
 

Bestuursverslag Stichting Bethuël 2020 

In 2017 is Stichting Bethuël opgericht. Er is een ANBI-status toegekend. 

De primaire doelstelling van de stichting is dat middels de door de stichting ondersteunde projecten 
en personen de boodschap van Jezus Christus gedeeld wordt met andere mensen. Daarnaast kan ook 
ondersteuning geboden worden op het vlak van scholing, gezondheid en dergelijke. 

Stichting Bethuël wil voornamelijk kleine projecten ondersteunen omdat daar goed zicht op te 
houden is en omdat er dan weinig overheadkosten gemaakt hoeven te worden. Waar mogelijk zal 
Stichting Bethuël samenwerken met andere (kleinschalige) stichtingen om haar doelen te kunnen 
bereiken. 

Naast het bieden van ondersteuning projecten en personen, is stichting Bethuël ook actief met een 
website die de evangelieboodschap vertelt aan de bezoekers. Via kanalen als Facebook, Instagram en 
Google wordt deze website onder de aandacht gebracht.  

2020 

In het jaar 2020 zijn diverse projecten ondersteund, onder meer via enkele Nederlandse stichtingen. 
Daarnaast is er door enkele vrijwilligers (onbetaald) gewerkt aan de website. 

Via G.Grants is er een advertentie-account voor stichtingen, waarmee gratis geadverteerd kan 
worden op G.Grants. Hierbij is voor een waarde van enkele duizenden dollars aan gratis promotie 
van de evangelisatiewebsite ontvangen.  

In 2020 zijn er ook diverse giften ontvangen, welke in 2021 zullen worden aangewend voor diverse 
projecten. 

Ontvangen giften  €                   5.000,00  

Ontvangen lijfrentegiften  €                   1.800,00  

Baptistengemeente Hoofddorp  €                     -150,00  

Gereformeerde Zendings Bond  €                     -150,00  

Stg. Israel en de Bijbel  €                 -1.200,00  

Stichting Baraka  €                     -250,00  

Stichting BEZ Onze Hoop  €                       -50,00  

Stichting Children's Relief  €                       -50,00  

Stichting De Ondergrondse Kerk  €                     -200,00  

Stichting EO Metterdaad  €                     -100,00  

Stichting Filadelfia Zending  €                     -150,00  

Stichting Friedensstimme-Nederland  €                     -200,00  

Stichting Het Licht des Levens  €                       -50,00  

Stichting Het Morgenrood  €                       -50,00  

Stichting Hulp Vervolgde Christenen  €                     -200,00  

Stichting Israel en de Bijbel  €                     -250,00  

Stichting Oost Europa Zending  €                     -150,00  

Stichting ORA  €                 -1.200,00  

Stichting Schreeuw om Leven  €                     -100,00  



Vereniging EO  €                       -25,00  

Wycliffe Bijbelvertalers Nederland  €                       -25,00  

Bankkosten  €                     -119,39  

Eindtotaal  €                   2.130,61  

  

Banksaldo op 1 januari  €                15.388,55  

Banksaldo op 31 december  €                17.519,16  

Verschil  €                   2.130,61  
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