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Het bestuur van
Stichting Middle East Support Ministeries
Duyst van Voorhoutweg 41
3927 BM   Renswoude

Wezep, 9 november 2021

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de jaarrekening 2020 van Stichting Middle East
Support Ministeries te Renswoude.

1   OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw stichting, waarin
begrepen de balans met tellingen van € 30.350 en de staat van baten en lasten
sluitende met een resultaat van € 32.373, samengesteld.

1   SAMENSTELLINGSVERKLARING
De jaarrekening 2020 van Stichting Middle East Support Ministeries te Renswoude is
door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening
bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020
met de daarbij behorende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht,
waaronder de geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van
deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en
presenteren van de jaarrekening  jaarrekening in overeenstemming met de in
Nederland geldende Richtlijn C2  ‘Kleine Fondsenwervende Organisaties' van de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het
gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt
en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in
overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit
de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk
van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Stichting Middle East Support Ministeries.



 

 

 

 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons
geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en
Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening
mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan
met de door u verstrekte gegevens.

Wij vestigen de aandacht op onderdeel C van de jaarrekening, waaruit blijkt dat
Stichting Middle East Support Ministeries een negatief eigen vermogen heeft. Deze
conditie, samen met andere omstandigheden zoals uiteengezet in onderdeel C, duiden
op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede
twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van Stichting Middle
East Support Ministeries.



 

 

 

 

2   ALGEMEEN

2.1 Oprichting
Stichting Middle East Support Ministeries is opgericht d.d. 22 oktober 2003 en is
statutair gevestigd te Doorn.

2.2 Doelstelling
De verspreiding van het Evangelie onder de thans in Nederland verblijvende
bevolkingsgroepen, die oorspronkelijk uit het Midden-Oosten komen en hen te
ondersteunen met de middelen die haar ter beschikking staan.

2.3 Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat per 31 december 2020 uit:

-  E.Th Poppe, voorzitter
-  E.J. van der Kamp
-  W. Wijnholds

2.4 Instelling van algemeen nut
Stichting Middle East Support Ministeries valt onder de Algemeen Nut
Beoogende Instellingen zoals bedoeld in het vierde lid van artikel 24 van de
successiewet. De Inspecteur van de Belastingdienst heeft derhalve een ANBI verklaring
afgegeven. Dit betekent dat giften van particulieren aftrekbaar zijn voor de
inkomstenbelasting.

2.5 VPB en BTW
Gegeven haar activiteiten wordt Stichting Middle East Support Ministeries in beginsel
niet als ondernemer aangemerkt voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting.

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn graag bereid
nadere toelichtingen te geven.

Hoogachtend,

KRC Van Elderen accountants | belastingadviseurs B.V.

Drs. J. Smit
Accountant-Administratieconsulent



 

 

 

 

BESTUURSVERSLAG



Bestuursverslag 2020

2020 was het jaar, waarin alles anders ging dan gepland. Corona maakte het voor ons werk in Nederland
haast onmogelijk om regionaal met onze vrijwilligers samen te komen en asielzoekers te bezoeken. Alle
geplande conferenties en trainingen hebben we moeten annuleren. Zelfs onze regionale kerkdiensten
konden niet door gaan. Net als iedereen hadden we in het begin van het jaar nog de hoop dat de ontstane
beperkingen door Corona na een paar maanden voorbij zouden zijn, maar de werkelijkheid bleek anders.

Werk in Nederland

De eerste maanden van 2020 heeft pastor Johanna Marten veel tijd besteed aan bezinning en studie.
Gedurende die tijd werd het voor hem duidelijk dat hij niet langer in het verborgene moest werken, maar
meer in de openbaarheid moest treden. Dat betekende ook dat hij zijn preken via social media moest
verspreiden. In overleg met Home for Kurds, waar pastor Johanna een goede relatie mee heeft, zijn we
begonnen om in hun kerk elke zondagmorgen twee diensten op te nemen. Eén in het Arabisch en één in
het Koerdisch. In eerste instantie voor onze eigen achterban, maar al snel breidde deze groep zich uit tot
ongeveer 200.000 mensen uit Europa en het Midden-Oosten, die via facebook deze diensten bekeken. In
eerste instantie uit nieuwsgierigheid, maar al snel bleek 50 % van hen de hele dienst te volgen en de preek
te beluisteren.  Het merendeel van hen was Moslim. Als gevolg hiervan is Johanna begonnen met een
bijbelstudiereeks naar aanleiding van reacties en vragen op deze zondagse preken.

Daarnaast geeft hij via social media diverse keren per week Bijbelstudies en trainingen aan het vrijwilligers
team van MESM,

In diezelfde periode belden allerlei bedrijven ons met de vraag of wij levensmiddelen konden gebruiken.
Door Corona konden deze niet worden afgenomen. Dus zijn we gedurende een paar maanden een soort
Arabische voedselbank begonnen. Daarmee hielpen we een aantal van onze contacten, die door Corona
praktisch geen inkomsten hadden.  Een bevriende garagehouder leende ons een bus om deze goederen op
te halen en te verspreiden. Maar gelukkig konden we – door extra giften – aan het eind van het jaar een
eigen bus aanschaffen.

Werk in Noord Irak

Terwijl onze bediening in Nederland aan alle kanten beperkt werd door de Corona maatregelen, groeide de
hulpvraag vanuit Noord Irak. Corona legt ook daar de economie plat en niet werken betekent geen
inkomen en dus geen geld om voedsel te kopen. Er wordt in het land zelf wel wat hulp geboden, maar met
name de mensen in de kleine dorpjes in de bergen vallen vaak buiten de boot.

Helaas hebben we moeten besluiten om tijdelijk onze twee Trauma Centra te sluiten. Mede door Corona en
mede door een tekort aan financiële middelen. Maar de verwachting is dat we hier in 2021 weer mee door
kunnen gaan.

Toelichting op jaarrekening

De jaarrekening laat in vergelijking met de cijfers van 2019 een afname in baten zien. Dat komt mede
doordat diverse projecten, waarvoor we gericht financiële ondersteuning krijgen, niet zijn doorgegaan. Aan
de andere kant zijn hiervoor ook geen kosten gemaakt. Uiteindelijk sluiten we 2020 af met een positief
saldo, waar we erg dankbaar voor zijn.
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Stichting Middle East Support Ministeries
Doorn

A   BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Activa 31-12-2020 31-12-2019
€ € € €

Vorderingen en overlopende activa 16.056 6.028

Liquide middelen 14.294 5.558

Totaal 30.350 11.586

Passiva 31-12-2020 31-12-2019
€ € € €

Reserves en fondsen
Reserves
Overige reserves -2.453 -32.426

Fondsen
Bestemmingsfondsen 2.400 0

-53 -32.426

Langlopende schulden 27.000 36.000

Kortlopende schulden 3.403 8.012

Totaal 30.350 11.586

7



 

 

 

 

Stichting Middle East Support Ministeries
Doorn

B   STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Werkelijk
2020

Begroot
2020

Werkelijk
2019

€ € €
Baten
Baten van particulieren en bedrijven 102.658 112.500 103.756

212.201 0 269.513

Totaal geworven baten 314.859 112.500 373.269

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Evangelieverkondiging 56.388 125.275 101.919
Ondersteuning 220.766 11.255 281.315

Werving baten
Wervingslasten 2.748 3.085 2.612

Beheer en administratie
Lasten beheer en administratie 2.584 3.085 2.409

Som der lasten 282.486 142.700 388.255

Resultaat 32.373 -30.200 -14.986

Resultaatbestemming
Overige reserves 29.973 -30.200 -12.412
Bestemmingsfonds hulpverlening Irak 2.400 0 -2.574

32.373 -30.200 -14.986

Baten van andere organisaties zonder
winststreven
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Stichting Middle East Support Ministeries
Doorn

C   GRONDSLAGEN VOOR FINANCIELE VERSLAGLEGGING

Informatie over de rechtspersoon

Algemene toelichting

Onzekerheden omtrent de continuïteit

Grondslagen voor waardering

Algemeen

Grondslagen voor de balanswaardering

Algemeen

Stichting Middle East Support Ministeries is feitelijk gevestigd op Duyst van Voorhoutweg 41
te Renswoude (statutair te Doorn) en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer
30191681.

De activiteiten van Stichting Middle East Support Ministeries bestaan voornamelijk uit de
verspreiding van het Evangelie onder de thans in Nederland verblijvende bevolkingsgroepen,
die oorspronkelijk uit het Midden-Oosten komen en hen te ondersteunen met de middelen die
haar ter beschikking staan.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen van de Raad voor de
Jaarverslaggeving kleine rechtspersonen, onderdeel C2 (kleine fondsenwervende instellingen).

Het eigen vermogen van Stichting Middle East Support Ministeries bedraagt per 31 december
2020 (licht) negatief. Hierdoor bestaat er een onzekerheid van materieel belang op grond
waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteit van het geheel van de
werkzaamheden van Stichting Middle East Support Ministeries.

De stichting heeft een schuld aan een bestuurder van de stichting, zolang deze schuld niet
wordt opgeëist is de continuïteit van de stichting gegarandeerd.
Wij verwachten dat de kasstroom over de komende boekjaren zich positief zal ontwikkelen. De
in de onderhavige  jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en
resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de
stichting.

Alle posten in de balans worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen de nominale
waarde.
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Stichting Middle East Support Ministeries
Doorn

Vorderingen

Liquide middelen

Reserves

Kortlopende schulden

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de
geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst
van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn
wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte
ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de
staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering
gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek
van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

De liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

Het vermogen wordt aangehouden voor de doelstelling waartoe ze in het leven is geroepen.
Reserves zijn middelen waarvan de aanwending door het bestuur bepaald is.
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven
wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds voor zover het nog niet besteed is.
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Stichting Middle East Support Ministeries
Doorn

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Uitvoeringslasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het verslagjaar
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij ontvangen zijn. Lasten welke hun oorsprong
vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

In 2020 is 5% van de tijd besteed aan beheer en administratie. Aan fondsenwerving is 5%
besteed terwijl aan Evangelieverkondiging 75% en Ondersteuning 15% is besteed.

De uitvoeringslasten zijn de lasten van personeel, huisvesting, kantoor en algemene lasten.
Deze uitvoeringslasten worden toegerekend aan fondsenwerving, beheer en administratie,
Evangelieverkondiging en Ondersteuning op basis van een inschatting van uren.
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Stichting Middle East Support Ministeries
Doorn

D   TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Activa

Vorderingen en overlopende activa
31-12-2020 31-12-2019

€ €

Nog te ontvangen bedragen 0 202
Bevoorschotting 16.056 5.826

16.056 6.028

31-12-2020 31-12-2019
Liquide middelen € €

Rabobank .177 3.688 3.534
Rabobank .709 10.606 2.024

14.294 5.558

De liquide middelen worden besteed in het kader van de doelstelling.

Passiva

Reserves en fondsen

2020 2019
Overige reserves € €

Stand per 1 januari -32.426 -20.014
Af: mutaties volgens resultaatbestemming 29.973 -12.412

Stand per 31 december -2.453 -32.426

2020 2019
Bestemmingsfonds hulpverlening Irak € €

Stand per 1 januari 0 2.574
Bij: mutaties volgens resultaatbestemming 2.400 -2.574

Stand per 31 december 2.400 0

De post reserves en fondsen wordt aangewend in overeenstemming met de
doelstelling waartoe ze in het leven is geroepen. Het bestuur geeft door
benoeming van de reserves aan op welke wijze zij de haar ter beschikking
staande middelen wil aanwenden.

Het fonds wordt aangehouden voor hulpverlening aan vervolgde christenen in Irak.
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Stichting Middle East Support Ministeries
Doorn

Langlopende schulden
Stand per

1 jan 2020
Opname Aflossing Stand per

31 dec 2020
Stand per

31 dec 2019

€ € € € €

EugènePoppe.nl 27.000 2.000 -2.000 27.000 27.000
Vlastuin 9.000 0 -9.000 0 9.000

36.000 2.000 -11.000 27.000 36.000

EugènePoppe.nl

Vlastuin

Kortlopende schulden 31-12-2020 31-12-2019
€ €

Crediteuren 1.153 5.712
Loonbelasting 1.350 1.400
Nog te betalen bedragen 900 900

3.403 8.012

Betreft een renteloze lening verstrekt door EugènePoppe.nl.
Afspraak is dat de lening pas wordt afgelost op moment dat er een gezonde
financiële basis is voor Stichting Middle East Support Ministeries.
Er zijn geen zekerheden overeengekomen.

Betreft een renteloze lening verstrekt door Vlastuin.
De lening is op 23 juni 2020 omgezet in een gift.
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Stichting Middle East Support Ministeries
Doorn

E   TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Baten

werkelijk
2020

begroot
2020

werkelijk
2019

€ € €
Baten van particulieren en bedrijven
Giften en donaties algemeen 55.277 25.000 18.911
Giften en donaties vrienden 13.255 18.000 18.000
Giften en donaties achterban 2.330 2.500 2.690
Giften en donaties Irak 17.950 0 4.920
Giften en donaties ten behoeve van werk 6.000 4.000 7.000
Giften en donaties zomerconferente 0 34.000 27.990
Giften en donaties overige conferenties 7.846 29.000 24.245

102.658 112.500 103.756

Stichting Hulp Vervolgde Christenen - Irak 98.870 0 147.780
Stichting Hulp Vervolgde Christenen - algemeen 1.118 0 8.437
Bijzondere Noden - Irak 91.393 0 76.603
Stichting Ismaël - Irak 7.200 0 36.693
Giften en donaties algemeen 9.620 0 0
Giften en donaties zomerconferentie 4.000 0 0

212.201 0 269.513

Baten van andere organisaties zonder
winststreven
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Stichting Middle East Support Ministeries
Doorn

werkelijk 2020

Evangelie-
verkondiging

Onder-
steuning

Wervings-
lasten

Werkelijk
2020

Begroot
2020

Werkelijk
2019

€ € € € € € €

Eigen bestedingen 17.624 213.013 0 0 230.637 81.000 339.810
Publicatie en communicatie 0 0 164 0 164 0 199

17.624 213.013 164 0 230.801 81.000 340.009
Uitvoeringslasten

Personeelslasten 31.063 6.213 2.071 2.070 41.417 48.000 36.590
Huisvestingslasten 2.175 435 145 145 2.900 3.200 3.118
Algemene lasten 5.526 1.105 368 369 7.368 10.500 8.538

38.764 7.753 2.584 2.584 51.685 61.700 48.246

Totaal 56.388 220.766 2.748 2.584 282.486 142.700 388.255

Werving
baten

Lasten
beheer

en
administr

atie

Besteding
doelstelling Totaal
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Stichting Middle East Support Ministeries
Doorn

Besteed aan doelstellingen

Evangelieverkondiging
werkelijk

2020
begroot

2020
werkelijk

2019
€ € €

Besteding
Uitgaven conferenties/trainingen 15.414 76.500 63.453
Giften aan kerken 2.210 2.500 2.280

17.624 79.000 65.733
Uitvoeringslasten 38.764 46.275 36.186

56.388 125.275 101.919

Ondersteuning

Besteding
Uitgaven hulpverlening Irak 213.013 2.000 274.077

213.013 2.000 274.077
Uitvoeringslasten 7.753 9.255 7.238

220.766 11.255 281.315

Werving

Wervingslasten
werkelijk

2020
begroot

2020
werkelijk

2019
€ € €

Publicatie en communicatie
PR-lasten 164 0 199

164 0 199
Uitvoeringslasten 2.584 3.085 2.413

2.748 3.085 2.612

Kengetallen
werkelijk

2020
begroot

2020
werkelijk

2019
% % %

Totaal wervingslasten
als % van de totaal geworven baten 0,9 2,7 0,7
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Stichting Middle East Support Ministeries
Doorn

Uitvoeringslasten

werkelijk
2020

begroot
2020

werkelijk
2019

€ € €
Personeelslasten

Lonen en salarissen 23.900 30.400 23.900
Sociale lasten 4.403 5.600 4.599
Overige personeelslasten 13.114 12.000 8.091

41.417 48.000 36.590

Lonen en salarissen

Salarissen inclusief vakantiegeld 24.900 36.000 24.900
Af: loonkostensubsidies -1.000 0 -1.000

23.900 36.000 23.900

Overige personeelslasten
Reiskostenvergoeding 13.009 12.000 8.091
Overige personeelslasten 105 0 0

13.114 12.000 8.091

In 2020 waren er 1 personeelsleden werkzaam, (2019:1)

werkelijk
2020

begroot
2020

werkelijk
2019

€ € €

Huisvestingslasten

Huur opslagruimten 1.747 1.824 1.747
Energielasten 1.153 1.376 1.371

2.900 3.200 3.118

Algemene lasten
Kantoorbenodigdheden 395 500 487
Telefoon- en internetlasten 4.211 5.000 4.984
Accountants- en advieslasten 1.920 2.500 2.475
Rente- en banklasten 308 500 475
Overige algemene lasten 534 2.000 117

7.368 10.500 8.538
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Stichting Middle East Support Ministeries
Doorn

Analyse verschil werkelijk met begroot
werkelijk

2020
begroot

2020
verschil

2020
€ € €

Baten
Bestemde baten 243.997 67.000 176.997
Baten ten gunste van de stichting 70.862 45.500 25.362

314.859 112.500 202.359

Lasten
Bestedingen 230.801 81.000 149.801
Uitvoeringslasten 51.685 61.700 -10.015

282.486 142.700 139.786

Resultaat
32.373 -30.200 62.573

F   ONDERTEKENING BESTUUR

Het bestuur verklaart hierbij de inhoud van de jaarrekening voor akkoord.

E.Th. Poppe, voorzitter E.J. van der Kamp

W. Wijnholds

De uitvoeringslasten worden voor 90% doorberekend aan de doelstellingen.
De stijging van de bestedingen valt samen met de stijging van bestemde baten.
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