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Stichting Ambassadors Ministries Missions
Jaarverslag over 2021
Dit jaarverslag bestaat uit de volgende drie delen:
I. Bestuursverslag
II. Stichtingsgegevens
III. Financieel verslag

I. Bestuursverslag
Algemeen
Ambassadors Ministries Missions ondersteunt sinds 2008 twee projecten in India, te weten in
Draksharama en in Hubli. In Draksharama ondersteunen we het werk van Pastor N.D.G. Paul en
concentreren we ons op het helpen van kansarme weduwen. We hebben daar in de afgelopen jaren een
weduwenhuis mogen bouwen, waar ruim 60 weduwen wonen. Verder helpen we weduwen in de
omgeving van Draksharama helpen we nog 200 weduwen via de plaatselijke voorgangers
Op hetzelfde terrein staat ook een kinderhuis waar 35 kinderen wonen. Wij helpen hen door het bieden
van huisvesting en verzorging. Zij gaan naar een plaatselijke school. Het onderwijs is gratis in India. De
kinderen komen uit arme gezinnen en zouden anders niet naar school kunnen gaan, omdat de school te
ver weg is en de ouders het vervoer niet kunnen betalen. Als de kinderen bij ons komen zijn ze vaak sterk
ondervoed.
In Hubli ondersteunen we het werk van Ambassador of the Poor. De foundation bekommert zich om
kansarme gezinnen. Voor dat doel is 5 acre land aangekocht en is er een plan ontwikkeld tot een
woongebied voor deze gezinnen. De gehele infrastructuur en water-, stroomvoorziening is aangelegd. In
de omgeving van het land worden in de toekomst nieuwe bedrijven en fabrieken gebouwd. We zijn echter
sterk afhankelijk van de overheid in de verdere ontwikkeling van het land. Daarnaast heeft Ambassador
of the Poor een aantal andere projecten die wij ondersteunen. Dit alles met het doel de arme bevolking
met name ook in de sloppenwijken te helpen.

Voortgang
India was één van de meest getroffen landen door de Corona pandemie. Het jaar 2021 was hierdoor een
heftig jaar voor de betrokkenen in India.
Draksharama
In 2020 moesten de weduwen en de kinderen het project verlaten. In de loop van 2021 mochten we de
weduwen weer terug komen. Tot die tijd heeft Pastor Paul heeft hen wekelijks een bezoek gebracht op
de plaatsen waar zij verbleven om hen van eten te voorzien. Ondanks dat de weduwen waren
gevaccineerd zijn er helaas ook weduwen door Corona overleden. Dankzij de tomeloze inzet is de zorg
voor de weduwen in het weduwenhuis en daarbuiten doorgegaan.
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Het goede nieuws is dat Pastors Pauls zoon Daniël in juni is afgestudeerd op
de Tyndale universiteit in Badhoevedorp. Daniel is na 3 jaar weer terug bij zijn
vrouw op het weduwenproject in Draksharama. Hij zet zich nu voor 100% in
voor het werk dat zijn vader begonnen is. Daarnaast is hij voorganger van de
kerk in de plaats Unduru waar zijn opa en vader ook voorgangers waren. Het
kerkgebouw is helaas in een zeer slechte staat. De mensen in de kerk moesten
soms vluchten vanwege de slangen. Daniel is dit jaar begonnen aan een
grondige renovatie en uitbreiding van het kerkgebouw. Als Ambassadors
Ministries hebben wij ook een eerst donatie gedaan van € 5000,- voor deze
renovatie.

Hubli
Voor pastor John en zijn team ging ook dit jaar alle hulp en aandacht uit naar de hulp in de
sloppenwijken van Hubli. De Covid-19 pandemie heeft met name ook in deze wijken ernstige gevolgen
gehad. Dankzij de financiële hulp van EO Metterdaad hebben we grote vaccinaties campagnes
gehouden en zo’n duizend mensen kunnen vaccineren. Met Kerst hebben we een grote actie mogen
houden voor 500 straatkinderen in de sloppenwijken. Wat heel veel blijde gezichten opleverde.
In 2020 was er goed nieuws over het aangekochte land. De overheid is, na lang uitstellen, de weg langs
het land aan het aanleggen. Het wordt een belangrijke weg die verbinding brengt tussen twee parallel
lopende hoofdwegen. Hierdoor wordt het land eindelijk bereikbaar met de auto en vrachtwagen en kan
het verder ontwikkelt worden. Helaas is er door de pandemie weinig gebeurd en wachten we nog steeds
op de voltooiing van de weg.

Financiën
Financieel zijn met name de algemene giften helaas minder geweest dan het jaar daarvoor. Deze post ook
erg afhankelijk van enkele grote giftgevers. Desondanks hebben we het financiële jaar positief kunnen
afsluiten. Wij zijn dankbaar voor de ondersteuning voor projecten door EO Metterdaad.
Toekomst
Eén van onze doelen is naast de zorg voor weduwen en wezen in de tweede helft van 2022 nog een
actie te houden voor de restauratie van de kerk in Unduru.
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II. Stichting gegevens
Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd bij notariële akte van 8 april 2008 onder de naam Stichting
Ambassadors Ministries Missions. De stichting is gevestigd te Aalsmeer, Postbus 331, 1430 AH. De
stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nr. 34300958.
Door de Belastingdienst is de stichting erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het
fiscaalnummer is 8193 71 531, bankrekeningnummer NL17 INGB 000 572 4363.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel de behartiging van het algemeen belang als,
• het helpen, bemoedigen en ondersteunen van mensen in nood en in kansarme situaties
• het helpen, bemoedigen en ondersteunen van christelijke bedieningen en kerken in binnen- en
buitenland,
• het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaand in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting is zonder winstoogmerk.

Samenstelling bestuur
Dhr. M. Piet
Mevr. W. Piet – Jongkind
Functie vacant
Dhr. H. Bruggeman

Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester

III. Financieel verslag
Het eindsaldo van de bankrekeningen per ultimo 2021 is het startbedrag voor 2022.
De Jaarrekening 2021 is opgenomen in het tweede deel van dit jaarverslag.
Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 juni 2022.

De voorzitter,

De penningmeester

----------------M. Piet

-----------------H. Bruggeman

3 - Stichting Ambassadors Ministries Missions
Jaarverslag 2021

Aan:
Stichting Ambassadors
Ministries Missions
Postbus 331
1430 AH Aalsmeer

Betreft: Jaarrekening 2021

Wernhoutsburg, 29 juni 2022

Geacht Bestuur,
Hiermee brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw
stichting.
De balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021, welke tezamen de
jaarrekening 2021 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

1.1. Algemeen
Oprichting
De Stichting is sinds 8 april 2008 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer
34300958 en is gevestigd op het adres Postbus 331, 1430 AH te Aalsmeer.
Doelstelling
De doelstelling is omschreven in het jaarverslag op bladzijde 3.
Vertrouwende u hiermee van dienst te zijn geweest.
Met vriendelijke groet,
Van Egeraat Administratie
E. Schall-van Egeraat
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Balans per 31 december 2021

(in euro's)
ACTIVA

31-12-2021

31-12-2020

Liquide middelen

28.449

26.223

Totaal

28.449

26.223

15.581
2.412
17.993

17.533
-1.952
15.581

10.000
0
10.000

0
10.000
10.000

456

642

28.449

26.223

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide Middelen

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
Saldo begin boekjaar
Deel resultaat boekjaar
Continuïteitsreserve
Saldo begin boekjaar
Deel resultaat boekjaar
KORTLOPENDE SCHULDEN
Nog te betalen kosten

Totaal
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Baten en lasten

(in euro's)

Werkelijk
2021

Begroting
2021

Werkelijk
2020

3.455
6.785
2.526
7.736
1.360
600
5.275
0
150
2.380

3.500
6.500
2.000
7.500
1.200
500
6.000
0
0
0

10.956
7.200
3.256
9.021
1.280
650
7.200
7.100
0
0

Totaal baten

30.267

27.200

46.663

Baten uit fondswerving derden
EO Metterdaad - Vaccineren
EO Metterdaad - Voedselpakketten

10.250
0

0
0

0
10.250

Som van de baten

40.517

27.200

56.913

15.915
3.764
550
0
10.250
0
5.000
596
1.000
0
37.075

19.700
2.000
500
500
0
0
12.000
500
0
0
35.200

20.500
6.245
650
710
0
10.000
0
146
1.000
7.731
46.982

Uitvoeringskosten eigen organisatie fondswerving
Uitvoeringskosten eigen organisatie doelstelling

258
772
1.030

300
900
1.200

471
1.412
1.883

Saldo van baten en lasten

2.412

-9.200

8.048

2.412
0
2.412

-9.200
0
-9.200

-1.952
10.000
8.048

Baten uit eigen fondswerving
Giften Algemeen
Giften Ambassadors of the Poor
Giften Projecten India
Giften Weduwen
Giften Weduwen en Weeskinderen
Giften Weeskinderen Oeganda (doorgeefgiften)
Giften n.a.v. Acties
Giften Evangelisatie Campagne
Giften Pastors
Giften Vaccineren

Besteed aan doelstellingen
Weduwen in Draksharama
Ondersteuning project Hubli
Kinderhulp Afrika (doorgeefgiften)
Ondersteuning Samuel en Ratan
EO Metterdaad - Vaccineren Hubli
EO Metterdaad - Voedselpakketten
Gift bouw kerk in Unduru
Mailing-, print- en kopieerkosten
Gift aan Pastor Wilson India
Evangelisatie campagne

Bestemming saldo van baten en lasten:
Algemene reserve
Continuïteitsreserve
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