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1. Bestuursverslag 

 

Van de voorzitter 

 
 

Wat vooraf ging  

Er was enige tijd contact met een Nederlandse vrouw die in het buitenland woont en op 

verschillende vlakken actief is voor de stichting Back to Jerusalem Internationaal. Enkele 

mensen raakten geïnspireerd en stelden voor om ook in ons land een BtJ-afdeling op te 

richten. Ze formuleerden visie en missie en werkten toe naar een stichtingsvorm.  

Oprichting  

Op zaterdag 14 april om 10.00 uur zitten Harma Drost en Krijn de Jong op het notariskantoor 

Herwijer in Kampen. Nog een keer wordt de tekst nauwkeurig doorgenomen en dan worden 

de handtekeningen gezet. Stichting Back to Jerusalem Nederland is een feit. We leggen alle 

drie een hand op de akte en bidden om Gods zegen. Op 22 april 2018 is de stichting 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

Missie en doelstelling  

Back to Jerusalem Nederland wil Nederlandse christenen een mogelijkheid bieden om 

geestelijk en praktisch betrokken te zijn bij de BtJ zendingsbeweging. Zij wil het werk 

steunen dat Chinese broeders en zusters doen in moeilijk toegankelijke gebieden. Wij 

erkennen de visie, roeping en unieke mogelijkheden die deze gelovigen hebben om in die 

gebieden te werken. We willen daarin naast hen staan. Dat willen we doen door het 

verspreiden van kennis over deze zendingsbeweging, het stimuleren van gebed en het 

bijeenbrengen van middelen voor het werk van deze Chinese zendelingen. 

 

Bestuur  

Het bestuur bestaat uit drie personen: 

Voorzitter, Krijn de Jong,  

Secretaris en penningmeester, Harma Drost 

Bestuurslid, Flora van Wendel vanaf november 2018. 
  

Het bestuur vergadert regelmatig. Van de vergadering worden notulen gemaakt. In 2018 

kwam het bestuur vijf keer bij elkaar. 

Supportgroep 

Om de activiteiten te kunnen uitvoeren is ter ondersteuning een supportgroep gevormd. De 

groep bestaat op dit moment uit ongeveer tien personen. Ze kwamen in 2018 vier maal bij 

elkaar.  
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Activiteiten  

15 april kwam Eugene Bach, de coördinator van BtJ internationaal voor enkele dagen naar 

Nederland. Dezelfde dag werd er al een avondbijeenkomst gehouden in het huis van de 

voorzitter. Deelnemers waren bestuursleden en leden van de supportgroep. 

16 april was er een lunch meeting met journalist van RD en ND. Tijdens de verdere dag 

vonden er overleggen plaats met collega organisaties  

17 april was er een ontbijt voor zakenlieden in de Ichthushof. Lunch met leidinggevenden in 

Ichthushof. ’s Avonds was er publieke bijeenkomst in de Ichthushof  

4 mei verscheen de eerste rondschrijfbrief verschijnt  

12 augustus werd een begin gemaakt met de voorbereidingen voor een humanitaire reis naar 

Irak. Vijf Nederlanders schreven in voor deze reis. Ter voorbereiding van de reis kwamen ze 

verschillende keren samen onder de naam ‘Pioniers’. De reis werd gepland voor 6 tot 11 

januari 2019.   

24 november stonden we met een team op de kerstmarkt op Urk. Bij de BtJ kraam werden 

folders uitgedeeld en verschillende goederen te koop aangeboden, zoals taarten, boeken en 

babyartikelen. 

29 november was er een verkoping van babyspullen en kinderspeelgoed. De goederen werden 

aan de stichting geschonken door Tiny Wagemaker, een naaldkunstenares uit Emmeloord. De 

verkoop vond plaats in Mazereeuw slaapcomfort, een bedden speciaalzaak op Urk. 

1 november startte een inzamelingsactie voor de slachtoffers van de aardbeving op Sulawesi 

7 december kwam Eugene Bach opnieuw voor een paar dagen naar Nederland. Er werden nu 

aanmerkelijk meer mensen bereikt dan tijdens de meeting in het voorjaar. De samenkomsten, 

vonden plaats in een ontmoetingsruimte van het internationale visbedrijf Dayseaday op Urk. 

Ook deze keer waren er drie samenkomsten. Een ontbijtsamenkomst, een lunchsamenkomst 

en een publieke avondbijeenkomst  

PR-activiteiten 

Er werd een logo ontworpen 

Op 11 april ging de website van de ‘stichting in oprichting’ de lucht in  

Via Instagram en Twitter werd regelmatig actueel nieuws gedeeld  

Er is een folder ontworpen en gedrukt  
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Elk kwartaal werd een nieuwsbrief gepubliceerd om belangstellenden te informeren. De 

nieuwsbrief wordt ook op de website geplaatst.  

Op de verschillende activiteiten waren Engelstalige BtJ boeken verkrijgbaar. Er zijn 

inmiddels ook twee Nederlandse titels. ‘Blijf staan voor Christus’ en ‘Licht voor Noord 

Korea’. Er wordt gewerkt aan de heruitgave van ‘De Hemelse Man’ en aan de vertaling van 

het boek ‘Leaving Buddha’.  

Er verschenen diverse artikelen en interviews in de pers en er werden columns over het werk 

van BtJ geschreven.  

 

ANBI 

We zijn nog in afwachting van de ANBI status  

 

Tot slot. We zijn dankbaar voor het feit dat het werk van BtJ weerklank vindt in Nederland. 

Dankbaar zijn we ook voor de supportgroep en voor de mensen die financieel bijgedragen 

hebben aan het werk. We sluiten aan bij de bede van psalm 90: ‘…bevestigt het werk van 

onze handen over ons, ja het werk van onze handen, bevestig dat.’    
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2. Gegevens van de stichting 

Naam    : Stichting Room 2C 

Vestigingsadres  : Kamperfoelielaan 62   
Vestigingsplaats  : 8255JK  Swifterbant 

KvK-nummer  : 71484558 

RSIN/fiscaal nummer : nog in afwachting van 

 

Bestuur  

Het bestuur van de Stichting Back to Jerusalem bestaat uit drie personen. De 
samenstelling van het bestuur is als volgt:  

- De heer K. de Jong, voorzichter  

- Mevrouw H. Drost, secretaris en penningmeester 

- Mevrouw F. van Wendel 
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3. Financiële paragraaf 

 

Staat van inkomsten en uitgaven 2018 

 

Stichting Back to Jerusalem       

Jaaroverzicht 2018     

       

INKOMSTEN 2018     

Giften algemeen 

        
2.766,00     

Verkoop boeken 

            
751,00     

Bijdrage BtJ Internationaal 

        
1.000,00     

Giften Noodfonds 

        
2.801,20     

TOTAAL INKOMSTEN  

        
7.318,20    

       
UITGAVEN 

    

  
 

    

  

CCI Algemeen waar meest nodig         
1.757,36     

  

CCI hulpfonds Indonesië             
790,81     

  
 

    
Totaal Uitgaven 

 

        
2.548,17    

KOSTEN     
Kantoorkosten  

    

  

kosten adm kantoor (ANBI)             
181,50     

  

Drukwerk (boeken)         
1.085,11     

  

Overige Kosten (bankkosten)               
84,63     

Totaal kantoorkosten 

 

        
1.351,24    

TOTAAL KOSTEN  

        
3.899,41    

       

Saldo bank 31-12-2018     
       
3.418,79  
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Balans per 31-12-2018 

 

Back to Jerusalem       

       

          

Balans               

Activa      31-12-2018      

Vlottende activa       

 Liquide middelen       

 - Rabobank  

   
3.418,79       

      

   

3.418,79     

          

Totaal debetzijde     

   

3.418,79        

          

Passiva      31-12-2018                    -    

Vermogen        

- Vrije vermogen vd stichting  

   
3.418,79     

          

Overlopende passiva       

- N.t.b. bedragen   

                

-       

          

 Totaal creditzijde      
   
3.418,79        

          

          

Toelichting 

De stichting heeft einde boekjaar geen verplichtingen open staan voor komen de 

boekjaren. Indien u vragen heeft, stuur dan een email naar btjned@gmail.com  


