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Stichting Ebenezer Operatie Exodus

Jaarverslag 2021

Bestuursverslag 2021__________________________________________ 

Inleiding

Stichting Ebenezer Operatie Exodus (hierna ‘Ebenezer’) is een “affiliate” van Ebenezer 
Emergency Fund International (EEFI) gevestigd te Bournemouth Engeland. 
Ebenezer (statutair gevestigd te Hoornaar) is een christelijke stichting die Joodse mensen 
helpt. Zij richt zich op het helpen van Joodse mensen in Nederland en daarbuiten om 
alijah te maken. Dat wil zeggen terug te keren naar Israël, het land dat door de God aan 
Abraham, Izaäk en Jacob en hun nageslacht is beloofd. 

Missie en Doelstellingen

Missie 
De missie bestaat uit het leveren van een bijdrage aan de terugkeer van het Joodse volk 
naar het land van hun vaderen – Israël. Dat land is hen toegezegd als een altijddurende 
bezitting en de terugkeer is beschreven in de Bijbelse Profetie zoals in bijvoorbeeld 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'.

Doelstellingen  
De stichting wil haar missie vorm geven met de volgende doelstellingen c.q. activiteiten:

 Operatie Exodus (Alijah)

➢ Het, zelfstandig en/of 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;

➢ Het samenwerken met organisaties die gelijke doelen nastreven, hetzij vanuit een 
Joodse of christelijke motivatie;

➢ 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 circa dertien verschillende 
locaties in Nederland maandelijkse gebedsbijeenkomsten gehouden. Verder worden 
tweemaandelijkse landelijke gebedsdag in Voorthuizen gehouden.  De 
gebedsbijeenkomsten zijn regionaal goed bezet. Als het niet anders kan worden Zoom-
bijeenkomsten gehouden.

 Voorlichting
Op invitatie worden presentaties gegeven over de activiteiten van Ebenezer. Bij diverse
evenementen wordt een stand geboekt. Een driemaandelijks bulletin met een oplage 
van circa 1200 abonnees wordt verspreid.
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Doelrealisatie

De activiteiten en projecten die door de stichting zijn uitgevoerd in het verslagjaar 2021 
hielden uitsluitend verband met de realisatie van de doelstellingen van de stichting. De 
doelrealisatie wordt met inachtneming van de pandemie als voldoende beoordeeld. 

Operatie Exodus

In  2021  bedroeg wereldwijd  gezien  de Joodse  immigratie  27.982 personen1.  Daarvan
heeft Ebenezer Operatie Exodus (International) ruim 7.500 Joodse mensen begeleid en
financieel  geholpen.  Het  leeuwendeel  hiervan  kwam  uit  de  voormalige  Sovjet  Unie,
namelijk 6.367.  Dit  jaar  werd  een  substantieel  bedrag  van  de  door  onze  stichting
ontvangen  giften  overgemaakt  naar  EEFI  ter  ondersteuning  van  het  alijah-werk
internationaal.  Daarbij  was  het  dit  jaar  naast  de  regulier  afgesproken  bijdrages  ook
mogelijk  om het  internationale  werk  extra  te  zegenen,  door  de  gulle  giften  van  onze
Nederlandse  donateurs.  Voor  verdere  informatie  over  EEFI  wordt  verwezen  naar  het
onderdeel  "Ebenezer  Emergency  Fund"  aan  het  eind  van  de  toelichtingen  op  de
Jaarrekening, waar een extract is gegeven van de cijfers over het jaar 2021 van EEFI.

Alijah vanuit Nederland
In 2021 hebben we 26 oliem geholpen die gebruik gemaakt hebben van een container om
hun spullen naar Israël te vervoeren.

Gebedswerk

In 2021 konden we weer samenkomen in Voorthuizen voor onze gebedsdagen. Omdat er
toch ook wel corona dreiging was hebben we ook de mogelijkheid gegeven om via Zoom
mee te doen zodat we een maximale betrokkenheid konden realiseren voor iedereen, die
mee wilde bidden. 

Ook zijn het afgelopen jaar de zondagavond bidstonden via Zoom verder een vast patroon
geworden.

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 tot ons, wat op het hoofdscherm gepresenteerd werd.
Vervolgens  hebben  Jeremy  en  Lissa  Smith  via  zoom  bij  een  jeugdgroep  in  Goes
gesproken.

Voorlichting en fondswerving

In 2021 werd er een spreekbeurt met presentatie gegeven in Alkmaar.
In verband met corona vond de Ebenezer Vriendendag in 2021 op 24 april online plaats.
Dit jaar was het een online evenement met Bert Bax uit Nederland, Johannes Barthel, de 

1 Bron: Israeli Ministry of Aliyah
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Europese  coördinator  van  Ebenezer,  Lina  Alaya  uit  Moldavië  en  Vadim  Rabochi  uit
Oekraïne.
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 2021 werd weer viermaal ons gratis bulletin uitgegeven over de laatste nationale en
internationale ontwikkelingen- en verdere informatie op het gebied van alijah en gebed.
Het bulletin wordt gebruikt om het contact met de achterban/vriendenkring te onderhouden
en ten behoeve van alle voorlichtingsactiviteiten.

Interne organisatie

Samenstelling van het Bestuur

De leden van het bestuur treden elke vier jaar af waarna herbenoeming mogelijk is. 
Per 1 april  2021 was de samenstelling van het bestuur zoals hieronder weergegeven.
Tevens vermeldt dit overzicht het rooster van aftreden en eventuele nevenfuncties.

naam functie aftredend  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,                
wnd voorzitter, wnd secretaris
Stichting Online Bible Europe

B. Bax lid 1-4-2023 geen

Toelichting op de nevenfunctie penningmeester: 

De Stichting Online Bible Europe heeft geen relatie -in welke vorm dan ook- met 
Ebenezer, zodat er geen belangenverstrengeling kan optreden.

Het bestuur kwam in 2021 vijf maal bijeen.  
De bestuursvergaderingen werden standaard bijgewoond door de Nationale Coördinator 
(NC) Henk Versteeg en de Gebeds Coördinator (GC) Janet Zevenhuizen. 
De Verhuiscoördinator (VC) Jan van Winsum was er ad hoc in mei bij. 

Vrijwilligers
Alle medewerkers van de Ebenezer zijn onbezoldigde vrijwilligers. Voor wat betreft de 
uitvoerende werkzaamheden heeft Ebenezer een aantal trouwe oproepkrachten.
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Governance

In het beleidsplan, de gedragscode, de klachtenprocedure en de privacyverklaring komt de
nagestreefde  governance  van  Ebenezer  tot  uitdrukking.  Daarenboven   worden  de
voorwaarden voor de CBF-erkenning nageleefd en zijn die richting gevend voor de wijze
van handelen.

De genoemde documenten en de CBF erkenning zijn op de website gepubliceerd en zijn 
via https://ebenezer-oe.org/nl/neem-contact-met-ons-op/ in te zien.
De website van Ebenezer NL is in 2021 opgenomen in de collectieve format van Ebenezer
internationaal.

Communicatie met belanghebbenden

Christenen voor Israël International

De samenwerking tussen EEFI en Christenen voor Israël International (CvII) wordt jaarlijks
bevestigd door een gezamenlijke vergadering op het hoofdkantoor van CvII in Nijkerk. Dit
jaar vond die online plaats op 7 december. Aanwezig van CvII waren Roger van Oordt,
Frank van Oordt en Kees Kant. Van Ebenezer zijde werd er deelgenomen door Johannes
Barthel, Pete Stucken, Henk Versteeg en Krijn van Herwaarden (gedeeltelijk). 

Internationale afstemming door Nationale Coördinatoren.  
Ook hier zijn de NC-bijeenkomsten zoom besprekingen geworden, die plaatsvonden in
maart en oktober. 

Verder zijn er door Ebenezer Internationaal in 2021 een zestal Security seminars gegeven
om richting  te  geven aan de voorbereiding  op  de moeilijke  tijden  die  in  de  toekomst
verwacht worden.

Ebenezer Duitsland
In samenwerking met Ebenezer Duitsland hebben we dit jaar een grote alijah verhuizing
vanuit Düsseldorf (Duitsland) kunnen organiseren. Hierbij zijn we twee weken lang bezig
geweest om de inboedel van een groot Joods gezin in te pakken, die naar onze opslag in
Weesp te brengen en vervolgens in een container naar Israël te laden. De samenwerking
verliep bijzonder goed en was waardevol voor de band tussen de teams van onze beide
landen.

Internationale afstemming door Gebeds Coördinatoren.  
Elke maand had de GC contact met 10 andere West-Europese gebedsleiders via een
online meeting.
De Nederlandse gebedspunten werden twee maandelijks doorgegeven ten behoeve van
de Internationale Gebedsbrief. Deze brief wordt dan weer vertaald naar het Nederlands en
per mail en post verstuurd naar zo’n 140 mensen.
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Verwachte gang van zaken / maatschappelijke aspecten

In het jaar 2021 werd het toenemend antisemitisme wat versluierd door de corona crisis
maar nam het toch toe door de invloed van sociale media. Het ontbrak aan een krachtig
landsbestuur om positie te kiezen voor een pro-Israël standpunt maar wel werd een NCAB
(Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding) begin 2021 aangesteld. 
Omdat de voorspelbaarheid van veel zaken afneemt, bouwde Ebenezer aan het netwerk
van betrouwbare mensen en organisaties die eenzelfde doel nastreven. Mede door de
pandemie lukte dat in beperkte mate. 
Het contact met de Joodse gemeenschap verliep vooral via de praktische aspecten van
het helpen bij verhuizingen. Mede door advertenties in het NIW weet men Ebenezer prima
te vinden als daar behoefte aan is. 
Het ondernemen van de stichting had verder geen bijzondere maatschappelijke aspecten. 

Financieel beleid

Algemeen
Het financiële beleid is erop gericht voldoende middelen ter beschikking te hebben om
Alijah  makers  te  helpen.  Zo  is  in  2021 circa  26.000 euro  meer  giften  verricht  dan er
inkomsten  waren.  Het   verschil  werd  gecompenseerd  uit  de  Overige  Reserve.  De
continuïteitsbuffer  bleef  ruim voldoende. Prijsstijgingen van het  zeecontainervervoer  en
douane  accijnzen  hebben  ons  doen  besluiten  de  vergoedingen  aan  Alijah  makers  te
verhogen.

Risico analyse
De Stichting  Ebenezer  Operatie  Exodus  heeft  geen  langlopende  vaste  verplichtingen,
geen vaste  activa  of  langlopende schulden.  De lasten zijn  zo  nodig  voor  100% af  te
stemmen op de baten.
Om te continuïteit en betrouwbaarheid van de stichting te waarborgen is het uitgangspunt
dat verplichtingen pas worden aangegaan als de financiële middelen aanwezig zijn. Alle
activiteiten worden volledig door onbezoldigde vrijwilligers uitgevoerd. De kwetsbaarheid
van de organisatie ligt niet zo zeer op het financiële vlak, maar meer in de flexibiliteit bij de
opvang van pieken in  de  vraag naar  de  aangeboden diensten.  Voldoende vrijwilligers
mobiliseren heeft voortdurend de aandacht.  
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Resultatenontwikkeling 2021

Baten
In het verslagjaar 2021 waren de ontvangen baten bijna 37% hoger dan begroot. De 
ontvangen giften bedroegen in totaal € 214.208,00. Wij werden begunstigd via legaten van
in totaal € 45.464,00. De vrijgevigheid van onze donateurs was dit jaar weer 
hartverwarmend. We zijn de Heer dankbaar dat wij hierdoor 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 waar wij via Ebenezer internationaal (EFI) aan konden bijdragen.

Lasten
Aan de hoofddoelstelling "Operatie Exodus" kon in 2021 voor een bedrag van 
€ 202.081,00 aan alijah-hulp worden besteed. Hiervan had een bedrag van € 125.000,00  
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, Frankrijk, Rusland en Ethiopië.  De 
steun aan Joodse mensen in Nederland voor het maken van alijah was in het verslagjaar  
€ 33.467,00. Er werd aan 26 Joodse mensen steun verleend bij het maken van Alijah. De 
kosten met betrekking tot het Gebedswerk, de Voorlichting, de Fondswerving en Beheer- 
en Administratie vielen lager uit dan begroot.

Het bestuur  heeft besloten om het negatieve saldo ad  € 23.636,00 in zijn geheel ten laste
te brengen van de Overige Reserve.

Al met al kunnen we spreken van een gezegend jaar.

Begroting 2022

Het bestuur heeft in haar vergadering d.d. 1 november 2021 de begroting 2022 
vastgesteld. 
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BEGROTING BATEN EN LASTEN 2022
vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 1 november 2021

                                  x EUR 1,00

begroting 2022 werkelijk 2021 werkelijk 2020
BATEN

eigen fondswerving

Niet geoormerkt

Giften en donaties van particulieren 180.000 140.228 145688

Giften en donaties bedrijven 35 6.058

Giften van organisaties zonder winstoogme 5.000 10.291 12.653

Legaten en erfstellingen 25.000 45.464 50.000

Geoormerkt

Giften en donaties van particulieren 18.000 20.190 51.217

228.000### 216.208### 265.616

rentebaten/baten beleggingen 0 0 0

overige baten 0 0 0

Totaal van de baten 228.000 216.208 265.616

Lasten

besteed aan doelstellingen

Operatie Exodus 200.000 202.081 148.594

Gebedswerk 15.000 8.879 7.917

Voorlichting 20.000 16.650 28.045

235.000 227.610 184.556

kostencategorieën

Fondswerving 10.000 8.416 6.862

Beheer en administratie 3.000 3.818 5.351

Totaal van de Lasten 248.000 239.844 196.769

Saldo van baten en Lasten -20.000 -23.636 68.847

Beleidsmatig gebruik  van de begroting

Met het oog op de statutaire doelstellingen heeft de begroting  meer een richting gevende dan sturende
functie. Door middel van een bestuursbesluit kan de begroting gedurende het jaar worden gewijzigd als
zich omstandigheden voordoen die daartoe aanleiding geven.     
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Totaal Baten eigen fondswerving
 

 

 



BALANS 

                x EUR 1,00        

ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020 PASSIVA 31-12-2021 31-12-2020

Reserves 

Overige reserve 88.107 102.012

Reserve Alijah 0 9.731

Vlottende activa Totaal Reserves 88.107 111.743

Voorraden 0 1.652

Vorderingen 2.457 6.970

Overlopende activa 3.736 54 Kortlopende schulden

Liquide middelen 82.509 108.796 Overlopende passiva 595 5.729

Totaal ACTIVA 88.702 117.472 Totaal PASSIVA 88.702 117.472
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

x EUR 1,00
            

2021 Begroting 2021 2020

BATEN

Fondswerving

Niet geoormerkt

Giften en donaties van particulieren 140.228 140.000 164.399

Giften en donaties bedrijven 35

Giften van organisaties zonder winstoogmerk 10.291 5.000

Legaten en erfstellingen 45.464 50.000

Geoormerkt

Giften en donaties van particulieren 20.190 16.000 46.217

Totaal baten fondswerving 216.208 156.000 265.616

Lasten

Lasten aan de doelstellingen

Operatie Exodus 202.081 120.000 148.594

Gebedswerk 8.879 15.000 7.917

Voorlichting 16.650 25.000 28.045

Totaal Lasten aan de doelstellingen 227.610 160.000 184.556

Wervingskosten 8.416 10.000 6.862

Kosten beheer en administratie 3.818 10.000 5.351

Totaal van de Lasten 239.844 180.000 196.769

Saldo Baten en Lasten -23.636 -24.000 68.847
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Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode en verklaart de geldstromen
In het boekjaar, uitgaande van het saldo van de baten en Lasten. 

 x EUR 1,00 

31-12-2021 31-12-2020

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en Lasten -23.636 68.847

Afschrijvingen 0 0

Mutaties voorraden 1652 3.710

Mutaties overige vlottende activa 831 -6.484

Overige mutaties operationele activiteiten -5134 -1.239
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten (A) -26.287 64.834

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

Totaal kasstroom financieringsactiviteiten (C ) 0 0

Totaal kasstroom uit activiteiten (A)+(B)+(C) -26.287 64.834

Kasstroom liquide middelen

Liquide middelen per 1 januari 108.796 43.962

Liquide middelen per 31 december 82.509 108.796

Totaal Kasstroom liquide middelen -26.287 64.834
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GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Grondslagen voor waardering

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn C2 voor kleine fondsenwervende organisaties. 

Voorraden
Per ultimo 2021 zijn de voorraden die in hoofdzaak uit boeken en DVD’s bestonden tot nihil 
afgewaardeerd. De boeken en DVD ‘s worden voortaan aangemerkt als promotiemiddel. Zij  
worden gratis verstrekt. De aanschafkosten worden direct ten laste van het resultaat gebracht.

Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor zover nodig is rekening 
gehouden met mogelijke oninbaarheid. 

Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd van korter dan 12 maanden en
zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overige vorderingen en schulden
De overige vorderingen en schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen
De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen 
van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Baten
Als baten eigen fondswerving worden de in het verslagjaar ontvangen giften, legaten en 
nalatenschappen verantwoord. De directe kosten die aan derden zijn betaald worden   
In mindering op de baten gebracht.

Lasten
De lasten worden verdeeld over de statutaire doelstellingen van de Stichting Ebenezer Operatie
Exodus, te weten 1. Operatie Exodus (Alijah), 2. Gebedswerk en 3. Voorlichting en daarnaast 
4. Wervingskosten en 5. Kosten  Beheer en administratie.
In 2021 zijn alle onkostenrekeningen in de verdeelsleutel opgenomen. De percentages van de
de toerekening zijn ten opzichte van 2020 niet gewijzigd, met uitzondering van de  Auto-, Reis- 
en ticketkosten. De gebedsbijeenkomsten  werden meer dan in 2020 online gehouden, zodat 
het aandeel in deze kosten lager uitviel.

De overige kosten worden verantwoord in het jaar waarop zij  betrekking hebben, wat 
betekent dat zij ten laste worden gebracht van dat betreffende verslagjaar.
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TOELICHTING OP DE BALANS  (1 van 2)

Activa

Voorraden
31-12-2021 31-12-2020

Boeken, dvd's 1.652 € 5.362 €
Afwaardering 1.652 € 3.710 €

0 € 1.652 €

Vorderingen
31-12-2021 31-12-2020

Nog te ontvangen van olim 2.457 € 6.969 €
2.457 € 6.969 €

Overlopende activa
31-12-2021 31-12-2020

Telefoonkosten 54 € 54 €
Te verrekenen advertentiekosten 484 €
Evenementskosten 2022 1.198 €
Toegezegde gift 2021 2.000 €

3.736 € 54 €

Liquide middelen

31-12-2021 31-12-2020
Rekening courant ING 17.509 € 43.658 €
Spaarrekening ING 65.000 € 65.138 €

82.509 €### 108.796 €
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TOELICHTING OP DE BALANS  (2 van 2) 

Passiva

Overige reserve
31-12-2021 31-12-2020

Saldo per 1 januari 102.012 € 33.165 €
resultaat boekjaar -23.636 € 68.847 €
saldo opgeheven bestemmingsreserve Alijah 9.731 € 0 €
Saldo per 31 december 88.107 € 102.012 €

Bestemmingsreserve Alijah
31-12-2021 31-12-2020

Saldo per 1 januari 9.731 € 9.731 €
naar Algemene Reserve -9.731 € 0 €

0 € 9.731 €

Bestemmingsfondsen
In het verslagjaar waren er geen fondsen met door derden aangeven
bestemmingen.

Bestemmingsreserves
In het verslagjaar waren er geen bestemmingsreserves voor specifieke
doeleinden aangehouden.

Langlopende schulden
In het verslagjaar waren er geen financieringen door derden met een
looptijd langer dan 1 jaar.

Overlopende passiva
31-12-2021 31-12-2020

Bankkosten 131 €
Portokosten 464 €
Diversen 0 € 5.729 €

595 € 5.729 €
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Bezoldiging bestuursleden en medewerkers

Alle bestuursleden en medewerkers zijn onbezoldigd. Kosten voor deelname aan activiteiten namens de Stichting  en 
namens de stichting betaalde uitgaven worden vergoed. Voor reiskosten geldt een maximum van EUR 0,19 per km.
In 2021 waren er bij de stichting geen (2020: geen) werknemers werkzaam.

Verdeelsleutel onkosten                                                    

Enkele indirecte kostenposten zijn toegerekend aan meerdere bestedingscategorieën. Bij de verdeling is een procentuele
verdeelsleutel gehanteerd. In het onderstaande overzicht staat vermeld hoe de onkosten in 2021 zijn toegerekend. 

 (x 1 euro)
Beheer en

Verdeelsleutel onkosten Totaal Exodus Gebedswerk Voorlichting Werving Administratie
Gebedsweekend 340 100% 340

2.287 25% 572 50% 1.144 25% 572
Brochures en Media PR materiaal 2.109 0 100% 2.109 0
Advertenties, reclame 13.048 25% 3.262 50% 6.524 25% 3.262
Drukwerk/mailings/gebedsbrieven 7.009 25% 1.752 50% 3.504 25% 1.752
Auto, reis ticketkosten 3.547 75% 2.660 25% 887
Telefoonkosten/computerkosten 2.244 10% 224 10% 224 10% 224 20% 449 50% 1.122
Contributies en abonnementen 870 10% 87 10% 87 10% 87 20% 174 50% 435
Kantoorbenodigdheden 298 10% 30 10% 30 10% 30 20% 60 50% 149
Administratiekosten 2.379 10% 238 10% 238 10% 238 20% 476 50% 1.190
Portokosten 5.211 25% 1.303 50% 2.606 25% 1.303
Bankkosten 1.137 10% 114 10% 114 10% 114 20% 227 50% 568
Overige kosten 708 10% 70 10% 71 10% 71 20% 142 50% 354

41.186 3.423 8.879 16.650 8.416 3.818

Vergelijkende cijfers 2019 t/m 2021 en begroting 2022    

 (x 1 euro)

Jaar 2022 2021 2020 2019
Baten Totaal 228.000 100% 216.208 100% 265.616 100% 125.445 100%
Lasten Operatie Exodus 200.000 88% 202.081 94% 148.594 56% 64.688 52%

Gebedswerk 15.000 7% 8.879 4% 7.917 3% 10.391 8%
Voorlichting 20.000 9% 16.650 8% 28.045 10% 26.273 21%
Totaal  maatschappelijk doel 235.000 103% 227.610 106% 184.556 69% 101.352 81%
Werving 10.000 4% 8.416 4% 6.862 3% 7.322 6%
Beheer en administratie 3.000 1% 3.818 2% 5.351 2% 6.488 6%

Totaal 248.000 109% 239.844 111% 196.769 74% 115.162 92%
Resultaat -23.636 68.847 10.283
Begroting -20.000 -24.000 0 0
Continuïteitsreserve , % van balanstotaal 88.107 99% 111.743 95% 42.896 86%

 pagina 16 van 35

Stichting Ebenezer Operatie Exodus
Jaarverslag 2021

Publiciteit alg. zaalhuur, conferentie



BESTEMMING RESULTAAT 2021

In haar vergadering d.d. 7 maart 2022 heeft het bestuur besloten het negatieve saldo ten bedrage van 23.636 euro 
ten laste van de Overige Reserve te boeken. Dit besluit is in deze jaarrekening verwerkt.

ONDERTEKENING BESTUUR

Gorinchem,  31 mei 2022

w.g. w.g. w.g.

Krijn van Herwaarden Aart Schalk Bert Bax
voorzitter penningmeester lid

Stichting Ebenezer Operatie Exodus
Jaarverslag 2021
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Aan het bestuur van 

Stichting Ebenezer Operatie Exodus 

Postbus 3084 

4200 EB  GORINCHEM 

 

 

Uitgeest, 31 mei 2022 

 

Geachte bestuursleden, 

 

Geachte bestuursleden, hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met 

betrekking tot de stichting. 

 

1. OPDRACHT  

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van de stichting, waarin 

begrepen de balans met tellingen van € 88.702 en de staat van baten en lasten 

sluitende met een resultaat van € 23.636 negatief, 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 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 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. 
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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. 

 

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar 

www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring. 
 

Uitgeest 31 mei 2022, 

 

 

WEA Noord-Holland B.V. 
Molenwerf 48 
1911 DB Uitgeest 

 

w.g. 

 
 

L. (Leslie) Kloosterman AA 

 

 


