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1. ALGEMEEN

RECHTSVORM (EN BESTUURSLEDEN)

De onderneming wordt in de vorm van een stichting  uitgeoefend.

Bestuursleden per 31 december 2019 zijn: 
- de heer J. Brink, voorzitter
- mevrouw R. Post-Flier, secretaris
- mevrouw Z.C. Stoel-Vahl, penningmeester
- mevrouw G.H. Brink-Klumpje, algemeen lid
- mevrouw P.A. Flier-van Dalfsen, algemeen lid
- mevrouw J. Doekes-Flier, algemeen lid
- de heer M. Hendriks, algemeen lid
- mevrouw C. Hendriks, algemeen lid

De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 05076310.

ACTIVITEITEN

Het doel van de stichting betreft:

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- Het inzamelen van gelden, zomede het voeren van financiële acties
- het zorgdragen voor publiciteit danwel het geven van voorlichting
- het vragen van gebed aan degenene die het werk van de stichting ondersteunen
- het verlenen van morele steun aan joodse immigranten danwel aan anderen die zich inzetten voor
de joodse immigranten in Israël
- alle overige wettige middelen die nuttig kunnen zijn tot gemeld doel

De stichting heeft als grondslag de bijbel als het onfeilbare woord van God.

De stichting heeft als uitgangspunt de bijbeltekst zoals vermeld in Jesaja 40 vers 1 en 2a, luidende:
"Troost, troost Mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem moed in."

BELANGRIJKE BEDRIJFSGEBEURTENISSEN

De akte van oprichting van Stichting "Yad Le-Ami" is op 20 oktober 2004 verleden voor Mr. H. Herweijer,
notaris te Kampen. 
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd en heeft haar zetel in de gemeente Kampen.
overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor fiscale verslaggeving. 

Op 18 maart 2018 heeft er en statutenwijziging plaatsgevonden, verleden voor Mr. H. Herweijer,
notaris te Kampen.
Hierbij zijn de naam, de grondslag en uitgangspunt en het doel van de stichting aangepast. Tevens
is het artikel inzake het batig saldo bij liquidatie aangepast.

Het - bij voorkeur in samenwerking met sociale instellingen en/of opvangcentra - verlenen van tijdelijke 
hulp aan Joodse mensen in Israël, die in een maatschappelijk zwakke positie verkeren, teneinde deze 
mensen te bemoedigen, te stimuleren en te activeren zichzelf te redden en in de maatschappij staande 
te houden.
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2. BALANS

2019 2018

€ €

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen 92.899 17.999

92.899 17.999

PASSIVA 

STICHTINGSKAPITAAL
Stichtingskapitaal 92.899 17.999

92.899 17.999
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3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2019 2018

€ € € €

BATEN

Opbrengsten 198.226 110.777

Rente-opbrengsten 1 0
198.227 110.777

LASTEN

Algemene kosten 11.287 8.572

186.940 102.205
RESULTAAT 186.940 102.205

Besteding aan doel van de stichting 112.040 104.620

SALDO 74.900 -2.415
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4. ALGEMENE TOELICHTING

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Vlottende middelen
De vorderingen zijn opgenomen voor de nominale waarde.

Overige activa en passiva
De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Ten aanzien van posten begrepen in het batig saldo geldt dat winsten slechts zijn genomen indien
en voorzover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met verliezen en risico's die hun oorsprong
vinden in het boekjaar rekening is gehouden.
De kosten zijn gebaseerd op historische uitgaafprijs.
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5. TOELICHTING OP DE BALANS

Balans per Balans per
31-12-2019 31-12-2018

€ €

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen
Rabobank bankrekening 89.251 14.352
Rabobank telesparen 3.648 3.647

92.899 17.999

STICHTINGSKAPITAAL

Stichtingskapitaal
Stichtingskapitaal per begin boekjaar 17.999 20.414
Bij: resultaatbatig saldo 186.940 102.205

204.939 122.619

Af: besteding aan doel 112.040 104.620
Stand per einde boekjaar 92.899 17.999
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6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2019 2018

€ €

BATEN

Opbrengsten

algemene giften 88.209 61.066
giften met bijzonder doel:
- gaarkeuken 1.350 900
- het Zuiden 77.385 15.451
- adoptie holocaustoverlevenden 22.522 23.490
- jeugddorp Yemin Orde 600 600
- autoproject 4.790 0
- nood- en voedselhulp bij Aliyah 850 1.895
- coördinatie projecten 2.520 4.420

198.226 110.777

Rente opbrengsten

rente spaarrekening 1 0

LASTEN

Algemene kosten:

vrijwilligersvergoedingen 1.700 1.500
drukwerk 1.244 1.648
portokosten 2.254 2.172
kosten hosting / internetsite 3.149 895
overige kantoorkosten 633 643
contributies en abonnementen 670 617
algemene kosten 450 357
bankkosten 445 335
reis- en verblijfskosten 742 405

11.287 8.572
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