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Naam

Sabra Holland
RSIN nummer en KvK nummer
RSIN:
8190.07.225
KvK:
50810502
Postadres en contactgegevens
Postadres:
Postbus 1785
1200 BT Hilversum
email: sabraholland@hetnet.nl
Sabra Holland stelt zich ten doel:
1. het organiseren van bijeenkomsten;
2. het onderhouden van contacten en het geven van hulp, advies en ondersteuning aan personen
en instellingen met dezelfde godsdienstige opvattingen;
3. het uitdragen van geestelijke kennis met de daarvoor ten dienste staande middelen;
4. hulp aan het Joodse volk om terug te keren (Aliyah);
5. het ondersteunen van projecten voor behoeftige Joodse mensen (kinderen en volwassenen,
waaronder Holocaust-slachtoffers) in Israël.
Hoofdlijnen beleidsplan
De doelstelling wordt praktisch vertaald in het organiseren van een aantal activiteiten om mensen in
nood te helpen. Daartoe worden:
1. bijeenkomsten georganiseerd op wisselende locaties in Nederland waarop donateurs en
belangstellenden en de vrijwilligers van Sabra Holland elkaar kunnen ontmoeten.
2. bijeenkomsten bijgewoond in plaatselijke kerken en groepen om voorlichting te geven over
ontwikkelingen in deze wereld en de visie van de Bijbel op deze ontwikkelingen.
Functie bestuurders
Het bestuur bestaat uit drie een voorzitter/secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid.
Beloningsbeleid
Alle vrijwilligers en bestuursleden van Sabra Holland werken op vrijwillige basis en ontvangen
voor hun werkzaamheden geen beloning. Wel kunnen gemaakte onkosten worden gedeclareerd,
zoals reis- en verblijfkosten e.d. In de praktijk worden deze kosten echter door de vrijwilligers zelf
gedragen. Ook in 2019 zijn geen persoonlijke onkosten gedeclareerd.
Verslag uitgevoerde activiteiten
In 2019 zijn twee Sabra-dagen georganiseerd, één in mei (Punthorst) en één in december (Ermelo),
met als spreker een vertegenwoordiger van Sabra. De dag wordt georganiseerd rondom een thema,
waarbij de sprekers afgewisseld worden met een het zingen van liederen onder begeleiding van een
band, quiz of korte film.

Naast deze dagen wordt ook contact gezocht met kerken die de doelstelling van Sabra ondersteunen
en, indien mogelijk, voorgegaan in één van hun diensten.
Naast de Sabra-dagen worden nieuwsbrieven verstuurd naar donateurs en geïnteresseerden.
Financiële verantwoording

Sabra Holland
RESULTATENREKENING 2018
Inkomsten

Uitgaven

Giften per bank en contant
Opbrengst kaarten
Sabradagen (collecte)
Sabradagen (verkoop)

75.704
140
4.463
1.300

Doorgestort naar Sabra Israël:
– gereserveerd
0
– via bank
68.500
68.500

5.762
Kosten Sabra dagen

719

Bankkosten
Transferkosten buitenland

305
69

719

374
Brieven:
– Nieuwsbrieven / kalender
Overige kosten
Batig saldo
81.606

4.457
417
7.140
81.606

KASSTROOMOVERZICHT 2018
Saldo bank per 01-01-2018
Bij: inkomsten
Af: uitgaven
Theoretisch eindsaldo
Saldo bank per 31-12-2018
Verschil

6.227
81.606
87.833
-74.465
13.367
13.367
0

KOSTEN ALS PERCENTAGE VAN INKOMSTEN
Totale inkomsten (giften)
81.606
Totale kosten (niet doorgegeven giften) 5.965
Kosten als percentage van inkomsten

7,31%

