
Beknopt Financieel Jaarverslag

Balans per 31 december 2018

ACTIVA 2018 2017 PASSIVA 2018 2017

Materiële vaste activa 1.918 2.773 Continuïteitsreserve 45.000 0
Vrij besteedbaar vermogen 6.850 37.779

Voorraad 500 900 Bestemmingsreserves 5.800 5.800
Vorderingen 45 5.269
Liquide middelen 242.648 261.274 Bestemmingsfondsen 172.643 213.051

Kortlopende schulden 14.818 13.586

245.111 270.216 245.111 270.216

Staat van baten en lasten over 2018
 

BATEN 2018  2018 2017
Geworven baten Werkelijk Begroting Werkelijk

Baten bestemd voor algemeen 180.274 151.000 147.217
Baten bestemd voor fondsen 224.948 100.000 237.641

Som van de baten 405.222 251.000 384.858

LASTEN 2.018 2.018 2.017
Besteed aan de doelstelling Werkelijk Begroting Werkelijk

Bijdragen aan de projecten 286.182 112.000 128.404
Bijdragen overige 0 0 460
Voorlichting in Nederland 53.017 46.675 41.169

Totaal besteed aan de doelstelling 339.199 158.675 170.033

Kosten werving, beheer en administratie 2.018 2.018 2.017
Werkelijk Begroting Werkelijk

Wervingskosten 29.529 30.175 37.200
Kosten beheer en administratie 61.362 60.650 51.581

Totaal werving, beheer en administratie 90.891 90.825 88.781

Financiële baten en lasten 1.469 1.500 1.659

Som van de lasten 431.559 251.000 260.473

Resultaat -26.337 0 124.385



Korte toelichting bij de Jaarrekening 2018 

Resultaten boekjaar 2018 Stichting Comité Gemeentehulp Israël 

 
 
Als Stichting Gemeentehulp Israël  kunnen we dankbaar terugkijken op het afgelopen jaar: 
mede door legaten zijn de inkomsten en uitgaven ver boven de begroting uitgekomen. Het 
eigen vermogen, bestaande uit de zogenaamde continuïteitsreserve, het vrij besteedbaar 
vermogen en de bestemmingsreserves, is ten opzichte van 2017 met ruim € 14.000,- 
gestegen. 
 
In 2017 zijn we gestart om de financiële reserve gaandeweg te beperken tot een bedrag dat 
bij onverhoopte terugloop van giften, de voortgang van de stichting garandeert. 
Hiertoe is vanuit de beschikbare gelden een continuïteitsreserve gecreëerd van € 45.000. 
 
De toegenomen baten hebben erin geresulteerd dat aanzienlijke bedragen konden worden 
overgemaakt aan de bestemde doelen (Projecten) in en voor Israël. Zo ontvingen Peter 
Tsukahira (Kehilat HaCarmel, Haifa) en Srikanth en Or Nakirekanti, Jeruzalem respectievelijk 
€ 105.052 en € 5.738,-.  
 
Daarnaast is het besluit genomen om in Israëls 
Jubileumjaar uit de financiële reserve enkele 
substantiële bijdragen te leveren aan geestelijk 
en maatschappelijk welzijn. Hiervoor is in 
totaal een bedrag van € 21.890,- uitgekeerd. 
Verder is op basis van de doelstelling om in 
Nederland (theologisch verantwoorde) kennis 
te bevorderen ruim € 14.000,- besteed.  
 
Giften van donateurs worden per kwartaal overgemaakt aan de bestemde doelen/projecten, 
zodra een totaalbedrag van € 250,- is bereikt. 
We zijn dankbaar voor deze betrokkenheid, wetende dat naast financiële steun dit werk  
gedragen wordt door gebed van velen.  
 
Inzage in de jaarrekening kan worden verkregen op basis van een verzoek daartoe aan 
info@cgi-holland.nl  
 

mailto:info@cgi-holland.nl

