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Naam
Stichting Therapeia
KVK nummer
67838731
RSIN nummer
857193569
Bezoek- en postadres
Havendijk 70
4201 XB Gorinchem
Telefoonnummer
06 52 34 02 49
E-mailadres
info@stichtingtherapeia.nl
Bestuur
De heer R.C. Bal is voorzitter
De heer A.A.M. Maas is secretaris
Mevrouw J. Bal-van Hattum is penningmeester
Het bestuur zal voor haar werkzaamheden geen beloning ontvangen, behoudens een niet bovenmatig
vacatiegeld. Indien een bestuurder tevens een uitvoerende functie vervult dan kan het bestuur de
bestuurder voor die werkzaamheden een beloning toekennen.
Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt
in de uitoefening van hun functie.
Statutaire doelstelling Stichting Therapeia
De stichting heeft ten doel:
• het zichtbaar maken van het Koninkrijk van God op aarde;
• het verspreiden van Gods woord met de bijbel als uitgangspunt;
• het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan
de oprichting of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
• het toerusten van mensen met de principes van het koninkrijk van God;
• het bieden van onderdak voor mensen die een periode van rust nodig hebben;
• raadgeven aan mensen in het nemen van juiste beslissingen;
• echtparen of alleenstaande ouders toerusten voor de opvoeding en raadgeven in de opvoeding;
• het toerusten van mensen om te leven overeenkomstig de principes uit de bijbel.
• het organiseren van studie avonden of weekenden voor grotere groepen op het gebied van
persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling en voor de opvoeding van kinderen.
• het tijdelijk uitvoeren of doen uitvoeren van praktische zaken die het herstel van cliënten kunnen
bevorderen.
De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang en beoogt niet het maken van winst.
In het jaar 2018 hebben wij aan een 22 tal mensen hulp kunnen verlenen in de vorm van gsprekken en
op praktische wijze kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Gedurende 107 dagen hebben we
aan een 14 tal mensen waarvan 5 echtparen voor korte of langere tijd onderdak kunnen bieden, raad
gegeven in het maken van beslissingen en toe kunnen rusten volgens de principes van de bijbel.
We hebben diverse gesprekken gevoerd, zowel bij ons thuis als bij de mensen thuis en diverse
telefoongesprekken met personen en echtparen, en deze personen en echtparen toe kunnen rusten en
raad kunnen geven. Ook via whatsapp en email hebben we diverse vragen kunnen beantwoorden en
de mensen toe kunnen rusten vanuit de Bijbel.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018
Balans per 31 december
2018
€

2017
€

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen

885

Liquide middelen

2.290

148

TOTAAL ACTIVA

3.175

148

Eigen vermogen

2.175

148

Kortlopende schulden

1.000

TOTAAL PASSIVA

3.175

PASSIVA

148

Winst en verliesrekening
2018
INKOMSTEN

€

Giften algemeen

8.952

TOTAAL INKOMSTEN

2017
€

€

€
681

8.952

681

UITGAVEN
Huisvestingskosten
Algemene kosten
Financiële lasten

6.043
793
90

513
19

TOTAAL UITGAVEN

6.925

533

SALDO INKOMSTEN EN UITGAVEN

2.027

148

