Taal: Nederlands

Formulier verzenden

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Harvest Ministries

Nummer Kamer van
Koophandel

2 7 1 7 8 1 1 4

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

De Oude Bleijk 131, Leidschendam

Telefoonnummer

0 6 1 3 2 8 6 1 4 5

E-mailadres

office@harvestministries.nl

Website (*)

www.harvestministries.nl

RSIN (**)

8 0 9 7 5 6 6 8 7

Actief in sector (*)

Levensbeschouwing - Geloofsgemeenschappen
Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking
Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

3 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

S. Badal

Secretaris

P. Kortenbroek

Penningmeester

S. Libretto

Algemeen bestuurslid

I.Lalloesingh

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Onze visie
Op basis van Gods Woord, de Bijbel, geloven wij dat in deze tijd elke stad, taal of natie
tot erkentenis zal komen dat Jezus Christus is de Zoon van God, hét Antwoord op elke
nood en dé Gever van echt Leven.
Onze doelen
Teneinde de visie verwezenlijkt te zien worden heeft de stichting Harvest Ministries
zich de volgende doelen gesteld:
- Mensen over de gehele wereld helpen om een relatie met God op te bouwen, zodat
zij eeuwig met Hem zullen zijn
- Mensen over de gehele wereld helpen om een discipel van Jezus Christus te worden
- Mensen over de gehele wereld helpen in hun nood door hen te voorzien van voedsel,
kleding, medicatie en financiën
- Mensen over de gehele wereld helpen om d.m.v. onderwijs en training hun
levensstanddaard te verhogen.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Zie ons beleidsplan via onderstaande url.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Giften, donaties en overige baten.

03 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Het verzorgen van kerkdiensten, onderwijssessies en gebedsbijeenkomsten.
Daarnaast worden diverse zendingsprojecten en humanitaire instellingen financieel
ondersteund, zoals st. Triomfator die zich hard maakt voor zwerfkinderen in Brazilie,
Living Waters in Borneo die kansarme kinderen opvangt en onderwijst, Call2theNations
en Mission2Asia.
Verder worden regelmatig bijbelstudiecursussen verzorgd.
Het uitrollen en verder tot ontwikkeling brengen van het Harvest Global Network, een
netwerk van mensen die in liefde en wederzijds respect omzien naar elkaar en elkaar
tot inspiratie en steun zijn.
De stichting houdt geen vermogen aan.

https://www.harvestministries.nl/wp-content/uploads/2019/07/Bel
eidsplan-Harvest-Ministries-2018-2025.pdf

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Stichting Harvest Ministries werkt uitsluitend met vrijwilligers, dit geldt eveneens voor
het bestuur. Dat wil zeggen dat zij geen recht hebben op een beloning.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Zie ons activiteitenverslag via onderstaande url.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://www.harvestministries.nl/wp-content/uploads/2019/07/Ver
slag-actuele-activiteiten-Harvest-Ministries.pdf

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 2 0 2 1

– 1 2

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

36.156

€

21.344

Liquide middelen

€

19.381

€

12.230

+
€

0

+
33.574

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

55.537

€

+
€

€

55.537

+

€

51.537

33.574

+
€

51.537

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

Totaal

€

€

4.000

29.574

4.000

€

+
€

29.574

+

https://www.harvestministries.nl/wp-content/uploads/2022/06/Jaarrekening-Stichting-Harvest-Ministries-2021.pdf

55.537

+
€

33.574
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

Nalatenschappen

€

Overige baten particulieren

€

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

88.113

€

87.074

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

947

€

332

Overige baten

€

215

€

22

Som van de baten

€

89.275

€

87.428

€

49.290

47.476

€

+

€
€

49.290

€

38.823

+

+

+
47.476

39.598

€

+

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

65.815

63.487

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

Besteed aan doelstellingen

€

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

1.497

Som van de lasten

€

67.312

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

€

Saldo financiële baten en lasten

€

€

Saldo baten en lasten

€

65.815

+
63.487

€

21.963

+

€

2.066

€

65.553

€

21.875

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.harvestministries.nl/wp-content/uploads/2022/06/J
aarrekening-Stichting-Harvest-Ministries-2021.pdf

Open

+

