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Voorwoord van de voorzitter
Dit verslag is geschreven om inzicht te geven in het werk van de stichting en om financiele
verantwoording af te leggen aan onze achterban.
Het bestuur heeft zich ook dit jaar met name gericht op de activiteiten van Missions House.
Tot en met maart hebben fysiek samen kunnen komen in het dorpshuis van Roodeschool.
Tijdens de eerste lockdown was het dorpshuis gesloten en is er voor gekozen elkaar in
kleine huisgroepen te ontmoeten. Vanafjuli mochten we, met inachtneming van de Coronaregels, weer samenkomen. Daarnaast zijn ook de huisgroepen actief gebleven en zijn er
vrouwe n oc h te nde n georganiseerd.
Net voor de eerste lockdown hebben we nog een doopdienst mogen beleven. We hebben
helaas ook afscheid moeten nemen van een zieke broeder. Daarnaast is er in september een
open lucht Sing-ln gehouden.
Eind van het jaar is er in heel Roodeschool, Uithuizermeeden en een deel van Uithuizen een
folder van het Zoeklicht bezorgd. Een folder met informatie over de tijd waarin we nu leven
en een uitnodiging om op de zaterdagavond langs te komen in het dorpshuis om hier samen
over verder te praten. Helaas heeft dit tot nu toe geen respons opgeleverd, maaÍ voorlopig
blijven we deze avonden organiseren.
We zijn gezegend met ruim voldoende financiële middelen, ontvangen van onze donateurs
en bezoekers van Missions House. We kunnen in onze eigen kosten voorzien, een

voorganger in Kosovo kunnen ondersteunen, financiele steun geven aan de gaarkeuken van
Stichting De Brug en we hebben een gift over kunnen maken aan Open Doors.
Het bestuur kijkt dankbaar terug op het jaar 2020 en vertrouwd erop om bovengenoemde
activiteiten blijvend vorm te geven. Hiervoor danken we ook in het bijzonder onze trouwe
vrijwilligers die ons met de diverse activiteiten ondersteunen.
Alex Janssen
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Activiteiten
In de openlucht op het pleintje bij het

Sing-ln

dorps

hu

is

Folders verspreiden

Folders van Het Zoeklicht met tekst en uitleg
over de tijd waarin we leven en hoe dit te
zien in het licht van de bijbel

Thema-avonden

No is the time. Bijeenkomsten in het

dorpshuis om de actualiteit te bespreken in
het licht van de bijbel
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Geplandeactiviteaten

Sing-ln

Openlucht bijeenkomst op het plein bij het
dorpsh u is in Roodeschool

Ceneral train ing

Train ingsavonden in het dorpshuis

(april/mei)
Alpha cu rs us

Laagdrempelige kennismaking met het
christelijk geloof
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Organisatie

Stichting Multi Missions is in 1999 opgericht door Ulfert Doornbos. Na midden jaren '90 een
aantal bezoeken te hebben gebracht aan diverse landen in het voormalige Oostblok en de
materiële en immateriële nood van dichtbij te hebben aanschouwd, is de behoefte ontstaan
om een helpende hand te bieden. Het bieden van naastenhulp is verankerd in datgene wat
de Bijbel leert over het bUstaan van weduwen, wezen, armen en zieken. De opdracht om het
evangelie te verkondigen gaat hand in hand met het bieden van concrete materiële hulp, in
binnen- en buitenland. Stichting Multi Missions wil de daad bij het woord voegen.
De doelstelling van Stichting Multi Missions is daarom als volgt verwoord en als zodanig
opgenomen in de statuten: "Het verkondigen van de volle boodschap van het evangelie van
Jezus Christus in de volle BUbelse zin van het woord van God, met alle haar ter beschikking
staande middelen, in alle delen van de wereld. Daarnaast alle voorkomende hulp en
ondersteuning te geven welke binnen haar mogelijkheden ligt".
Dit wil de stichting doen met betrouwbare partners op structurele basis. Stichting Multi
Missions heeft indirect gewerkt aan haar doelen door samenwerking te zoeken met andere
organisaties. Deze zijn ondersteund door het ter beschikking stellen van kennis, middelen
en materiaal.

stichtinq Multi M issions
p/a Heuvelderij 7
9982 TX Uithuizermeeden
info@m u ltim issions.com
www. m u ltimissions.com

KvK:

02067237

RSIN: 816045793

3.1

Bestuur

Onderstaand de samenstelling van het bestuur met de bUbehorende functies:
Directeur:
Voorzitter:

Dhr. U. Doornbos
Dhr. J.A. Janssen

Ondersteun ing van het bestuur:
Penningmeester: Mevr. M. Hummel
Diverse vrijwilligers die ondersteunen met de uitvoering van de

Projectgroep:

verschillende project.
De bestuursleden zijn onbezoldigd en doen alle werkzaamheden belangeloos.
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Jaarrekening

4.1

Beknopte balans 2019
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2020

Activa

Actlva

Passiva

0699 SÍICHTINGSRESERVE
1599 LIQUIDE MIDDELEN

one Goa,

323,5L

Passiva

8.953,75

9.459,24

8.561,83

1799 VORDERINGEN

544,80

1899 SCHULOEN AAN LEVERANCIERS

384,40

1.897,s0

1999 OVËRIGE SCHUTDEN

455,00

5399 GAARKEUKEN

5.400,00

9.690,38

5.400,00

4.290,38

5499 MTSSTONS HOUSE

9.394,27

\2.754,22

25.995,65

22.789,66

5599 PROJECT JZ

1.392,00

1.493,00

L.162,OO

1".338,00

5699 PROJECT HEERDE

3.300,00

3.900,00

4.4s0,00

4.700,o0

400,00

5799 PROJECÏ UD

28.945,5r

4.2

Beknopte resultatenrekening 2Ol9

28.945,51

/

Verlies

2599 KANTOORKOSTEN

L52,46

2699 OVERIGE KO5TEN

3.63s,96

2899 FINANCIERINGSKOSTEN
2999 ALGEMENE KOSTEN
6099 GIFTEN ALGEMEEN

46.569,29

2O2O

2019
Omschriiving

3.200,00

2020
Winst

Verlies
261,,36

20L,54

245,32

1-028,08

7.1,6234

10.000,00

Saldo winst

1s.018,04

Winst

13.066,65

4.000,00

1.951,39

9.379,09

15.018,04

15.139,30

----tí\ ? r

15.139,30

15.139,30

46.s69,29
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Begroting 2021
202L

Omschriiving

Verlies

Kantoorkosten

300,00

OveÍige kosten

3.500,00

FinancierinEskosten

Algemene kosten
GIFTEN

Voo

300,00
1.300,00

MULTI MISSIONS

Cursussen

Winst

13.000,00

2.000,00

rtl

4.800,00

Ondersteuning Jetton

2.400,00

Missions House

6.000,00

GIFTEN MISSIONS HOUSE

Exploitatieresultaat

18.000,00
10.400,00

31.000,00

31.000,00

6.

Ondertekening

Plaats:
Datum:

Uithuizermeeden
13 april 2021

Naam (functie)

M. Hummel - De Foer (pen ning meester)

