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van de vöorzitter

Dit verslag is om duidelijkheid te geven waar Mission's Flame Ministries mee
bezig is en onze visie is voor de toekomst

Voor de duide Het gehele bestuur en de vrijwilligers die zich inzetten voor de
stichting n een fulltime baan en verrichten de werkzaamheden in hun vrije tijd en
geheel

ln april 2010 wij voor het eerst naar de Filippijnen. Naar aanleiding van een vraag
om daar te gaan helpen. Toen wij naar huis gingen waren wij diep onder de indruk
van de pros
oudere zus ,

ie van minderjarigen en mensenhandel. Een meisje van veertien waarvan de
ee was, zijn wij gaan helpen. Hierdoor kwamen we thuis met een verhaal.

Thuis zijn wij gaan zoeken en al snel vonden wij er één die dit meisje haar
opleiding bekostigen

Wij hadden in 010 de wens om twaalf van dit soort kinderen naar school laten gaan

Y*r"&
w

I

I

I

I

I

!

I

{

I

dl

het zand

L Vers van het bestuur

Eind 2020

Wij zijn van 'ien naar tien studenten gegaan die gesponsord worden
Van deze zijn er nu nog tien over. Eén heeft haar geld genomen en heeft niets meer
van zich laten horen, de andere drie hebben besloten te stoppen in verband met de corona
en zijn gaan Zij hadden al een High School diploma

Kinderen die
Kinderen die

Tot nu toe heb
Een aantal laa
kinderen. De t
een moment z,
begonnen zijn.
reizen naar de

t niets hebben, zelfs geen toekomst
bed hebben om in te slapen maar gewoon op de grond in de modder of in

lben wij tweeënveertig kinderen geholpen, waarvan nu nog tien studeren.
it nog regelmatig van zich horen, zij zijn getrouwd en hebben inmiddels ook al
ten die nu nog studeren zijn april 2022 klaar met hun opteiding. Dit zal ook
ïjn dat wij een nieuw project gaan starten, of misschien al iets nieuws
i neden hiervoor is de huidige corona-crisis die het onmogelijk maakt om af te
i rtttppunen.

rona is voor ons in 2020 wel een dieptepunt. Hierdoor zijn wij niet in staat
tar de Filippijnen te gaan en hebben wij alles op afstand moeten doen. Op zich
»ed, maar voor de toekomst willen wij een'virus veilig' project gaan starten.
ts binnen Europa of zelfs binnen Nederland.

Corona: De co,
geweest om n(
ging dit wel gc
Dit betekent ie
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- Op afstand de studenten -controleren en van geld voorzien
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Dat wil zeggen: De studenten gaan de opleiding afmaken en er worden'geen nieuwe
stu denten meer geworven.
Ons oriënteren op een 'virus veilig' project binnen Europa of zelfs binnen Nederland,
of éénmalige of kortlopende acties

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
Ma i I : i nfo@m issionsfla 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 I 6227
RS/N: 8l 7l 73559

3. t Bestuur

Uit welke personen is het bestuur opgebouwd?
Zie on dersta a n de n a men.

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 werkzaamhedenT

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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Alle
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3.2 Werk emer§

Vrijwilligers;
Chantal & lea Paul Dompeling

Beloningsbele
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

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 I e ko sten / b ested i n g en

Activa

I m materiële vaste activa

Materiele vaste activa

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Totale activa

Passiva

Reserves en fondsen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

€

€

€

€

€

Ce

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
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Totale passiva € r.020,00 € 00,00
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2019 2020

26.733,76

232,21

€ 13 5,3r

8,45

€r3 ,76

9 3,99

84,00

75,28

80,49

€ r 3.83 76

00

,00

€

€

€

€ 26.965,97

6467,35

686,54

r 9.023,63

788,45

€

€

€

€

€

€ 26.965,97

r.020,00

€

€

€

€

€ r.020,00

r.020,00

€

€

€

€

0,00

I



,Viri.,,,ïl&
'"*,,fu*

-Kosten voor
-Kosten voor
-Kosten voor

Bedragen n uit de volgende uitgaven
-Kosten die kt zijn voor de opleidingen

t vervoer van de studenten naar hun opleidingslocatie.
niformen

op school en studiematerialen

'.J.Scholte
Penningmeester
P.Gort

-Reis en ve ten voor bezoek twee maal per jaar.

Reserves gaa, mee naar het volgende jaar, hier zit namelijk het geld in waaruit studenten
betaald

5. Beg ting

Voor 2021 wi n wij gewoon doorgaan en proberen ons werk uit te breiden
Bij deze zijn natuu rlijk volledig afhankelijk van donaties.

Punten voor 2 2t

- Meer donate rs zodat wij ruimte hebben nieuwe projecten te onderzoeken en
verwezen

6. Ond rtekening

Voorzitter Secretaris
A.Gras u s
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