Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Comité Gemeentehulp Israël
3 4 1 1 4 4 2 2

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

Buttervin 42, 1619 DD Andijk
0 5 5 8 4 3 1 9 0 4

E-mailadres

info@cgi-holland.nl

Website (*)

https://www.comitegemeentehulpisrael.nl/

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 7 8 6 3 1 6 6

Levensbeschouwing - Religieus geënte instellingen
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Israël, Nederland
0

6 7
3

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

Dhr. W. Nieuwenhuis

Secretaris

Dhr. A. de Vreugd

Penningmeester

Dhr. W. Dijkstra

Algemeen bestuurslid

Dhr. W. Hop

Algemeen bestuurslid

Mvr. T. de Vegt

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?

Gemeentehulp Israël heeft de visie en stelt zich ten doel
· Messiaans-Joodse gemeenten en bedieningen in Israël ondersteunen met gebed en
financiële middelen.
· Arabische gemeenten met visie op Gods heilsplan met Israël ondersteunen
· Kerkelijke gemeenten Nederland koppelen aan Messiaanse gemeenten in Israël
· Christenen en gemeenten in Nederland informeren over
(1) de Messiaans-Joodse gemeenten in Israël
(2) de Joodse wortels van het christelijke geloof

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?

Ondersteunen van Messiaanse gemeenten in Israël door het overmaken van giften uit
Nederland. Bekendmaking van deze Messiaanse gemeenten aan christenen in
Nederland, d.m.v. nieuwsbrief, social media en spreekbeurten.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Giften en Legaten
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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).

De inkomsten worden besteed aan Messiaanse gemeenten in Israël die: 1. Een
Bijbelse visie ontwikkelen en bewaken 2. Integriteit en transparantie toepassen 3.
Transparant leiderschap hanteren 4. Uitmuntendheid nastreven 5. Geest van éénheid
toepassen Criteria hiervoor zijn: a. In principe een gemeente of Messiaanse bediening
betreffende die nog niet of nauwelijks door andere organisaties wordt ondersteund.
Pioniers Initiatieven verdienen de voorkeur. b. Als het een gemeente of bediening
betreft die de aanbeveling van een of meer voorgangers in de regio heeft. FIRM
voorwaarden dienen te worden gehanteerd. Firm staat voor Fellowship of Israel
Related Ministries. Een overkoepelende organisatie in Israël. c. De bovenstaande 5
kernwaarden moeten binnen 2 jaar zijn gerealiseerd. d. Toetsing gedurende het proces
moet open en mogelijk zijn.

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

https://www.comitegemeentehulpisrael.nl/uploads/bestanden/s
pot52/Meerjarenplan_CGI_2020_2025.pdf

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

Bestuurders
Bestuursleden ontvangen, indien zij aan de vereisten voldoen, een gepaste
onkostenvergoeding. Dit is een vergoeding voor de werkelijke kosten òf een vaste
onkostenvergoeding van maximaal 180 euro per maand met een maximum van 1800
euro per jaar. Bestuursleden kunnen ervoor kiezen hun uitgekeerde
vrijwilligersvergoeding als gift terug te storten aan stichting CGI maar zijn dat niet
verplicht.
Vrijwilligers
Contract-vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor de gemaakte onkosten conform
de regeling die geldt voor bestuurders, mits zij voldoen aan de vereisten ten aanzien
van de beschikbare uren. Short-term vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor de
werkelijk gemaakte kosten. Dit is een vergoeding voor de werkelijke kosten òf een
vaste onkostenvergoeding - als contract-vrijwilliger - van maximaal 180 euro per
maand met een maximum van 1800 euro per jaar

Open

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.

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

https://www.comitegemeentehulpisrael.nl/uploads/bestanden/s
pot52/CGI_activiteitenverslag_2021.pdf

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 1

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

1.786

2.632

€

+

€

1.786

Voorraden

€

500

€

500

Vorderingen &
overlopende activa

€

2.206

€

850

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
2.632

€
264.790

€

+
€

292.279

+
€

267.496

293.629

+
Totaal

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

€

269.282

Passiva

31-12-2021

Continuïteitsreserve

€

45.000

€

45.000

Bestemmingsreserve

€

10.672

€

44.134

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2020 (*)

€
77.893

€

+

296.261

+

€

133.565

€

192.424

Bestemmingsfondsen

€

126.794

€

93.579

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

8.923

Totaal

€

269.282

+
€

103.290

€

10.258

€

296.261

+

https://www.comitegemeentehulpisrael.nl/uploads/bestanden/spot52/CGI_Financieel_verslag_2021_ondertekend.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

Nalatenschappen

€

Overige baten particulieren

€

3.839

Som van baten van particulieren

€

336.838

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

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

332.999

+

+

€

340.454

€

20.000

€

1.656

€

362.110

€
€

336.838

+

+
362.110

€

+
336.838

€
€

+
362.110
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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

€

€

€

251.061

209.997

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

251.061

€

209.997

Wervingskosten

€

46.675

€

48.291

Kosten beheer en administratie

€

64.746

€

50.158

Som van de lasten

€

362.482

€

308.446

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

€

44.387

€

33.724

Saldo financiële baten en lasten

€

2.542

€

1.701

Saldo baten en lasten

€

-23.102

€

55.365

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.comitegemeentehulpisrael.nl/uploads/bestanden/spot52/CGI_Financieel_v
erslag_2021_ondertekend.pdf

https://www.comitegemeentehulpisrael.nl/uploads/bestanden/s
pot52/CGI_Financieel_verslag_2021_ondertekend.pdf

Open

