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Voorwoord
Tijdens dit schrijven besef ik mij weer hoe bijzonder jaar 2019 voor ons als stichting is
geweest. Ik mocht Gods hand zien in alle details van de heroprichting waarbij ik ervoer
hoe Hij alles voorbestemd en gepland had. De naam Hulpproject Emmanuel is ontstaat
omdat Emmanuel de Afrikaanse geschreven versie is van de vertaling:
God is met ons. Wij geloven als stichting dat wanneer God het huis bouwt de bouwers
niet tevergeefs zwoegen. Hiermee gezegd wil ik onze lieve Heer Jezus alle eer geven
voor al het werk wat de stichting heeft mogen verzetten en nog gaat verzetten.
“De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen
bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld”
Jacobus 1:27

Yuri van Bemmel
Voorzitter stichting Hulpproject Emmanuel
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1.

Verslag van het bestuur

Stichting Hulpproject Emmanuel werd eind 2018 opgezet uit een bestaande stichting die
alleen haar KvK nummer nog had. De vroegere voorzitter van deze vroegere stichting –
Luc de Vries gaf dit voorstel omdat hij gehoord had van een potentieel bouwproject maar
zelf totaal gestopt was met zijn voorzittersschap. Hij heeft ons de eerste zet gegeven en
af en toe de nodige adviezen kunnen geven.
Zo werd er eind 2018 nieuw leven geblazen in de stichting en kon voorzitter Yuri van
Bemmel samen met Sibren Kamstra en met Lub Loosman, het nodige 3tal kon vormen.
De stichting kreeg een potentieel project aangewezen voor een school van een bekende
schooldirecteur in het noorden van Ghana – Thompson Azawi.
Tegelijkertijd mocht de stichting haar onderneming “Shofars Nederland” oprichten
inclusief 2 webshops: www.shofarsnederland.com en www.shofarsforthenations.com
Deze onderneming houdt in dat Shofars op een verantwoordelijke wijze worden gemaakt
en geëxporteerd van Zuid Afrika naar Nederland. Hier worden ze zowel binnenlands als
buitenlands verkocht. De opbrengt gaat tot nog toe geheel naar de stichting.
De stichting heeft eind 2018 bij de ING Bank een nieuwe zakelijke rekening geopend met
banknummer: NL85INGB0008852553. Om de stichting ANBI gecertificeerd te maken en
te houden werd er ook een nieuwe website gemaakt met alle nodige voorwaarden.
Tegelijk werden er voor de stichting gratis flyers gedrukt en die werden aan bedrijven
meegegeven. Lub Loosman is het bestuurslid geweest die met name in en rondom Urk
het meeste donateurs heeft weten te bereiken. Al gauw kwam er geld binnen van
verschillende bedrijven maar ook van scholen en particulieren.
Binnen 9 maanden kwam er genoeg geld binnen om de begrote school te kunnen
bouwen. In totaal was er 75.000 euro begroot maar dit bedrag kwam al snel door allerlei
onverwachte onkosten hoger uit.
De visie van de stichting is het initiëren, bevorderen en ondersteunen van bouwprojecten
in Afrika. Gezien het eerste bouwproject nog niet af is en er een 2e schoolgebouw bij
hoort, gaat de stichting als eerst verder in 2020 met het werven van donaties voor het
bouwen van dit 2e schoolgebouw. Hiervoor zijn weer nieuwe donaties nodig en daarom
zijn wij in het jaar 2020 hierop gefocust.

Officiële opening van het schoolgebouw.
Links Lub Loosman Rechts School directeur: Thompson Azawi

Voorzitter Stichting Hulpproject Emmanuel met de
burgemeester van Sandema.
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2.

Jaarverslag

Balans t/m 31-12-2019
Code
1010
1020
1400
1650
3000

Omschrijving
Bank
Creditcard
Eigen Vermogen
BTW R/C
Voorraad shofars
Saldo

Activa
11.130,95
701,26

Passiva

23.938,55
406,00
5.337,00
6.363,34
23.938,55

23.938,55

Toelichting op de balans:
Bank is het saldo per 31-12-2019
Creditcard is het saldo wat op de creditcard staat
Eigen vermogen is onze passiva
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3.

Inkomsten en uitgaven over 2019

Winst & verlies 01-01-2019 t/m 31-12-2019
Code
4500
4510
4530
4550
4750
4790
4810
4900
7000
7010
7020
7030
7100
8000
8100

Omschrijving
Contributies en abonnementen
Reclame en advertenties
Reis- en verblijfkosten
Bankkosten
Telefoon en internet
Overige kantoorkosten
Accountants- en administratiekosten
Betalingsverschillen
Inkopen
Recht bij invoer
Invoer adminkosten
Transportkosten
Projectkosten
Omzet Shofars Nederland
Gift
Saldo verlies

Verlies
621,99
111,10
333,71
768,46
47,77
80,70
332,76
4,87
4.585,56
220,18
140,00
1.784,35
91.081,34

Winst

7.566,59
86.182,86
6.363,34
100.112,79 100.112,79

Toelichting op de winst en verlies balans
Met betrekking tot de onderneming en binnenlandse kosten die de stichting gemaakt
heeft; De stichting had een goede omzet in 2019 van €7566,59. De stichting verwacht in
het jaar 2020 een eveneens of grotere omzet te maken met de shofars en daarbij de
eerste winst in het boekjaar 2020/2021 mogelijk te zien worden.
De totale projectkosten van het project in Ghana is incl. vliegvervoer uitgekomen op
€91.081,34
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Tot Slot
In 2020 verwachten wij niet meer dan dat God voor ons heeft voorbestemd.
We leggen onze verlangens en plannen graag in gebed voor bij Hem zodat hij ons de
planning en timing en open deuren geeft die niemand kan sluiten.
We zien uit naar het jaar 2020 en wat dit gaat brengen.
Te Brakel
25 Mei 2020

Yuri van Bemmel
Voorzitter

Sibren Kamstra
Penningmeester/secretaris

Lub Loosman
Bestuurslid/bouwmeester
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Gecontroleerd door Kascommissie:

Boaz Warnink
Kascommisie.
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