J AAR V E RS LAG 2018 S T I CH T I NG M O ’ AD I M
Stichting Mo’adim RSIN 8153.28.990
Voorzitter Jaap Heeringa, Penningsmeester en secretaris Dorytha Heeringa, algemeen bestuurdlid Renaldo van de Schuur
De bestuurders ontvangen geen beloning en zijn op vrijwillige basis verbonden aan de organisatie. Eventuele gemaakte onkosten
kunnen worden gedeclareerd.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan
Stichting Mo’adim heeft als doel om de Messiaanse Beweging te dienen. Dit dienen gebeurt door middel van het organiseren van
een landelijk Loofhuttenfeest, activiteiten ten behoeve van de Messiaanse Beweging en het voorzien in onderwijs.

Loofhuttenfeest
Ieder jaar organiseert Stichting Mo’adim een landelijk Loofhuttenfeest voor wie Jeruzalem te ver is voor een ieder die gelooft in
de God van Abraham Isaäk en Jakob en die gelooft in de Messias Jesjoea.

Activiteiten
In 2018 heeft Stichting Mo’adim door middel van Simchaim een jongerenweekend georganiseerd voor een ieder die actief is binnen de Messiaanse Beweging.

Onderwijs
Aan de hand van de Mo’adim cursus worden jaarlijks op enkele plekken in Nederland de Moadimcursus gegeven om mensen meer
kennis te verlenen over de Bijbelse Feesten.

Inkomsten
Stichting Mo’adim draait volkomen op giften. Iedereen is vrij om deel te nemen aan de verschillende activiteiten. Het Loofhuttenfeest draait volledig op giften van de deelnemers. Evenals de activiteiten die Simchaim organiseert. Er wordt een bijdrage gevraagd
in de kosten, maar ook zonder deze bijdrage is de toegang voor een ieder toegankelijk.

Besteding
Alle inkomsten worden besteed aan de activiteiten van Stichting Mo’adim. Een specificatie treft u hieronder aan.

Inkomsten en uitgaven 2018
Inkomsten

Uitgaven

Algemene giften

€ 505,-

Bankkosten

€ 144,78

Simchaim Jongerenweekend

€ 3.325,-

Website

€ 281,80

Loofhuttenfeest giften

€ 5.283,53

Postbus

€ 241,40

Uitgaven Simchaim

€ 2.595,55

Uitgaven Loofhuttenfeest

€ 5.102,78

Totaal

€ 9.113,53

Resultaat

€ 747,22

Balans per 31-12-2018
Betaalrekening

€ 2.860,77

Spaarrekening

€ 1.535,54

Totaal

€ 4.396,31

€ 8.366,31

