Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Jemima
4 1 1 8 1 2 1 6

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Binnenhof 40
0 5 4 6 4 3 3 0 1 3

E-mailadres

secretariaat@jemima.nl

Website (*)

www.jemima.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 6 0 3 6 0 8 1

Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Palestinian Liberation Organization (= Westbank)

Aantal medewerkers (*)

4 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

1 6

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

E.C. (Egbert) Klop, Bodegraven

Secretaris

H.J. (Jan) Hemink, Wierden

Penningmeester

M. (Marten) van der Wilt, Capelle aan den IJssel

Algemeen bestuurslid

A. (Albert) Strijker, Ermelo

Algemeen bestuurslid

J. (Jobke) Debats-Koningswoud, Oosterhout

Overige informatie
bestuur (*)

Ds A. (Aart) Brons, bestuurslid, Apeldoorn; J. (Jan) Wannink, bestuurslid, Goor;
J.H. (Janneke) Koningswoud-ten Hove, bestuurslid, Dirksland

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Stichting Jemima heeft ten doel het doen opvangen, verzorgen/begeleiden en
vormen tot een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid van in enigerlei
vorm gehandicapte kinderen, overeenkomstig de evangelische opdracht
door de Heer Jezus Christus gegeven en zoals die wordt aangereikt door
Gods Woord, de Bijbel, vanuit onder andere Mattheus 25: 31-46, een en
ander in de ruimste zin.
Stichting Jemima is een organisatie in Nederland die zich richt op het verlenen van
zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking op Palestijns
gebied (= Westbank). Lokale medewerkers verlenen de zorg vanuit hun christelijke
bewogenheid en professionaliteit. Zij werken samen met (deskundige) vrijwilligers uit
het buitenland, waaronder Nederland.
Barmhartigheid en ontwikkeling zijn de speerpunten in de zorg. Vanuit een warme en
veilige omgeving worden de bewoners gestimuleerd om hun talenten en vaardigheden
te ontwikkelen. Het ritme en de leermomenten uit het dagelijks leven zijn hulpmiddelen
om zorg, therapie en ervaringsleren te integreren

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Stichting Jemima biedt drie soorten zorg:
- Woon-zorg in verschillende woongroepen;
- Dagbesteding voor bewoners van de woongroepen en nog thuiswonende kinderen.
- Thuisondersteuning voor kinderen met ernstig meervoudige beperkingen en hun
families
Doelen meerjarenbeleid
- Cliënt centraal: vraag- en maatgericht aanbod
- Medewerker als spil van de organisatie
- Bestendigen van een krachtige organisatie
Het meerjarenbeleidsplan 2021-2025 staat op de website van Jemima:
www.jemima.nl

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Teneinde de werkzaamheden als stichting te kunnen verrichten is het noodzakelijk dat
er voldoende middelen beschikbaar zijn. Jemima verwerft haar middelen voornamelijk
door:
- bijdragen van hen die met het doel van de stichting sympathiseren;
- bijdragen van hen in wier belang de stichting werkzaam is;
- subsidies;
- erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;
- opbrengsten van activiteiten van de stichting en alle andere baten.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Reiskosten
mogen worden gedeclareerd.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De financiële middelen die zijn verkregen, worden door de stichting aangewend voor
realisering van haar doelstelling. Het betreft hier vooral salarisuitgaven personeel
(inhuur externen), kosten vrijwilligers (reiskosten, vrijwilligersvergoeding en
opleidingskosten) en huisvestingsuitgaven van de locatie van Jemima op de Westbank
(nutsvoorzieningen, onderhoud en telefonie).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.jemima.nl/l/library/download/urn:uuid:
dec261ce-ce86-4576-82fb-54c976b0ff8c/meerjarenbeleidsplan+2021-2025+def+%
281%29.pdf?

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Kosten worden aan de leden van het bestuur vergoed op vertoon van bewijsstukken.

Open

Werknemers op de Westbank die (parttime) werkzaamheden verrichten, ontvangen
hiervoor een marktconform salaris.
Vrijwilligers in Nederland, die werkzaamheden verrichten voor de Stichting Jemima
mogen hun reiskosten declareren bij de penningmeester.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open

04 van 06

2

Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 1

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

716

736

€

+

€

716

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

73

€

23

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
736

€
795

€

+
€

713

+
€

868

736

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

1.584

Passiva

31-12-2021

Continuïteitsreserve

€

500

€

426

Bestemmingsreserve

€

716

€

736

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2020 (*)

€
€

+
1.216

€

1.162

Bestemmingsfondsen

€

86

€

86

Voorzieningen

€

242

€

190

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

40

Totaal

€

1.584

€

+
€

1.472

+

€

€

35

€

1.472

+

+

05 van 06

3

Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

413

€

444

Nalatenschappen

€

8

€

17

Overige baten particulieren

€

18

€

17

Som van baten van particulieren

€

438

€

478

Baten van bedrijven

€

168

€

113

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

68

Som van de geworven baten

€

674

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

35

Som van de baten

€

709

+

+

€

26

€

617

+

+

€

+

€

59

€

677

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

586

504

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

586

€

504

Wervingskosten

€

32

€

38

Kosten beheer en administratie

€

37

€

6

Som van de lasten

€

656

€

548

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

€

Saldo financiële baten en lasten

€

€

Saldo baten en lasten

€

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

53

+

€

+

129

Het batig saldo over 2021 (concept jaarrekening 2021) is uitgekomen op een bedrag
van € 53.259 tegenover € 128.536 in 2020. De baten uit eigen fondswerving zijn in
2021 ten opzichte van 2020 nagenoeg gelijk gebleven. De inkomsten uit
nalatenschappen en legaten zijn gedaald van € 17.235 in 2020 naae € 7.816 in 2021.
De baten en giften in Beit jala zijn daarentegen gestegen van € 25.913 in 2020 naar €
68.179 in 2021 wat voor een groot deel verklaard kan worden door een onverwachte
gift van bijna € 30.000 in 2021 door de Palestijnse Autoriteit. Onze liquiditeitspositie is
in 2021 verder verbeterd en dat biedt mogelijkheden om de capaciteit van de
gebouwen Helena en Eber - na een grondige renovatie - weer optimaal te benutten en
daarnaast de mogelijkheden voor Home Based Intervention uit te breiden. Hierdoor
verwachten we in staat te zijn om in 2022 en 2023 20 gezinnen thuis te bezoeken voor
thuiszorg en vanuit 3 locaties in Bethlehem e.o. 60 gezinnen te ondersteunen. De
plannen hiervoor zijn beschreven in ons meerjarenbeleidsplan 2021-2025 en financieel
uitgewerkt in een meerjarengebroting 2021-2025. Zowel het meerjarenbeleidsplan
2021-2025, het bestuursveralg 2021 als de jaarrekening 2021 zijn met ingang van 1 juli
2022 te raadplegen via onze website www.jemime.nl en www.jemima.eu

Open

