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Voorwoord van dk voorzitter

Dit verslag 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 eer:st 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 2019

We zijn van zestien naar veertien studenten gegaan die gesponsord worden.
Dit terwijl twaalf onze droom was. Twee studenten zijn verhuisd naar elders op de
Filippijnen, Wij hebben deze studenten geld voor heel 2019 meegegeven maar in 2020
moeten zij zichzelf gaan redden. Dit omdat wij er geen controle meer over hebben.

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 2019 wij zijn slachtoffer geworden van financiële criminaliteit. Het huis met
alles erin wat bijna klaarwas en ongeveer€ 2000,- is ons afhandig gemaakt. wij kunnen er
nog wel gebruik van maken maar dat hangt aan een zijden draadje. wel hebben wij een
aantal belangrijke en kostbare zaken waaronder onze scooter veilig kunnen stellen.
Wij zijn wel bezig alles terug te krijgen en maar dat valt als buitenlander in een corrupt land
niet mee. Wij gaan voor gerechtigheid en dat de betrokken personen bekend worden
gemaakt zodat deze dit niet weer kunnen doen, waarschijnlijk is ook de lokale overheid
hierin betrokken.

Ondanks deze tegenslag zijn wij erg tevreden met name de studenten halen hoge cijfers op
school.
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1.2 Activiteiten

- Website Destiny C/tild (www.desËlyEhild=!, opgezet

2. Toekomst

Voor 2020 willen wij het werk stabiliseren en een eindpunt stellen.
Dat wil zeggen de jongste student moet nog drie senior highschool of zeven jaar met
universiteit,202T zou dan het laatste jaar zijn met deze studenten. Als er nieuwe studenten
bij komen moeten deze binnen drie of zeven jaar klaar z:ijn. En telkens gaan wij bekijken of
wij een student naar universiteit laten gaan.

2.2 Activiteiten

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

3. 0rganisatie

Stichting Mission's Flame Ministries
Ma 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 : NL2)ABNA) 5 80 I 9629 I
bic: ABNANL2A
KVK nr: 0l I I 6227
RS/N;817173559

3.1 §estuur

Uit welke personen is het bestuur opgebouwd?
Zie onderstaande namen.

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

Zijn de leden na hun termijn 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 Werknemers

Vrijwilligers;
Chantal & Jean Paul Dompeling
Wilbert Scholte

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

lnkomsten

lnkomsten uit eigen fondsenwerving

lnkomsten gezamenlijke 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 le kosten /bested i n g e n

Activa

I mmateriële vaste activa

Materiele vaste activa

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Totale activa

Passiva

Reserves en fondsen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

20t 8 2019

€

€

€

€

€

€

€

28.403,78

47 5 ,00

845,56

€ 26.7 33,76

232,21

€ 29.724,34

€. 2.320,40

€ 317 ,39

€ 26.854,34

€ 232,21

€

€ 26.96s,97

6.467,35

686,5 4

r 9.023,63

788,45

€

€

€

€

€

€ 29.724,34

1.220,00

€ 26.965,97

1.020,00

€

€

€

€

€

€

€

€

€ r.220,00

1.220,00

€ 1.020,00

r.020,00€

€

€

€

€

€

6

Totale passiva € r.220,00 € r .020,00



Bedragen bestaan uit de volgende uitgaven:
-Kosten die gemaakt zijn voor de opleidingen.
-Kosten 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 2020 willen wij gewoon doorgaan en proberen ons werk uit te breiden
Bij deze zijn wij natuurlijk volledig aÍ'hankelijk van donaties.

Punten voor 2020

Meer donateurs zodat wij mee,r kinderen kunnen laten studeren.
Donaties voor algemene zaken zodat wij vaker en langer deze kinderen kunnen
bezoeken.

6. Ondertekening

le
)e

Voorzitter
P.J.Scholte

Pen ningmeester
P.Gort

Secretaris
A, is
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