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1. Inleiding 
 
Wij zijn dankbaar om u hierbij ons eerste jaarverslag te presenteren. 
 
Sinds wij in op 3 juli 2018 zijn opgericht zijn we er vooralsnog helaas niet in 
geslaagd fondsen te verwerven teneinde ons oorspronkelijke doel te 
verwezenlijken. Daarom zijn we dan ook verheugd in de loop van 2019 met het 
project Haïti in aanraking te zijn gekomen en met een aantal activiteiten te 
hebben kunnen starten. De heer R. Philippo, project leider van dit project, is 
daartoe tot ons bestuur toegetreden. Specifiek voor dit project is er een 
bankrekening geopend en zijn er wervingsactiviteiten gestart.  
 
Wij zien uit naar het werk wat er op Haïti gedaan gaat worden en verwachten in 
de loop van 2020 met meer projecten van start te kunnen gaan. 
 
 
Namens het bestuur van de Stichting Benaiah, 
 
Luuk Ruys, 
Directeur 
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2. Algemeen 

2.1 Doelstelling van de Stichting Benaiah 
De Stichting Benaiah stelt zich ten doel het bevorderen van scholing, medische 
zorg en andere zorg voor kinderen, in het bijzonder hulpbehoevende en arme 
kinderen, ter verbetering van hun huidige dan wel toekomstige positie in de 
maatschappij, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
 
2.2 Naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 
Stichting Benaiah 
Koemarkt 4B, 3111 JH Schiedam 
Tel: 06-53343436 
Inschrijving kamer van koophandel te Rotterdam: 72057408 
Bank: NL44 INGB 0006 3295 45 
E-mail: info@benaiah.eu 
Internet: www.benaiah.eu 
 
2.3 Samenstelling bestuur 
Het bestuur bestaat uit de volgende leden (per 31 december 2019) 
 
Bestuur 
Naam     Woonplaats  Functie  

 Mevr. I.A. Kuipers   Leersum  voorzitter 
 Mevr. G. Hennipman-Hofman Hilversum  secretaris 
 Mevr. C.L.M. Mertens   Schiedam  penningmeester 
 Dhr. R. Philippo   Woudenberg  algemeen lid 
 
 Dhr. L.A. Ruys    Schiedam  directeur 
  
 Het bestuur ontvangt geen bezoldiging voor haar werkzaamheden. De 

bestuursleden van de stichting vervullen geen nevenfuncties die strijdig zijn met  
de uitoefening van hun bestuurstaken. . 

 
  

2.4 Stichting Benaiah in het kort 
 
Draagvlak 
Stichting Benaiah is een stichting die zich gesteund weet door een betrokken 
achterban, bestaande uit particuliere gevers, sponsorende bedrijven en 
donerende stichtingen. 
 
 



  
JAARVERSLAG  2019, STICHTING BENAIAH 5 

 

Vrijwilligers 
Om de kosten zo laag mogelijk te houden hebben we  geen personeel in dienst. 
De werkzaamheden in Nederland worden uitsluitend verricht door personen die 
zich op vrijwillige basis voor het werk inzetten. Vrijwilligers ontvangen geen 
bezoldiging voor hun inzet. Desgewenst vergoedt de stichting, vooraf goed 
gekeurde, kosten die zij maken voor de stichting. 
 
Geven 
 Stichting Benaiah wordt gedragen door giften, donaties en door de opbrengsten 
van georganiseerde acties. 
 
Belastingen 
Stichting Benaiah is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). De beschikking is afgegeven op 03 juli 2018 onder 
fiscaal nummer 8589.67.832 en biedt begunstigers fiscale voordelen. 
 
 

3. Het werk van de Stichting Benaiah 
3.1 Beleid 
Visie 
 Stichting Benaiah heeft ten doel het bevorderen van scholing, medische zorg en 
andere zorg voor kinderen, in het bijzonder hulpbehoevende en arme kinderen, 
ter verbetering van hun huidige dan wel toekomstige positie in de maatschappij, 
en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt 
of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
 
Missie 
Stichting Benaiah levert een financiële bijdrage in de vorm van subsidies of giften 
vooral aan projecten voor kansarme jongeren, kansrijke sociale, christelijke en/of 
culturele projecten, waarvoor geen of onvoldoende overheid subsidie 
beschikbaar is. Deze projecten moeten een duidelijk toegevoegde waarde 
hebben voor het sociale, christelijke en/of culturele leven. 
 
Doelstelling 
Het is noodzakelijk in Nederland fondsen te werven. Voor de Stichting Benaiah is 
het een van de belangrijkste doelstellingen om actief fondsen te werven, 
naamsbekendheid van de stichting te vergroten en bestaande relaties in 
Nederland te verstevigen. 
 
3.2 Activiteiten en projecten in 2019 
Stichting Benaiah is in 2019 gestart met het verder ontwikkelen van de 
bestaande website waardoor deze een nieuwe uitstraling gekregen heeft. 
Aanleiding hiervoor was het opzetten van een project op Haïti, in de plaats Ca-Ira 
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gelegen in het district Leogâne. Doelstelling van dit project betreft vier pijlers, te 
weten: evangelisatie, bouwen, onderwijs en uitdelen. 
 
3.3 Vooruitblik naar 2020 
In 2020 zal de stichting zich enerzijds richten op het monitoren van het project 
op Haïti. In het voorjaar van 2020 zullen vier vrijwilligers, die het project Haïti 
dragen, afreizen om zich te gaan oriënteren op het vormgeven van de vier pijlers. 
Daarnaast zal de stichting actief op zoek gaan nieuwe donateurs te vinden die 
zich voor langere periode aan de stichting willen verbinden. 
Het project op Haïti stelt zich ten doel om in 2020 vier huisjes te bouwen voor 
mensen die deze heel hard nodig hebben, cursussen op te zetten om 
analfabetisme te bestrijden, bijbels te verspreiden, waterfilters te geven aan hen 
die deze het beste kunnen gebruiken en jongeren sponsoren die een 
beroepsopleiding willen volgen. 
Voor het realiseren van de doelstelling met betrekking tot het project op Haïti 
verwacht de stichting een bedrag van €40.000,- nodig te hebben. 
 
Anderzijds zal in 2020 een begin worden gemaakt met de oorspronkelijke 
doelstelling en we verwachten in de loop van 2020 na het ontvangen van een 
grote financiële gift te kunnen beginnen. 
 
3.4 Communicatie en fondsenwerving 
Nieuwsbrief 
Vanuit de projectgroep Haïti wordt vier keer per jaar een nieuwsbrief verzonden 
aan donateurs en andere geïnteresseerden. In deze nieuwsbrieven wordt met 
name gesproken over de werkzaamheden en situatie op Haïti.  
 
Er worden vooralsnog geen nieuwsbrieven verstuurd aangaande alle andere 
activiteiten. 
 
Website 
Op de website www.benaiah.eu is alle informatie over de Stichting en het project 
op Haïti te vinden. De inhoud van de website wordt regelmatig vernieuwd. Via de 
website wordt het geïnteresseerden mogelijk gemaakt geld te doneren. 
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Fondsenwerving  
Leden van de projectgroep zijn actief op zoek naar donateurs voor het project 
doormiddel van het houden van presentaties, organiseren van acties, 
organiseren van informatieavonden en uitdelen van flyers.   
 
De stichting heeft sinds december 2019 een  bankrekening bij de ING met het 
volgende IBAN nummer: NL44INGB0006329545. 
 
3.5 Besteding van middelen in relatie tot de doelstellingen 
Alle middelen komen na aftrek van de in Nederland gemaakt kosten volledig ten 
goede aan het werk van de Stichting. Zolang er geen andere projecten zich 
voordoen zullen alle inkomsten ten goede komen aan het project op Haïti. 

 
4. Financieel verslag 

De stichting heeft sinds begin december 2019 een eigen bankrekening. Op 31 
december bedroeg het saldo €2.104,99. Dit bedrag is tot stand gekomen door 
ontvangst van giften van derden. Er is in de maand december 2019 slechts één 
uitgave geweest. Dit bedroeg €0,01 om mollie-pay te activeren. 


