Jaarverslag 2018, 2019 en 2020

Jaar

Inkomsten
Fondswerving

Kosten
Doelrealisatie

Vermogen

2018

€ 18.578

€ 18.555

€ 23

2019

€ 23.969

€ 22.501

€ 1.468

2020

€ 23.347

€ 21.939

€ 1.408

De Stichting Light Of The World Ministry is opgericht op 26 september 1998 en is gevestigd aan
de Zijpendaalstraat 5A te Nijmegen.
ANBI
De Stichting Light Of The World Ministry is door de Belastingdienst aangewezen als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI status heeft belastingvoordelen voor
zowel de instelling als voor de donateurs/gevers.
De Stichting met ANBI status kent een publikatieplicht om enigszins inzicht te geven in de
stichting/organisatie. De hiervoor aangewezen overzichten en informatie vindt u hierboven
en hieronder.
Doelstelling
De Stichting heeft als doel: het verkondigen van het Evangelie van Jezus Christus met Woord
en daad en het volledig onderwijzen en toerusten van de gelovigen tot dienstbetoon en het
verrichten van alle handelingen welke met het vorenstaande verband houdt of daaraan
bevorderlijk kunnen zijn.
Beleidsplan
Onze leden onderrichten zich tot dienaren zoals de Heiligenschrift ons beveelt (Ef. 4:12).
Dit is een voortdurend proces. Hiervoor willen wij Bijbelleraren aantrekken om de
gelovigen toe te rusten. Het is ook ons doel om het minderbedeelde van onze samenleving
bij te staan.
Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat uit 5 leden waaronder 1 voorzitter, 1 secretaris,
1 penningmeester en 2 algemene bestuursleden.
De Stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door de voorzitter en de secretaris
gezamenlijk.
Inkomsten
De Stichting verwerft haar inkomsten door onder andere:
• bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren
• subsidies
• erfrechtelijke verkrijgingen en/of schenkingen
• opbrengsten van activiteiten van de stichting
• alle andere baten
De Stichting beoogd niet het maken van winst.

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de Stichting verrichten hun diensten als vrijwilligers en ontvangen
hiervoor geen vergoeding.
Activiteitenverslag
De Stichting heeft de volgende activiteiten verricht gedurende het jaar:
• Erediensten op Zondag
• Gebedsdiensten: iedere woensdagavond
• Kinder-, tiener- en Jeugddiensten
• Mannendiensten
• Vrouwendiensten
• Straatevangelisatie
• Bijbelstudies
• Celgroep/vrouwengroep: (om de beurt)
• Leiderschap trainingen
• Doopdiensten
• Heilige Avondmaal
• Counseling
• Gemeente nachtwake, vasten, conferentie & seminar
• Zalvingdienst

KVK: 09106032 RSIN/Fiscaalnr. 807993694

