Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Near East Ministry
4 1 0 4 6 4 7 1

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Voorthuizerweg 5, 3862 PZ Nijkerk
0 3 4 2 4 7 1 3 1 8

E-mailadres

info@neareastministry.nl

Website (*)

www.neareastministry.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 3 0 4 6 5 6 4

Levensbeschouwing - Religieus geënte instellingen
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
4

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

3 0 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Dhr. P.Verboom

Secretaris

Mevr. E. van de Poll-Hunse

Penningmeester

Dhr. R.J. Schudde

Algemeen bestuurslid

Mevr. M.Belder

Algemeen bestuurslid

Mevr. H.de Haan - de Boer

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De doelstelling en grondslag van Stichting Near East Ministry is als volgt in de statuten
beschreven:
Vanuit een reveil in de gemeente van Jezus Christus dienstbaar zijn aan de kinderen
van Abraham (Jood en Arabier) in een houding van ootmoed, gebed en verzoening. Zij
wil dit bereiken door:
1. opleiding ter voorbereiding van een uitzending naar het Midden-oosten;
2. behulpzaam zijn bij het vinden van werk en begeleiding in het Midden-Oosten;
3. het verspreiden van de boodschap van de Stichting.
Vanaf 2013 is het "mission statement" van de NEM als volgt geformuleerd:
"Vanuit de verzoening in Jezus Christus wil de NEM de ontmoeting met Israël en de
Arabische volken stimuleren vanuit een houding van dienen, leren en bidden."

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

1. Activiteiten in het Midden-Oosten
De Stichting zendt, na een goede voorbereiding, personen uit naar het Midden-Oosten.
De duur van de uitzending kan variëren van 2 maanden tot vele jaren.
Daarbij heeft de stichting een geestelijke en pastorale zorg voor deze medewerkers.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting is voor zijn inkomsten afhankelijk van giften en schenkingen.

2. Onderwijs en publiciteit in Nederland en België
Het Reveilwerk, de leergangen, studiedagen, vieringen, publicaties en spreekbeurten
hebben
tot doel individuele gelovigen en gemeenten te betrekken bij Israël en het Midden
Oosten.

Voor het organiseren van het reveilwerk wordt een bijdrage in de onkosten gevraagd
van de deelnemers. Daarnaast wordt een beroep gedaan om giften te geven om het
gehele werk van de stichting te kunnen realiseren.
De stichting is eigenaar van een pand en gebruikt dit ook om de bijeenkomsten te
kunnen organiseren. Hiervoor wordt van de gebruikers een bijdrage in de onkosten
gevraagd.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Onderwijs Nederland :cursussen en spreekbeurten.
Dienst Midden Oosten :Activiteiten via projecten in het Midden Oosten

Dienst Reveilwerk : Organiseren Reveilweken, weekenden en bijeenkomsten

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De NEM heeft een eigen salarisgebouw en arbeidsvoorwaarden die zijn geformuleerd
in een document "arbeidsvoorwaardenreglement NEM".

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Zie jaarverslag pagina 5 en verder

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Het gemiddelde salaris voor een full time dienstverband is € 33.700,-. Bij de Stichting
waren in 2020 gemiddeld 4,32 FTE's in dienst. Het salaris van de algemeen directeur
bedroeg in 2020 voor een half time dienstverband € 24.572,=.
De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

272.093

280.849

€

+

€

272.093

+
280.849

Continuïteitsreserve

€

337.242

€

270.806

Bestemmingsreserve

€

45.941

€

8.000

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

22.583

€

+

200.284

+
€

340.387

€

612.480

€
€

+

+
€

383.183

278.806

9.746

€
317.804

31-12-2019 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

76.439

€

51.439

Langlopende schulden

€

95.877

€

102.877

Kortlopende schulden

€

56.981

€

57.757

Totaal

€

612.480

€

490.879

210.030

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

+
€

490.879

+

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.
Volledige rapport Jaarstukken is op te vragen bij secretariaat@neareastministry.nl

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

409.328

€

321.349

Nalatenschappen

€

90.050

€

12.110

Overige baten particulieren

€

2.912

€

280.671

Som van baten van particulieren

€

502.290

€

614.130

Baten van bedrijven

€

3.175

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

57.502

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

€

43.000

562.967

€

657.130

22.094

€

86.478

+

+
585.061

€
€

+

+

+
743.608
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

172.953

€

66.812

136.355

349.549

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

239.765

€

485.904

Wervingskosten

€

20.856

€

54.405

Kosten beheer en administratie

€

225.120

€

181.176

Som van de lasten

€

485.741

€

721.485

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

165.731

€

179.216

Saldo financiële baten en lasten

€

5.057

€

5.133

Saldo baten en lasten

€

104.377

€

27.256

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

+

+

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.
Volledige rapport Jaarstukken is op te vragen bij secretariaat@neareastministry.nl

Door de ongewone situatie in 2020 zijn de vaste kosten van de bedrijfsvoering wel
gewoon doorgegaan maar zijn deze niet toegerekend aan de doelstellingen,
bijvoorbeeld omdat er geen fysieke bijenkomsten waren. Vanaf 2021 wordt hier
specifiek aandacht aan besteed en zullen alle kosten van beheer beoordeeld worden in
hoeverre deze wel toegerekend horen te worden aan de doelstellingen waar de
stichting zich voor inzet.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

