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 Stichting AMOS 5:24 zet zich in voor recht en gerechtigheid 

 
JAARVERSLAG 2021 

 
 
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 2020 en 2021 zijn vanwege Corona weinig activiteiten uitgevoerd. Vanzelfsprekend zijn meerdere 
contactmomenten geweest met onze partnerorganisaties. We zijn blij en dankbaar dat deze 
partnerorganisaties hun werk hebben kunnen voorzetten. Hun werk hebben we kunnen ondersteunen met een 
financiële bijdrage.  
 
Vanwege corona zijn ook de minder fondswervende activiteiten uitgevoerd. De Sinterklaasactiviteiten zijn dan 
ook fors minder omvangrijk dan voorgaande jaren.  
 
 
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; 

 
Slot 
Met dankbaarheid kijken we terug op 2021. Een jaar waarin de activiteiten op een laag pitje hebben gestaan. 
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, 28 juni 2022  
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
 
 
 
 

 ACTIVA 
 31-12-2021 31-12-2020 
 (in €) (in €) 
VLOTTENDE ACTIVA   
Nog te facturen omzet inzake Sinterklaas 950 900 
Te vorderen BTW - 300 
NL 22 RABO 0310 3404 89 835 863 
 ---------- ---------- 
 1.785 2.063 
 ======= ======= 

 
 
 
 
 
 
 
 

 PASSIVA 
 31-12-2021 31-12-2020 
 (in €)  (in €)  
EIGEN VERMOGEN   
Saldo van baten en lasten 435 413 
Bestemmingsreserve ten behoeve van partnerorganisaties 1.350 1.650 
 ----------- ----------- 
 1.785 2.063 
 ======= ======= 
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SALDO VAN BATEN EN LASTEN VAN 2021 
 
 

  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 2021 2020 
 (in €) (in €) 
SALDO BATEN EN LASTEN ACTIVITEITEN     
Giften project Thessaloniki  240  540  
Giften project 40-dagen ACT 2.266  -  
 ----------  ----------  
 2.506  6.013  
Besteding goede doel (zie volgend blad) -4.000  --3.250  
Mutatie bestemmingsreserve 300  1.100  
 ----------  ----------  
  -1.194  -1.610 
OVERIGE ONTVANGSTEN     
Netto-opbrengst Sinterklaas-activiteiten 1.035  900  
Overige giften 300  477  
 --------  --------  
  1.335  1.377 
KOSTEN     
Bankrente en –kosten 119  116  
 ----------  ----------  
  -119  -116 
  -------------  ------------- 
  22  -351 
  ========  ======== 

 
  

mailto:info@amos5-24.nl
http://www.amos5-24.nl/


   
 Stichting AMOS 5:24 (ANBI) 
 p/a Thorbeckelaan 5 
 3843 WL  HARDERWIJK 
 info@amos5-24.nl 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Stichting AMOS 5:24 zet zich in voor recht en gerechtigheid 

Toelichting besteding middelen 2021 
 Thessaloniki     
Apostolic Church     
Exploitatiekosten (voedsel en brandstof ten 
behoeve van vervoer personen naar Al Massira) 

4.000    

 =====    
 
 
Toelichting besteding middelen 2020 

Apostolic Church     
Exploitatiekosten (voedsel en brandstof ten 
behoeve van vervoer personen naar Al Massira) 

 
3.250 

   

 =====    
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