Aanvullende informatie voor belastingdienst ivm ANBO status
Naam stichting:

Stichting Equity

Bestuurssamenstelling: Marcel Bernhard van Dongen (Voorzitter)
Johannes Jan Poel (Penningmeester)
Egbert Bok (Secretaris)
Peter Johannes van Wijgerden (Algemeen bestuurslid)
Beloningsbeleid:

Er zijn geen medewerkers in dienst van de stichting, al het werk wordt
gedaan door vrijwilligers en bestuurders zonder dat er een beloning wordt
gerekend

Financieel jaarverslag: Zie bijlage voor jaarverslagen van 2018, 2019 en 2020
Statutaire doelstelling: De stichting heeft ten doel:
A Het bestrijden van fysieke en emotionele armoede op grond van de
Bijbelse roeping aan de allerarmsten wereldwijd
B Het brengen van Het Evangelie van Jezus Christus in Woord en Daad
C Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Tot dit
doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die
deel uitmaken van organen van de stichting.
De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang en
beoogt niet het maken van winst.
Werkzaamheden:

De werkzaamheden van de stichting zijn om de ontvangen gelden te
besteden aan de verschillende goede doelen welke we ondersteunen.

Financiering:

Voor 2019 en 2020 zijn de gelden vooral binnen gekomen van vrijwillige
giften uit kerkgenootschappen, in het bijzonder van de Evangelische
Gemeente Bommelerwaard. Daarnaast ook van giften van bedrijven en
particulieren.

Afgeronde projecten: in 2018, 2019 en 2020, maandelijks support aan Janeth Mendoza. Welke in
de stad Cochabamba (Bolivia) onderwijs geeft in de sloppenwijk El Marcado.
2019 Project tandheelkundig project en kerst project.
2020 Project webportaal minkedu, hier staan Spaanstallige onderwijs lessen
onderwijs op afstand door radio en internet.
2019 In de Filipijnen is de stichting Young Focus ondersteunt welke
(voedselhulp) verleent op de sloppenwijken van Manila
2019 In Oeganda is hulp verleent aan school van Blessed Hill Community van
meester Christian Wasula door geld beschikbaar te stellen voor sanitaire
voorzieningen

2020 Project in school Blessed Hill Community opstart voor een onderwijs
project in het houden van varkens.
2019 Een ander project in Oeganda wat ondersteunt is, is de hulp door
Stichting Saving arms international aan straatjongen
2019 Gambia is een project ondersteunt wat waterpompen heeft aangelegd.
2020 er is geld ingezameld voor een voedselhulp project in Oekraïne.
2020 er is geld ingezameld voor project van Hope and Vision in Roemenië
2019 in Kenia is Helen Wafula ondersteunt in haar (sport) school project

