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1.1

Gegevens Stichting ‘Mijn Thuis’

Oprichting
De akte van oprichting van Stichting ‘Mijn Thuis’ is van 17 september 2009 en is
verleden bij Notarissen Smeets & Weijmer te Goirle.
Namens de Stichting tekenden A.H.W. Mols en A. Abdallah.
De Stichting staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel
te Breda onder nummer 17262684.
Voorzitter en secretaris van de Stichting is Ad Mols. Penningmeester en
vicevoorzitter is Ahmad Abdallah, leden van het bestuur zijn Oussama Kayed,
Nidhal Ahmed en Risma ten Wolde.
De Stichting is telefonisch te bereiken onder nummer 0031 13 5166134 en per mail
onder info@mijnthuispalestina.nl.
Doelstelling
De Stichting heeft ten doel:
a. de bescherming, behartiging van de belangen en ontwikkeling van de Palestijnse
gemeenschap in vluchtelingenkampen in Libanon;
b. het verwerven van (geldelijke) steun, mits gebaseerd op vreedzame
bedoelingen, ten behoeve van de verlening van hulp en noodhulp voor gemelde
Palestijnse gemeenschap;
c. het meewerken aan bekendmaking van het onrecht dat het Palestijnse volk sinds
vele jaren wordt aangedaan.
Deze doelstellingen zijn aangegeven in de Statuten, artikel 2 lid 1.
Verwezenlijking van deze doelstellingen zijn aangegeven in de Statuten, artikel 2
lid 2 onder omschrijving ‘middelen’.
Hieraan dient de totale opbrengst van de winkel toegevoegd te worden, zodat
voldaan wordt aan het 100% criterium van de gemeente Tilburg betreffende ANBI.
Beloningsbeleid
De bestuursleden, zijnde tevens directieleden, ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden. Wel hebben zij recht op een vergoeding van de door hen in de
uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Bij afzien van dit recht op
vergoeding staat het hun vrij het hen toekomende bedrag af te trekken van de
belasting als gift. Desgevraagd zal de voorzitter hierover een verklaring tekenen.
ANBI
Stichting ‘Mijn Thuis’ wordt sinds 2010 door de belastingdienst aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
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Sociaal Centrum
Na tien jaar voornamelijk noodhulp gegeven te hebben, leek het ons nuttig een
volgende stap te maken. Via de stichting van een klein sociaal centrum willen we
komen tot meer eigen initiatieven en zelfredzaamheid van de mensen in het kamp.
Daartoe zijn we gestart met een woning, waarvan we de eerste en tweede
verdieping gedurende tenminste 10 jaren vrij mogen gebruiken na noodzakelijke
aanpassingen, door ons zelf uit te laten voeren. Omdat er al langer eventuele
plannen bestonden was er reeds een kleine spaarpot. In 2021 zal meer geld
specifiek voor dit doel ingezameld worden.
In dit centrum zal het vooral gaan om activiteiten voor en met vrouwen en
eventueel hun kinderen. Deze activiteiten bestrijken een breed gebied van diverse
cursussen tot gezondheidszorg, van beroepsvorming tot recreatie.
Deze activiteiten worden geleid door ter zake kundige vrouwen, die hiervoor een
salaris krijgen. De lessen ed. zullen dus over het algemeen niet kosteloos kunnen
zijn.
PR-kanalen
www.mijnthuis.org
www.heroesforpalestinianrefugees.nl
YouTube kanalen:
Mijn thuis Palestina
Ad Mols
Facebook:
stichting mijn thuis
Mewe:
Mijn thuis Palestina
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2.1.1

Staat van baten en lasten over 2020, overzicht Nederland

Baten*
Totaal baten
Gestort projecten Al Barakabank
Extra
Uitvoeringskosten **
Totaal lasten Nederland

61.984,54
61.984,54
49.000,00
159,00
689,26
49.748,26

Overschot ***

-49.748,26
12.236,28

* De baten bestaan uit een aantal schenkingen ten bedrage van giften vanuit
inzamelingen in moskeeën en de winkel en voornamelijk de giften van al degenen, die
een of meer personen hebben geadopteerd.
** Dit bedrag is 1,4% van de totale lasten Nederland. De onkosten zijn: bankkosten,
gemeentelijke lasten pand, FaceBook, website en drukwerk. Ook de kosten Western
Union zijn inbegrepen.
In het resterende bedrag is mede inbegrepen de stornering van donateurs. Uit dit
financieel overzicht is huur pand gelicht, aangezien dit bedrag door een externe
sponsor wordt voldaan. De onkosten zijn uitzonderlijk laag gehouden, waardoor de
Stichting waarmaakt, dat (bijna) alle donaties terecht komen op de plaats waarvoor zij
gegeven zijn. Omdat een deel van de bankkosten Libanon overgeheveld zijn naar
Nederland, is hier zuiniger gewerkt.
*** Het saldo per 31-12-2020 is daardoor € 19.186,50
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2.1.2

Staat van baten en lasten over 2020, overzicht Libanon

Door problemen in Libanon, waarbij de banken voor een groot deel van het jaar
dicht of gedeeltelijk dicht waren, konden we onze kinderen mogelijk niet helpen.
Om die reden hebben we een aantal keren geld over moeten maken met Western
Union. Op twee andere momenten heeft de penningmeester geld cash
meegenomen om extra noodhulp te kunnen verlenen. En deel van de bankkosten is
dus niet in Libanon, maar in Nederland betaald. Er is ook reeds een klein deel
betaald voor het Sociaal Centrum. Er is daardoor geen saldo in Libanon blijven
staan.
Zoals op de staat Nederland aangegeven, is dus € 49.000 in Libanon gebruikt.
- Een deel van het geld is geschonken met het oogmerk te komen tot een
permanent hulpcentrum. Hoewel de reservering dit nog lang niet kan dekken
houden we rekening met de bedoeling van de schenker.
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2.2

Balans per 31 december 2020

Saldo bank 31-12-2019
Saldo bank 31-12-2020

ING
9.749,23
19.186,50

alBaraka
25.452,08

Totaal
35.201,31
19.186,50

Het totale saldo van de Stichting is per 31 december 2020 € 19.186,50
Dit bedrag zal als reserve dienen zoals aangegeven op pagina 6.
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