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JAARVERSLAG 2015 STICHTING FORERUNNER

1. Inleiding 
 
In dit verkorte jaarverslag doet Stichting Forerunner (‘de Stichting’) verslag van haar activiteiten
in  2015.  In  grote  lijnen  zijn  de  activiteiten  van  2014  voortgezet.  Het  ondersteunen  van
gebedswerk, zendelingen en ander werk is toegenomen. Het bestuur heeft veel tijd gestoken in
het verbeteren van het administratieve systeem om donaties te ontvangen en te verwerken.

Alle activiteiten zijn regelmatig naast de statutaire doelstelling van de Stichting gehouden om te
garanderen dat  deze  nog steeds  daaraan voldoen.  Er  zijn  in  2014 geen afwijkingen van de
statutaire doeleinden geconstateerd bij ondersteunde projecten of activiteiten, zodat bijsturing
niet nodig was.

Het stemt ons dankbaar dat we in dit jaar, ondanks de voortdurende berichtgeving over crisis en
financiële uitdagingen, het werk van de vorige jaren hebben mogen voortzetten en zelfs zien
groeien. We hopen dat dit in de komende jaren verder zal uitbreiden.

2. Werkzaamheden 

Bestuur 
Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit de heer Johannes Marco Verhoef (voorzitter), de
heer  Ewout  Arentsen  (secretaris)  en  de  heer  Sjoerd  van  Noort  (penningmeester).  De  heer
Arentsen heeft per augustus 2015 mevrouw Suurmond vervangen als secretaris. 
 
Activiteiten 
De  activiteiten  van  de  stichting  zijn  gericht  op  het  ondersteunen  van  zendelingen  in
pionierssituaties, van werkzaamheden in oost Afrika, Myanmar en India, en van reizen die het
doel dienen dit werk te versterken. De activiteiten zijn met name gericht op het ondersteunen
van en toerusten in gebed en werken van recht, zoals het ondersteunen van armen en wezen.
 
In 2015 zijn de volgende projecten en activiteiten door de Stichting voortgezet:
 Ondersteuning van 34 kinderen in New Grace Home, Rayagada, India voor voedsel, kleding,

onderdak en schoolgeld;
 Ondersteuning van 12 weeskinderen in Taungoo, Myanmar voor voedsel, kleding, onderdak

en schoolgeld;
 Ondersteuning van 45 kinderen in Taungoo, Myanmar door middel van het sponsoren van

hun schoolgeld, alsmede een maandelijks programma.
 Ondersteuning in levensonderhoud van zendelingen en pioniers.
 Financiële  ondersteuning van  23  (gebeds)zendelingen binnen  en buiten  Nederland  wiens

werk binnen de doelstellingen van de Stichting valt.
 Actieve betrokkenheid bij het opbouwen en leiden van Gebedshuis Amersfoort als een lokaal

gebedshuis met een functie in leiding geven aan en onderwijs geven in gebed en aanbidding
in Nederland.

 Het starten en organiseren van de ONE conferentie voor jongvolwassenen.

3. Werving van gelden 
De stichting wordt gevormd door haar bestuur en is afhankelijk van hun inzet. De Stichting heeft
de bovenstaande activiteiten bekostigd met giften van particulieren, bedrijven en (kerkelijke)
organisaties. 



De  werving  van  gelden  is  in  2015  geschied  door  middel  van  het  vergroten  van  de
naamsbekendheid van de Stichting, mailings van nieuwsbrieven naar familie en een brede kring
van bekenden en in beperkte mate door het stimuleren van betrokkenheid via de website en
andere media, met name Facebook, zowel direct via de Facebook pagina van de stichting als via
de vriendenkring van de bestuursleden. 

4.  Beheer van gelden 
Het in 2015 geworven vermogen is grotendeels direct en nagenoeg zonder vertraging besteed
aan de aangegeven activiteiten. De indirecte kosten waren minimaal en hebben louter betrekking
op uitgaven als  bankadministratie-  en  overboekingkosten en overige  onkostendeclaraties.  De
kosten van reizen etc. zijn in 2015 geheel door het bestuur voor eigen rekening genomen. 

Alle opbrengsten en kosten zijn in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking 
hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) zijn als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin
zij door de Stichting werden ontvangen.  
Als  rentebaten  zijn  verantwoord  de  aan  het  verslagjaar  toe  te  rekenen  ontvangen  c.q.  te
vorderen renten uit hoofde van uitstaande banksaldi. 
 

5.  Besteding van gelden 
Het vermogen van de Stichting werd in 2015 gevormd door giften. De gelden van de Stichting
zijn geïnvesteerd in de werkzaamheden zoals verwoord onder punt 3. De Stichting had aan het
einde van het jaar een klein bedrag op rekening om de cash flow te waarborgen. 

De besteding is verder verantwoord in het financiële jaarverslag 2015.

De bestuurders hebben geen beloning en nagenoeg geen onkostenvergoeding voor hun diensten
ontvangen.

Ondertekend te Dordrecht,

Johan Verhoef Ewout Arentsen
Voorzitter Secretaris


	
	Jaarverslag 2015
	Stichting Forerunner
	JAARVERSLAG 2015 STICHTING FORERUNNER
	1. Inleiding
	2. Werkzaamheden
	3. Werving van gelden
	4. Beheer van gelden
	5. Besteding van gelden


