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Voorwoord 

Stichting Ebenezer Operatie Exodus is een “affiliate” van Ebenezer Emergency Fund 

International (EEFI) gevestigd te Bournemouth Engeland. Ebenezer Operatie Exodus 

(hierna genoemd: "Ebenezer") is statutair gevestigd te Hoornaar. Zij richt zich op het 

daadwerkelijk helpen van Joodse mensen in Nederland en daarbuiten om alijah te 

maken d.w.z. terug te keren naar Israël, het land dat door de God van Abraham, Izaäk 

en Jacob aan hen en hun nageslacht is beloofd. Ebenezer doet dit door mensen (Joden 

en christenen) op te roepen tot gebed en tot actie. 

Overlijden Richard Zevenhuizen 

In het afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van Richard Zevenhuizen, die 

al langere tijd ernstig ziek was. Op 19 augustus 2020 is hij overleden. Richard was al 

sinds de oprichting van de stichting altijd sterk betrokken. Hij werd in 2008 voorzitter 

van de stichting en werd in 2009 tot Nationaal Coördinator benoemd. Wij zijn 

ontzettend dankbaar voor de trouw en inzet die Richard door de jaren heen getoond 

heeft. 

In de loop van 2020 heeft Henk Versteeg de verantwoordelijkheden van Richard 

Zevenhuizen overgenomen en heeft sindsdien als Nationaal Coördinator ad interim 

gefunctioneerd.  

Giften vanuit de achterban 

In het jaar 2020 zijn we als bestuur van Ebenezer Operatie Exodus wederom dankbaar  

voor de vele financiële bijdragen voor het alijah-werk. Zoals te zien is in het verslag van 

de penningmeester en in de Jaarrekening hierna, zijn de ontvangen baten in 2020 een 

heel stuk hoger dan de verwachtingen (begroting). Hierdoor hebben we meer bij kunnen 

dragen aan het Noodfonds van Ebenezer Internationaal. Dat fonds werd ingesteld om 

diverse noodsituaties als gevolg van de corona crisis te verlichten. 

Corona 

Ook bij Ebenezer heeft de corona pandemie een grote invloed gehad. We konden 

onderling veel minder samenkomen en ook nagenoeg alle evenementen waar wij 

normaliter met de informatie stand aanwezig zijn werden afgelast. Desondanks ging 

echter de alijah vanuit Nederland én vanuit de rest van de wereld toch gewoon door. 
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Missie en Doelstellingen 

Missie : Het leveren van een bijdrage aan de terugkeer van Joden naar het land van 

hun vaderen - Israël.  

De terugkeer door het Joodse volk naar het land Israël (dat hen is toegezegd als een 

altijddurende bezitting volgens Genesis 17:8) is beschreven in de Bijbelse Profetie, zoals 

in o.a. Jesaja 43:6: 'Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, breng 

mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde'.  

Hoofddoelen : De stichting wil haar missie vormgeven met de volgende doelstellingen 

c.q. activiteiten: 

• Alijah 

a. Het, zelfstandig en in samenwerking met Ebenezer-International (EEFI) in 

Nederland en in andere landen, geven van ondersteuning aan Joodse mensen die 

alijah willen maken naar het land Israël; 

b. Het samenwerken met organisaties die gelijke doelen nastreven, hetzij vanuit een 

Joodse, of Christelijke motivatie; 

c. Vrijwilligers te zoeken, die geschikt zijn om een bijdrage te leveren aan het doel 

van de stichting. 

 

• Gebedswerk 

Voor de activiteiten van de Ebenezer-organisatie worden op dertien verschillende 

locaties in Nederland plaatselijke gebedsbijeenkomsten gehouden. Verder wordt er 

regelmatig een landelijke gebedsdag in Voorthuizen gehouden. Beeldbellen is 

opgestart. 

 

• Voorlichting 

a. Het geven van algemene publiciteit door het beschikbaar stellen van educatieve 

brochures, boeken, het geven van presentaties en het onderhouden van de 

websites van Operation-Exodus.org (Nederlandse deel) en Alijah.nl.; 

b. Het verspreiden van informatie onder geïnteresseerden door middel van een gratis 

kwartaal bulletin.  

 

• Fondswerving 

Het verwerven van fondsen en ondersteuning in andere dan geldelijke vorm.  

 

Uitvoering van de doelstellingen 

De activiteiten en projecten die door de stichting zijn uitgevoerd in het verslagjaar 2020 

hielden uitsluitend verband met de doelstellingen van de stichting.  

Operatie Exodus  

In 2020 bedroeg wereldwijd gezien de Joodse immigratie 21.352 personen. Daarvan 

heeft Ebenezer Operatie Exodus (International) 5.776 Joodse mensen begeleid en 

financieel geholpen. Het leeuwendeel hiervan kwam uit Rusland, namelijk 3.352. Ook 

werd er dit jaar weer een substantieel bedrag van de door onze stichting ontvangen 

giften overgemaakt naar EEFI ter ondersteuning van het alijah-werk internationaal. 

Voor verdere informatie over EEFI wordt verwezen naar het onderdeel "Ebenezer 
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Emergency Fund" aan het eind van de toelichtingen op de Jaarrekening, waar een 

extract is gegeven van de cijfers over het jaar 2020 van EEFI.  

Alijah uit Nederland: 

In 2020 hebben we dertien oliem geholpen die gebruik gemaakt hebben van een 

container om hun spullen naar Israël te vervoeren. Daaronder was dit jaar een gezin uit 

Duitsland dat dicht bij de Nederlandse grens woonde en dat wij in samenwerking met 

Ebenezer Duitsland hebben geholpen. De huisraad van dit gezin is vervolgens via de 

Nederlandse logistieke route naar Israël gebracht. 

Gebedswerk 

In het begin van het jaar hebben we nog 2 gewone landelijke gebeds- en 

bemoedigingsdagen kunnen houden. Door de corona beperkingen moesten we daarna 

de aantallen gaan beperken en monitoren wie er konden komen, maar we hebben 

daarna toch nog de geplande 5 dagen door kunnen laten gaan. We merken wel dat het 

bidden in de gebedsgroepen in het land onder druk is komen staan en niet alle groepen 

kwamen meer fysiek bij elkaar. Daar staat tegenover dat het beeldbellen zich 

ontwikkelde. 

Inmiddels komen we wekelijks bij elkaar via de zogenaamde Zoom bijeenkomsten.  

Nationale Gebeds Coördinator (NGC).  

Janet Zevenhuizen heeft de taak van NGC en coördineert het gebedswerk in Nederland. 

Daarnaast vertegenwoordigt zij Ebenezer Nederland ook als zodanig in internationaal 

verband. Elke maand onderhoudt zij de contacten met de 10 andere West-Europese 

gebedsleiders via een Skype meeting die door Philip Holmberg wordt geleid. De 

Nederlandse gebedspunten worden doorgegeven naar de Internationale Gebedsbrief. 

Voorlichting en fondswerving 

In 2020 zijn er spreekbeurten en presentaties gegeven in Goes, Vorden en Middelburg. 

De Ebenezer Vriendendag was op 4 april gepland in de Jeruzalemkerk in Utrecht, 

maar deze bijeenkomst moest vanwege de corona beperkingen afgeblazen worden. Jack 

van der Tang werd bereid gevonden om in plaats daarvan een videoboodschap te geven. 

Vanwege de corona beperkingen hebben wij dit jaar alleen op het Israël weekend van de 

ICEJ op de Betteld kunnen staan met onze informatie- en boekenstand.  

In 2020 werd weer viermaal ons gratis bulletin uitgegeven over de laatste 

ontwikkelingen- en verdere informatie op het gebied van alijah en gebed, zowel 

internationaal als voor Nederland. Het bulletin wordt gebruikt om het contact met de 

achterban/vriendenkring te onderhouden en ten behoeve van alle 

voorlichtingsactiviteiten. 

Publiciteit 

In het najaar is er een gebedsweekend bij Ellel Ministries  in Baak georganiseerd, waar 

Jeremy en Lissa Smith, de Nationaal Coördinator en de Gebedscoördinator van Israël, 

de hoofdsprekers waren. Vanwege de reisbeperkingen konden zij fysiek niet aanwezig 

zijn in Baak, maar spraken zij via Zoom tegen ons, wat op het hoofdscherm 

gepresenteerd werd. Vervolgens hebben Jeremy en Lissa Smith via zoom bij een 

jeugdgroep in Goes gesproken. 
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Interne organisatie 

Er zijn in 2020 geen bestuur mutaties geweest. Wel is naarstig gezocht naar een 

persoon die de functie van penningmeester kon vervullen. Aan het eind van het jaar is 

Aart Schalk bereid gevonden om tot het bestuur toe te treden en naast Henk Versteeg 

mee te draaien op financieel vlak. In principe zal Aart per 1 april 2021 officieel in 

functie treden. Aangezien Henk Versteeg de taak van Nationaal Coördinator op zich 

heeft genomen, zal Krijn van Herwaarden vanaf 1 januari 2021 de taak van voorzitter 

van Henk Versteeg overnemen. Krijn blijft daarnaast ook secretaris van de stichting. 

Officieel zal de overdracht per 1 april 2021 geregistreerd worden bij de KvK. 

De leden van het bestuur treden elke vier jaar af. Na deze periode is herbenoeming 

mogelijk. Per 1 april 2021 is de samenstelling van het bestuur zoals hieronder 

weergegeven. Tevens vermeldt dit overzicht het rooster van aftreden en eventuele 

nevenfuncties. 

 

naam Functie aftredend per andere of nevenfuncties 

K. van Herwaarden voorzitter 1-4-2025  geen 

K. van Herwaarden secretaris 1-4-2023  geen 

A.A. Schalk penningmeester 1-4-2025    penningmeester bij stichting  

    Online Bible Europe 

B. Bax lid 1-4-2023  geen 

 

Nevenfuncties bestuursleden 

De nevenfunctie van de penningmeester heeft geen invloed op zijn functioneren binnen 

de Stichting Ebenezer Operatie Exodus. 

Vergaderfrequentie 

Het bestuur kwam in 2020 tienmaal bijeen.  

Diversen 

Voor wat de uitvoerende werkzaamheden betreft kan Ebenezer gelukkig een beroep 

doen op een aantal trouwe vrijwilligers. 

 

Externe contacten 

De samenwerking tussen EEFI en Christenen voor Israël International (CvII) wordt 

jaarlijks bevestigd door een gezamenlijke vergadering op het hoofdkantoor van CvII in 

Nijkerk, die dit jaar in juli plaatsvond. Aanwezig van CvII waren Roger van Oordt, Frank 

van Oordt en Kees Kant. Frank van Oordt is de nieuwe directeur van CVI, die de taken 
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van Roger van Oordt overgenomen heeft. Van Ebenezer zijde werd er deelgenomen door 

Johannes Barthel, Urs Käsermann en Henk Versteeg.  

In februari is er nog een bijeenkomst geweest in Bordeaux, Frankrijk, waar de West- 

Europese Nationaal Coördinatoren bij elkaar kwamen voor een korte conferentie. 

Richard Zevenhuizen vertegenwoordigde Ebenezer Nederland op die conferentie. 

Internationaal zijn er sinds het begin van de corona-crisis in maart iedere werkdag 

gebedsbijeenkomsten via Zoom geweest. 

In juli is er een gezamenlijk Nederlands-Duits gebedsinitiatief geweest in 

Wilhelmshaven. Het was tevens een goede gelegenheid om kennis te maken met één van 

de Duitse Ebenezer gebedsteams. 

 

Komende periode: verwachtingen van het 

bestuur 

Het bestuur ziet door de wereldwijde turbulentie, toenemend antisemitisme in Europa 

en de plotselinge corona crisis ook de onrust toenemen in de Nederlandse 

maatschappij. Het ontbreken van een krachtig landsbestuur om positie te kiezen voor 

een pro-Israël standpunt zal ons land geen goed doen. Vooral de Joodse families met 

jonge kinderen kiezen er meer voor om hun kinderen een toekomst en veiligheid te 

bieden in Israël. Maar ook gepensioneerden en ouderen zien hun toekomst steeds vaker 

in Israël. 

Omdat de voorspelbaarheid van vele zaken afneemt, ziet Ebenezer NL  het als noodzaak 

een netwerk te bouwen van betrouwbare mensen en organisaties die eenzelfde doel 

nastreven: veiligheid voor Joodse mensen in Nederland en ze helpen bij hun alijah. 

Het bestuur stelt zich mede ten doel om de contacten met de Joodse gemeenschap als 

wel de christelijke kerken en groeperingen te verstevigen. Ebenezer kan zo samen met 

hen in moeilijker wordende omstandigheden tot hulp zijn voor het Joodse volk om ze te 

helpen in hun terugkeer naar Israël. 

Hierna is een samenvatting van de begroting voor het jaar 2021 weergegeven. 
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BEGROTING BATEN EN LASTEN 2021 

      

    
werkelijk 

2019 

begroting 

2020 
werkelijk 2020 begroting 2021 

BATEN      

 giften - algemeen 124.635 160.000 214.399 140.000 

 giften met bestemming  20.000 51.217 16.000 

 Brutowinst verkoop artikelen 805     

 Baten uit acties van derden         

 baten eigen fondswerving 125.440 180.000 265.616 156.000 

       

 rentebaten/baten beleggingen 5     

 overige baten         

 som van de baten 125.445 180.000 265.616 156.000 

       

LASTEN      

 besteed aan doelstellingen      

 operatie exodus 64.688 100.000 148.594 120.000 

 gebedswerk 10.391 15.000 7.917 15.000 

 voorlichting 26.273 25.000 28.045 25.000 

 extra reservering Alijah   20.000     

  101.352 160.000 184.556 160.000 

 lasten ivm werving baten 7.322 10.000 6.862 10.000 

 beheer en administratie 6.488 10.000 5.351 10.000 

  115.162 180.000 196.769 180.000 

      

 Saldo van baten en lasten 10.283  68.847 -24.000 

      

      

 
De begroting is vastgesteld op 3 mei 2021 

      

 

Het saldo van 2020 komt ten gunste van de algemene reserve 

 

Het negatieve saldo van 2021 (voorzichtige schatting) komt ten laste van de algemene reserve 

 

  



Jaarverslag Ebenezer Operatie Exodus                 
 

Pagina 10 van 25 
 

Financiën 

Baten 

In het verslagjaar 2020 zijn de ontvangen baten bijna 50% hoger dan de verwachtingen 

(de begroting). De ontvangen giften bedroegen in totaal € 265,616. Wij werden verblijd 

door een legaat van € 50.000, maar ook door de vrijgevigheid van onze donateurs 

We zijn de Heer dankbaar dat wij hierdoor in het verslagjaar weer over voldoende 

middelen konden beschikken om vele Joodse mensen te helpen terug te keren naar het 

land dat hen door de Heer is beloofd als een eeuwige bezitting. Bovendien konden wij 

als stichting hierdoor ruimhartig bijdragen aan de verschillende noodhulp projecten die 

door de corona crisis ontstonden en waar wij via Ebenezer internationaal (EEFI) konden 

bijdragen. 

 

Operatie Exodus 

Aan de hoofddoelstelling "Operatie Exodus" kon in 2020 voor een bedrag van € 148.594 

aan alijah-hulp worden besteed. Hiervan had een bedrag van € 80.000 betrekking op de 

financiële bijdrage aan de internationale activiteiten van Ebenezer Emergency Fund 

International (EEFI). Op deze wijze kon extra steun gegeven worden onder het Joodse 

volk, in het bijzonder in Oekraïne en Frankrijk. Ethiopische Joden 16.000 euro. De 

steun aan Joodse mensen in Nederland voor het maken van alijah was in het 

verslagjaar 17.377. Er werd aan dertien Joodse mensen steun verleend bij het maken 

van alijah.  Dit was maar een beperkt deel van wat begroot  (10 %) maar we zijn toch 

zeer dankbaar dat wij dit hebben kunnen doen. 

De uitgaven aan voorlichting beliepen in 2020 € 28.045. Dat is iets hoger dan begroot.  

De lasten i.v.m. verwerving baten zijn lager uitgevallen dan de begroting.  

De kosten van beheer en administratie zijn in 2020 aanzienlijk lager uitgevallen.  

Per saldo resteerde over het verslagjaar een positief saldo van € 68.847. 

Besloten is om dit positieve saldo in zijn geheel ten gunste te brengen aan de Algemene 

Reserve.  

Al met al kunnen we spreken van een gezegend jaar. 

 

Voor verdere financiële informatie wordt verwezen naar de hiernavolgende 

"Jaarrekening 2020" van Ebenezer Operatie Exodus. 
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Jaarrekening 2020 
 

Grondslagen voor de financiële verslaggeving 

 

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING  

Algemeen  

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn C2 voor kleine fondsenwervende 

organisaties. 

 

Materiële vaste activa  

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs (of 

vervaardigingsprijs) verminderd met de op basis van de geschatte economische 

levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage 

van de verkrijgingsprijs. Op terreinen wordt niet afgeschreven  

Op investeringen in het boekjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.  

 

Voorraden  

De voorraden worden met ingang van het jaar 2014 gewaardeerd tegen aanschafwaarde 

of lagere verkoopwaarde. De voorraden per balansdatum bestaan in hoofdzaak uit 

boeken en DVD's.  

 

Vorderingen  

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening 

houdend met mogelijke oninbaarheid. 

 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf 

maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Kortlopende schulden  

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.  

 

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING 

De baten en bestedingen worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds 

vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 

betrekking hebben.  

 

Baten 

Als baten eigen fondsenwerving worden de in het verslagjaar ontvangen giften 

opgenomen. Eventuele direct aanwijsbare kosten die aan derden worden betaald 

worden in mindering gebracht op de baten.  

De nalatenschappen worden voor zover het legaten van een vast bedrag betreft 

verantwoord op het moment dat deze bekend worden, terwijl voor de erfstellingen de 

baten verantwoord worden op het moment dat de aangifte successierecht is gedaan, 

omdat dan de omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
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Eventuele voorschotbetalingen worden verantwoord in het jaar van ontvangst.  

In de ‘baten eigen fondswerving’ zijn ook de bruto-verkoopopbrengsten van boeken en 

overige artikelen begrepen.  

 

Bestedingen 

De bestedingen worden verdeeld over de doelstellingen van Stichting Ebenezer Operatie 

Exodus (d.w.z. ondersteuning alijah, gebedswerk en voorlichting), kosten van de 

werving van de baten alsmede kosten van beheer en administratie.  

De directe kosten worden rechtstreeks toegerekend aan deze onderdelen. De indirecte 

kosten worden op basis van verdeelsleutels toegerekend aan deze onderdelen.  

De verdeling van de kosten is nader gespecificeerd in het onderdeel hierna: "Specificatie 

en verdeling kosten naar bestemming".  

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische 

levensduur.  

De overige kosten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben, wat 

betekent dat zo nodig rekening wordt gehouden met vooruitbetaalde c.q. nog te betalen 

posten.  
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020     

        

   31 december 2020  31 december 2019 

 ACTIVA       

        

        

Vlottende activa       

 Voorraden  1.652   5.362  

 Vorderingen en overlopende activa 7.024   540  

 Liquide middelen  108.796   43.962  

    117.472   49.864 

        

Totaal activa   117.472   49.864 

        

        

PASSIVA       
        

Reserves en fondsen       

Reserves:       

Bestemmingsreserves:       

 Reserve Alijah  9.731   9.731  

Overige reserves:  102.012   33.165  

    111.743   42.896 

        

Kortlopende schulden   5.729   6.968 

        

Totaal passiva   117.472   49.864 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020    

        

   werkelijk 2020 begroting 2020  werkelijk 2019 

        

BATEN       

        

 Giften algemeen 265.616  180.000  124.635  

 Giften t.b.v. specifieke bestemming      

 Baten uit subsidies van overheden      

 

Baten andere organisaties zonder 
winststreven          

Baten eigen fondswerving  265.616  180.000  124.635 

        

 Baten verkoop boeken, dvd's 0  0  805  

 Rentebaten / baten beleggingen 0  0  5  

   0  0  810 

           

Som van de baten  265.616  180.000  125.445 

        

        

LASTEN       

        

Besteed aan doelstellingen       

 Operatie Exodus 148.594  120.000  64.688  

 Gebedswerk 7.917  15.000  10.391  

 Voorlichting 28.045  25.000  26.273  

   184.556  160.000  101.352 

        

Wervingskosten  6.862  10.000  7.322 

        

Kosten beheer en administratie  5.351  10.000  6.488 

           

Som van de lasten  196.769  180.000  115.162 

           

Saldo financiële baten en lasten 68.847  0  10.283 
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KASSTROOMOVERZICHT 2020      

      

 31 december 2020  31 december 2019 

      

Kasstroom uit operationele activiteiten      

Saldo baten en lasten 68.847   10.283  

Afschrijvingen 0   223  

Mutaties voorraden 3.710   5.110  

Mutaties overige vlottende activa -6.484   4.876  

Overige mutaties operationele activiteiten -1.239   -19.448  

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten (A) 64.834   1.044 

      

      

Kasstroom investeringsactiviteiten      

Investeringen in materiële vaste activa 0   0  

Investeringen in overige vaste activa 0   0  

Totaal kasstroom investeringsactiviteiten (B) 0   0 

      

Kasstroom financieringsactiviteiten      

Aflossingen 0   0  

Ontvangen leningen 0   0  

Kasstroom financieringsactiviteiten (C )  0   0 

      

Totaal kasstroom uit activiteiten  64.834   1.044 

      

Mutatie liquide middelen      

Liquide middelen per 1 januari 43.962   42.918  

Liquide middelen per 31 december 108.796   43.962  

Mutatie liquide middelen  64.834   1.044 

      
 

 
 

 

Toelichting op het kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode en verklaart de 

geldstromen in het boekjaar, uitgaande van het saldo baten & lasten.  
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Toelichting op de balans 

  (bedragen in euro's) 

Activa       

        

Materiële vaste activa       

   31 december 2020  31 december 2019 

        

 Bedrijfsmiddelen       

 Boekwaarde per 1 januari 0  223 

 Bij: investeringen  0  0 

 Af: desinvesteringen  0  0 

   0  0 

 Af: Afschrijvingen (3 jaar) 0  -223 

 Balans per 31 december 0  0 

        
 

Voorraden       

 Boeken, dvd's       

 boekwaarde per 31 december  1.652   5.362 

        

       

Vorderingen en overlopende activa     

 Nog te ontvangen van oliem 6.969   0  

 Nog te ontvangen bankrente 0   5  

 Overige nog te ontv/vooruitbet. 54   535  

    7.023   540 

        

Liquide middelen       

 ING rekening courant  43.658   27.329  

 ING spaarrekening  65.138   16.633  

    108.796   43.962 

        

Totaal activa   117.472   49.864 

        
 

 

 

  31 december 2020  31 december 2019 

       

Reserves en fondsen      

       

Reserves:      

Bestemmingsreserve Alijah      

 Saldo per 1 januari 9.731   9.731  

 Aangewend in boekjaar      

 Uit resultaatbestemming 0   0  

   9.731   9.731 
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Algemene reserve      

 Saldo per 1 januari 33.165   22.882  

 Uit resultaatbestemming 68.847   10.283  

   102.012   33.165 

       

Totaal reserves per 31 december  111.743   42.896 

       
De bestemmingsreserve "Alijah" is gevormd met het oog op de verwachting dat 

er de komende jaren incidenteel een groter beroep op de Stichting zal worden  

gedaan m.b.t. hulpverlening aan Joodse mensen.    

       

Bestemmingsfondsen      

 In het verslagjaren waren er geen fondsen met door derden aangegeven bestemmingen. 

       
Bestemmingsreserve      

 In het verslagjaar zijn geen bestemmingsreserves voor specifieke doeleinden aangehouden. 

       
Langlopende schulden      

 In het verslagjaar is geen gebruik gemaakt van financieringen door derden met een looptijd 

 langer dan 1 jaar.      

       
Kortlopende schulden:      

 Crediteuren/declaraties 2.161   5.358  

 

Naar Ebenezer UK te zenden Haifa 
House 0   1.610  

 Door te zenden gift 3.568    0  

   5.729   6.968 

       
Totaal passiva  117.472   49.864 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

 

  Werkelijk Begroot Werkelijk 

  2020 2020 2019 

Baten       
        

 Giften van particulieren 246.905  160.000  116.884  

 Giften van bedrijven 6.058  20.000  800  

 

Baten van subsidies van 
overheden       

 

Giften andere organisaties zonder 
winststreven     12.653           6.951   

Som van de geworven baten  265.616  180.000  124.635 

        

        

 Overige baten:       

 Boekenverkoop:       

        

 Voorraad 1 januari 5.362    10.472  

 Afwaardering -3.000    0  

  2.362    10.472  

 Inkoop 2.729    1.725  

  5.091    12.197  

 Verkoop -3.439    -7.639  

  1.652    4.557  

 Voorraad 31 december 1.652    5.362  

 Brutowinst  0    805 

        

        
 Rentebaten      5 

           

        
Som van de baten  265.616  180.000  125.445 

        
 

 
Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt alleen een onkostenvergoeding voor de werkelijk 
gemaakte kosten die zij maken voor hun bestuurswerk. Bij de stichting waren in 2020 
geen werknemers werkzaam. 
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OVERZICHT LASTENVERDELING  

Specificatie en verdeling van kosten naar bestemming 

 

    Bestemming     

Eigen 
fondswerving 

Kosten beheer 
en administratie 

  

Totaal  
2019 Lasten 

Alijah 
interna-
tionaal 

Alijah uit 
Nederland Gebedswerk Voorlichting Totaal 2020 

             

Hulp alijah    131.217  15.164         146.381       62.057  
Conferenties  498             305                803         2.550  
Publiciteit  -          1.314        19.059           1.314                  -         21.688       24.683  
Periodieken, drukwerk  -          3.635          7.271           3.635                  -         14.541         9.725  
Reiskosten  758          1.706             758                -                 569         3.792         4.848  
Kantoor- en algemene kosten  956             956             956           1.913             4.782         9.564       11.076  
Afschrijvingen                   -              223  
             

Totaal lasten    131.217       17.377           7.917        28.045           6.862             5.351     196.769     115.162  

                  

Begroting 2020      94.000       26.000         15.000        25.000         10.000           10.000     180.000    

                  

Totaal 2019      61.308         3.380         10.391        26.272           7.322             6.488       115.162  

         
Doelbestedingspercentage van de baten               
Besteding aan doelstelling / totale baten           69,5% 80,8% 

         
Doelbestedingspercentage van de lasten               
Besteding aan doelstelling / totale lasten           93,8% 88,0% 

         
Kosten eigen fondswerving                 
Kosten eigen fondswerving / baten (giften) eigen fondswerving       2,6% 5,8% 

         
Percentage kosten beheer en administratie               
Kosten beheer en administratie/totale lasten           2,7% 5,6% 
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Toelichting van de specificatie en verdeling kosten naar bestemming 

Enkele indirecte kostenposten zijn toegerekend aan meerdere bestedingscategorieën. 
Bij deze verdeling is een procentuele verdeelsleutel gehanteerd, zoals hieronder 
weergegeven. Wel zijn de kosten voor advertenties en reclame voor 100% aan 
voorlichting toegerekend.   
 

  
Alijah in 

Nederland Gebedswerk Voorlichting 

Eigen 
fonds-
werving 

Beheer en 
administr. 

Ad2. conferenties 50% 50%       

Ad4. publiciteit   25% 50% 25%   

Ad5. periodieken 
drukwerk 

  25% 50% 25%   

Ad6. reiskosten  20% 45% 20%   15% 

Ad7.kantoor- en 
alg. kosten 

10% 10% 10% 20% 50% 

 

 

Resultaatbestemming 
 

In overeenstemming met het besluit van het bestuur dd. 3 mei 2021 is 
het saldo baten en lasten over 2020 ad € 68.847 als volgt verwerkt: 
  

Saldo baten en lasten over 2020 : 68.847 

   
hiervan:  

 

 -ten gunste van Reserve Alijah 0 

 -ten gunste van Algemene Reserve 68.847 

 68.847 
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Ebenezer Emergency Fund International (EEFI) 

jaaroverzicht 
 

De hieronder vermelde gegevens over het jaar 2020, met de op de volgende 
bladzijden vermelde accountantsverklaring, hebben wij ontleend aan het 
“Annual report and Financial Statements 2020” van Ebenezer Emergency Fund 
International. De cijfers betreffen de enkelvoudige cijfers van deze vennootschap. 
 
Een aantal van de hulpprojecten, die we EEFI en haar de aan haar verbonden 
landenvestigingen (“affiliates”) steunen zijn: 
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"Accountants independent assurance report 2020" van EEFI 
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Aan het bestuur van 

Stichting Ebenezer Operatie Exodus 

Postbus 3084 

4200 EB  GORINCHEM 

 

 

 

Geachte bestuursleden, 

 

Geachte bestuursleden, Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met 

betrekking tot de stichting.  

 

1. OPDRACHT  

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van de stichting, waarin 

begrepen de balans met tellingen van € 117.472 en de staat van baten en lasten 

sluitende met een resultaat van € 68.847, samengesteld.  

 

2. SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT  

Aan: het bestuur  

 

De jaarrekening van Stichting Ebenezer Operatie Exodus te Gorinchem is door ons 

samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat 

uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met 

de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van 

de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.  

 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, 

waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 

"Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht 

dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in 

overeenstemming in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 

verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van 

administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.  

 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt 

en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in 

overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit 

de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld 

van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Ebenezer Operatie Exodus. Wij hebben geen controle-

of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken 

met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.  

 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische 

voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze 

jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en 

objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 

 

 

Uitgeest 22 juni 2021, 

 

 

WEA Noord-Holland B.V. 

Molenwerf 48 

1911 DB Uitgeest 

 

 

 

 

L.  Kloosterman AA 

 

 


