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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JAARVERSLAG 2018
Oprichting
Stichting Amos 5:24 is op 17 mei 2016 opgericht. De stichting is opgericht uit het verlangen om te
streven naar recht en gerechtigheid, waar ook ter wereld. Dat kan op plekken waar mensen in arme,
onwaardige of betreurenswaardige omstandigheden leven, maar ook ondersteunend in Nederland.
Verslag
In 2018 hebben wij de volgende activiteiten verricht:
Vluchtelingenprojecten in Thessaloniki (Griekenland) en Kladusa (Bosnië). Op deze plaatsen
bevinden zich onze partnerorganisaties;
Fonds wervende activiteiten.

Partnerorganisaties
Door Gods leiding hebben we de volgende organisaties mogen ontmoeten:
Apostolic Church te Thessaloniki: samen met hen mogen we de vluchtelingen in en rond
Thessaloniki voorzien in middelen, maar bovenal hen van hart tot hart te ontmoeten. Wat is
het waardevol om deze mensen te zien en hen een luisterend oor te geven. Bovenal gunnen
we ze om kennis te maken met onze Heer welke zij leren kennen via de Al Massira-cursus;
Team Philoxenia/Soul Food Kitchen te Thessaloniki: zij zetten zich in om dagelijks vanuit hun
keuken in Thessaloniki 100 tot 200 voedselmaaltijden te verstrekken aan vluchtelingen die op
straat leven;
Team SOS Kladusa (Bosnië): in Kladusa (Bosnië) leven honderden mensen op straat in de
hoop de grens naar Kroatië te kunnen oversteken. Team SOS Kladusa helpt deze mensen
met kleding, voedsel, medische zorg en het geven van aandacht voor deze mensen.

Slot
Met dankbaarheid kijken we terug op 2018. Een jaar waarin we minder op reizen hebben gehad.
Soms kan men ook gerechtigheid uitoefenen dicht in de buurt van je woonplaats. We zijn ook
dankbaar richting onze donateurs en betrokkenen. Tijdens onze activiteiten hebben we mogen
ervaren dat onze relatie met ons Hemelse Vader mocht worden versterkt. Aan Hem zij alle eer.
Harderwijk, 27 juni 2019
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ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
Nog te ontvangen gelden Sinterklaasbezoeken
Te vorderen BTW
NL 22 RABO 0310 3404 89

31-12-2018
(in €)

31-12-2017
(in €)

1.000
6.892
---------7.892
=======

450
10
10.481
---------10.941
=======

31-12-2018
(in €)

31-12-2017
(in €)

834
7.000

641
10.000

58
----------7.892
=======

0
300
----------10.941
=======

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Saldo van baten en lasten
Bestemmingsreserve ten behoeve van partnerorganisaties
KORTLOPENDE SCHULDEN
Nog te betalen BTW
Nog te betalen bedragen
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2018
(in €)
SALDO BATEN EN LASTEN
ACTIVITEITEN
Giften project Thessaloniki
Giften project Duinkerken
Giften project kampvuuravond
Giften voor Lesbos
Giften project De Parel
Giften project paaspakket
Overige specifieke giften
Besteding goede doel (zie volgend blad)
Mutatie bestemmingsreserve

1.516
232
450
751
473
---------3.422
-10.257
3.000
----------

2017
(in €)

12.680
2.903
0
0

1.206
---------16.789
- 14.568
- 10.000
----------/-3.835

OVERIGE ONTVANGSTEN
Netto-opbrengst HorecAmos
Netto-opbrengst Sinterklaas-activiteiten
Overige giften

3.613
275
--------

-/- 7.779
440
4.661
1.719
--------

3.888
KOSTEN
Saldo reisfonds
PR en marketing
Algemene kosten
Bankrente en –kosten

-332
63
129
----------

8.120
573
48
22
172
----------

140
------------193
========

-/- 815
-------------/- 474
========
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Thessaloniki
Team Philoxenia/Soul Food Kitchen
Exploitatiekosten keuken (o.a. gasflessen,
etensbakken, ingrediënten voor maaltijden,
water en benzine voor de auto’s die de
maaltijden verspreiden)
Apostolic Church
Exploitatiekosten (voedsel en brandstof ten
behoeve van vervoer personen naar Al
Massira)

Kladusa

Overige

Totaal

1.488

5.000

SOS Kladusa
Exploitatiekosten (voedsel en brandstof)

1.100

Overige
Eurorelief kamp Lesbos
Kinderboeken voor vluchtelingen
Kerstpakketten participanten voedselbank
Harderwijk

500
469
1.500

Ondersteuning personen
--------6.488
=====

---------1.100
======

200
---------2.669
======

10.257
=======
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