
Toelichting algemeen

Stichting Onesimus

Algemeen

Naam van de instelling

Stichting Onesimus

Fiscale nummer instelling

Het fiscale nummer is: 8078 39 607

Bereikbaarheid instelling

Instelling is te bereiken via emailadres  info@onesimus.nl
  
Doelstelling volgens de regegeving van de instelling

De stichting is opgericht op 21 mei 1999

De stichting heeft ten doel

A Het bevorderen van het geestelijk welzijn van christenen in binnen-
en buitenland en het verschaffen van mogelijkheden tot en het 
bevorderen van evangelisatie in de ruimste zin woord, onder andere
door het ondersteunen van individuele christenen en christelijke organisaties;

B. het steunen van en/of participeren in kerkelijke, levensbeschouwelijke, 
humanitaire, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen 
nut beogende instellingen, organisaties en/of activiteiten, alsook het scheppen, 
steunen en/of instant houden van fondsen en middelen daarvoor

C. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande 
in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan

Er worden fondsen ontvangen voor een speciaal doel om het vluchtelingenwerk mogelijk te maken.
De inkomsten van de instelling bestaan voorts uit een peridieke uitkering en vrijwillige bijdragen.
Deze bedragen worden voor een belangrijk deel aangewend voor bijdragen aan ANBI Stichtingen in 
overeenstemming met de doelstelling.

De afgesloten lijfrente eindigt in 2019. 
  
Bestuurssamenstelling

Het bestuur wordt gevormd door:
J.C. Rosier (voorzitter)
W. Visser (penningmeester)
H.J. Hulsbergen (secretaris)

Beloningsbeleid

De bestuursleden kunnen uitsluitend vergoeding ontvangen voor de door hen gemaakte kosten.
Er worden geen beloningen uitgekeerd.

Activiteitenverslag

Uit de staat van baten en lasten blijkt wat de activiteiten in het verslagjaar zijn geweest.
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Inschrijving Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland
Het dossiernummer is 28082298
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Bestuursverslag

Aan een evangelisten echtpaar, woonachtig in Nederland, wordt periodieke bijdrage geschonken van  € 50.- per 
maand.  

In Nepal draagt de stichting bij aan een evangelist, die een periodieke bijdrage in de kosten van levensonderhoud 
krijgt van Rupi 45.000 per maand hetgeen neerkomt op een bedrag van ca € 410 tot € 440 per maand.

Voorts zijn er in het kader van activering van het geloof boeken gratis verspreid. 
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31 december 2016 31 december 2015Balans per 31 december 2016 resp 2015
€ €

Stichting Onesimus

ACTIVA

Vorderingen
Nog te ontvangen posten 484

Liquide middelen 97.295 176.812

     
Vlottende activa 97.779 176.812

Totaal Activa 97.779 176.812
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31 december 2016 31 december 2015Balans per 31 december 2016 resp 2015
€ €

Stichting Onesimus

PASSIVA

Vrij besteedbaar eigen vermogen 1.104 6.876

Bestemmingsreserve evangelie 29.421 96.156

Bestemmingsreserve behoeftigen 66.808 77.798

Exploitatieresultaat -284 -5.772

     
Totaal eigen vermogen 97.049 175.058

Overige schulden 730 1.754

Totaal Passiva 97.779 176.812
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2016 2015Staat van baten en lasten 2016 resp 2015
€ €

Stichting Onesimus

Periodieke giften 5.000 6.610

Ontvangen overige giften 30.518 1.950

Rentebaten 985 867

     
Totaal baten 36.503 9.427

Bestedingen evangelie 68.686 49.398

Besteding Behoeftigen 44.990 13.138

Indirecte lasten doelstelling 10

Algemene lasten 723 743

Overige Algemene lasten 103 47

     
Totale lasten 114.512 63.326

Bestemmingsreserve evangelie -66.736 -11.589

Bestemmingsreserve behoeftigen -10.989 -36.538

     
Bestemmingsreserves -77.725 -48.127

Exploitatie tekort cq overschot -284 -5.772
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