a i I : i nfo@m i s s io n sfla me. n I
tel: 06-3701 3416
bank: 58.01 .96.291
I ba n : N L20ABNA0 5 80 I 9629 I
bic: ABNANL2A
KVK nr: 0l I 1 6227
RS/N:817173559

3. t Bestuur

Uit welke personen is het bestuur opgebouwd?
Zie onderstaa nde na men.

Zijn er het afgelopen jaar wisselingen geweest of komt er een wisseling aan?
Negatief

Zijn de leden na hun termun herkiesbaar of niet?
Negatief. De stichting werkt niet met termijnen.

ls het bestuur onbezoldigd of ontvangen zij een vergoeding voor hun werkzaamheden?
Het bestuur is volledig onbezoldigd.

Wat zijn de namen van de bestuursleden en wat is de rolverdeling?

Voorzitter: dhr. Peter Scholte
Penningmeester: dhr. Patrick Gort
Secretaris: dhr. Allard Grashuis
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3"2 Werknemens

Vrijwilligers;
Chantal & Jean Paul Dompeling

Op de Filippijnen;
Dara Datic

Belon ing sbeleid:
Alle werkzaamheden voor de stichting worden op vrijwillige basis gedaan
Er wordt geen vergoeding in natura of in geld gegeven.
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4. Jaarrekening

lnkomsten

lnkomsten uit eigen fondsenwerving

I nkomsten gezamenlij ke acties

lnkomsten acties van derden

Reserve van vorig jaar

Totale inkomsten

Bestedingen

Kosten werving baten

Kosten beheer en administratie

Besteed aan doelstelling

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves Storno

Tota I e ko sten /bested i n gen

Activa

lmmateriële vaste activa

Materiele vaste activa

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Totale activa

Passiva

Reserves en fondsen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

2017 20r 8

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ 17.505,54

€

€

€ 1219,97

€ 28.403,78

47 5,00

845,56

2.320,40

317 ,39

26.854,34

232,21

0

1.220,00

0

0

1.220,00

0

0

€ r 8.725,51

€ r.018,30

€ 366,2s

€ r 6.43 5,40

€ 84 5,56

€ 60,00

€ 18.725,51

0

1420,00

0

0

€

€

€

€

€ r 420,00

1420,00

0

0

€

€

€

r 6

Totale passiva

&

€ r 420,00

€

€ 29.724,34

€ 29724,34

€ 1.220,00



Bedragen bestaan uit de volgende uitgaven:
-Kosten die gemaakt zijn voor de opleidingen.
-Kasten voor het vervoer van de studenten naar hun opleidingslocatie.
-Kosten voor schoolu n iformen.
-Kosten voor projecten op school en studiematerialen.
-Reis en verblijfkosten voor bezoek twee maal per jaar.

Reserves gaan mee naar het volgende jaar, hier zit namelijk het geld in waaruit studenten
betaald worden.

5. Begroting

Voor 2019 willen wij gewoon doorgaan en proberen ons werk uitte breiden
Bij deze zijn wij natuurlijk volledig afhankelijk van donaties.

Punten voor 201 9

le Meer donateurs zodat wij meer kinderen kunnen laten studeren.
2e Donaties voor algemene zaken zodat wij vaker en langer deze kinderen kunnen

bezoeken.
3e Donaties om micro kredieten te kunnen verstrekken, zonder rente.
4e Donaties om het "Mission's Flame" gebouw af te kunnen bouwen.

6. Ondertekening
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Voorzitter
P.J.Scholte
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l>enningmeester
P.Gort

2s- o

Secretaris
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