FINANCIËLE VERANTWOORDING
2019

Wonen achter gaas en prikkeldraad in vluchtelingenkamp Meya we Meya.
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1.1

Gegevens Stichting ‘Mijn Thuis’.

Oprichting
De akte van oprichting van Stichting ‘Mijn Thuis’ is van 17 september 2009 en is verleden bij
Notarissen Smeets & Weijmer te Goirle.
Namens de Stichting tekenden A.H.W. Mols als voorzitter / secretaris en A. Abdallah als
penningmeester / vice-voorzitter.
De Stichting staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Breda
onder nummer 17262684.
Naast genoemde leden van het dagelijks bestuur zijn leden van het bestuur Oussama Kayed,
Nidhal Ahmed en Risma ten Wolde.
De Stichting is telefonisch te bereiken onder nummer 0031 13 5166134 en per mail onder
info@mijnthuispalestina.com.
PR-kanalen:
www.mijnthuispalestina.nl.
www.heroesforpalestinianrefugees.nl
YouTube kanalen:
Mijn thuis Palestina
mijnthuispalestina
Facebook:
stichting mijn thuis
Mewe:
Mijn thuis Palestina
Doelstelling
De Stichting heeft ten doel:
a. de bescherming, behartiging van de belangen en ontwikkeling van de Palestijnse
gemeenschap in vluchtelingenkampen in Libanon;
b. het verwerven van (geldelijke) steun, mits gebaseerd op vreedzame bedoelingen, ten
behoeve van de verlening van hulp en noodhulp voor gemelde Palestijnse gemeenschap;
c. het meewerken aan bekendmaking van het onrecht dat het Palestijnse volk sinds vele jaren
wordt aangedaan.
Deze doelstellingen zijn aangegeven in de Statuten, artikel 2 lid 1.
Verwezenlijking van deze doelstellingen zijn aangegeven in de Statuten, artikel 2
lid 2 onder omschrijving ‘middelen’.
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Hieraan dient de totale opbrengst van de winkel toegevoegd te worden, zodat
voldaan wordt aan het 100% criterium van de gemeente Tilburg betreffende ANBI.
Beloningsbeleid
De bestuursleden, zijnde tevens directieleden, ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden. Wel hebben zij recht op een vergoeding van de door hen in de
uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Bij afzien van dit recht op
vergoeding staat het hun vrij het hen toekomende bedrag af te trekken van de
belasting als gift. Desgevraagd zal de voorzitter hierover een verklaring tekenen.
ANBI
Stichting ‘Mijn Thuis’ wordt sinds 2010 door de belastingdienst aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
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2.1.1

Staat van baten en lasten over 2019, overzicht Nederland

Baten*
Saldo ING
Totaal baten
Gestort projecten Al Barakabank
Uitvoeringskosten **
Totaal lasten Nederland
Batig saldo

50.266,79
865,77
51.132,56
40.000,00
1383,56
41.383,33
-41.383,33
9.749,23

* De baten bestaan uit een aantal schenkingen ten bedrage van giften vanuit inzamelingen in
moskeeën en de winkel en voornamelijk de giften van al degenen, die een of meer personen
hebben geadopteerd.
** Dit bedrag is 3,3% van de totale lasten Nederland. De onkosten zijn: bankkosten,
gemeentelijke lasten, pand, internet en drukwerk.
In het resterende bedrag is mede inbegrepen de stornering van donateurs. Uit dit financieel
overzicht is huur pand gelicht, aangezien dit bedrag door een externe sponsor wordt voldaan.
De onkosten zijn uitzonderlijk laag gehouden, waardoor de Stichting waarmaakt, dat (bijna)
alle donaties terecht komen op de plaats waarvoor zij gegeven zijn.
*** Dit batig saldo is ontstaan door storting van € 10.000,00, stornering met een boete van
€68,00, waardoor op de bank per 31-12-2020 staat van € 9.835,23.
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2.1.2

Staat van baten en lasten over 2019, overzicht Libanon

Baten*
Saldo per 1-1-2019
Totaal baten
Gestort projecten Al Barakabank
Uitvoeringskosten **
Totaal lasten Libanon

40.895,00
33.442,09
74.337,09
48.747,04
138,00
48.885,04
48.885,04

Batig saldo ***

25.452,08

*

De baten bestaan uit de bedragen, die vanuit de bank in Nederland zijn overgemaakt.

**

De lasten zijn laag en bestaan uit overboekkosten.

*** Het overschot is redelijk hoog ten opzicht van de uitgekeerde bedragen. Hieraan liggen
enkele overwegingen ten grondslag.
- Bij een studie-adoptie gaan we ervan uit, dat de gehele studiekosten voor een termijn
van tenminste vier studiejaren in kas dienen te zijn, zodat een financiële afronding van de
studie gegarandeerd is.
- Omdat de inkomsten helaas terug dreigen te lopen geven we minder aan ad-hoc
projecten en reserveren we om de ‘adopties’ langer te kunnen handhaven, ook als donateurs
tussentijds afhaken en er tot aan de komst van een nieuwe donateur geld ter overbrugging
nodig is.
- Een deel van het geld is geschonken met het oogmerk te komen tot een permanent
hulpcentrum. Hoewel de reservering dit nog lang niet kan dekken houden we rekening met de
bedoeling van de schenker.
- het batig saldo is met ongeveer € 8.000,00 teruggelopen door stornering ING + saldo.
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2.2

Balans per 31 december 2019

Saldo bank 1-1-2019
Saldo bank 31-12-2019

ING
865,77
9.749,23

alBaraka
32.118,17
25.452,08

Totaal
32.983,94
35.201,32

Het totale saldo van de Stichting is per 31 december 2019 € 35.201,32
Dit bedrag zal als reserve dienen zoals aangegeven op pagina 6.
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