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1. Doelstellingen van Stichting Beth Nahrin  

Informatie Bureau  

 

Stichting Beth Nahrin Informatie Bureau is gevestigd aan de Antillenstraat 24a, 7556 AV te Hengelo 

(Ov) en handelt volgens universele waarden zoals respect, empathie, betrokkenheid, tolerantie, dialoog 

en verdraagzaamheid om een maatschappelijke binding te creëren tussen verschillende culturen en 

tradities in Nederland. 

 

De doelstellingen  zijn:  

 Het steunen van Suryoye (Assyriërs, Arameërs, Chaldeërs) volk en de Christenen in 

Mesopotamië / Midden-Oosten.  

 Het adviseren van de overheden over de Suryoye 

 Het vertegenwoordigen van de Suryoye in Nederland 

 

2. Wijze van werving van gelden  

 
De geldmiddelen van Stichting Beth Nahrin Informatie Bureau bestaan uit de volgende bronnen: 

 Baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten  

 Schenkingen, giften en donaties 

 Subsidies 

 Fondsen met inzet van de vrijwilligers en netwerk.  

 

3. Beheer van het vermogen  

 

3.1 Bestuur   

 
Stichting Beth Nahrin Informatie Bureau heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van 

het vermogen.  Er is geen personeel in loondienst bij Stichting Beth Nahrin Informatie Bureau. De 

bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de door hun verrichtte werkzaamheden. 

 

Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een secretaris en een  

penningmeester.   
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 Voorzitter: de heer Ishak Kangus, woonachtig in Enschede 

 Secretaris: de heer Salomon Bakir, woonachtig in Enschede 

 Penningmeester: de heer  Elyas Coskun, woonachtig in Hengelo 

 

 

3.2 Activiteiten bestuur  
 

1. Vergaderen  

Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan  

worden notulen opgemaakt.   

 

2. Activiteiten  

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:  

 Het opzetten en begeleiden van projecten 

 Het selecteren van bestemmingsdoeleinden 

 Financiën  

 

3. Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn  

onder meer:   

 Jaarlijks een begroting opstellen 

 Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren 

 Beheren van de gelden 

 Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen 

 

4. Vergoeding bestuursleden  

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.  

  

  

4.Financiele gegevens en besteding van het vermogen  

 

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Beth Nahrin Informatie Bureau.   

1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te  

compenseren.   

2. De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om andere  

stichtingen of initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen  

stichting.  

3. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer  

aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit  

gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten. 
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4.1 Balans en staat van baten en lasten met toelichting 2018 

 

Opbrengsten € 8.500  

Ontvangen giften € 535  

  € 9.035 

Kostprijs verkopen  € - 

  € 9.035 

Bedrijfskosten:   

Huisvestingskosten € 2.796  

Algemene kosten € 5.724  

  € 8.520 

  € 515 

Financiele baten en lasten   

Rentebaten € -  

Rentelasten € 108-  

  € 108- 

  € 407 

Buitengewone baten en lasten  € - 

  € 407 

   

   

Huisvestingskosten   

Huur € 1.972  

Energiekosten € 464  

Verzekering en belastingen € 360  

Overige €-  

 € 2.796  

Algemene kosten   

Contributies € 197  

Vrijwilligersbijdrage € 3.497  

Kilometervergoedingen € 1.450  

Overige algemene kosten € 580  

 € 5.724  

Financiele baten en lasten   

Rentelasten   

Bankrente en -kosten € 108  
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4.2 Balans en staat van baten en lasten met toelichting 2017 

 

Opbrengsten € 9.400  

Ontvangen giften € 1.410  

  € 10.810 

Kostprijs verkopen  € 300 

  € 10.510 

Bedrijfskosten:   

Huisvestingskosten € 4.697  

Algemene kosten € 8.411  

  € 13.108 

  € 2598- 

Financiele baten en lasten   

Rentebaten € -  

Rentelasten € 103-  

  € 103- 

  € 2701- 

Buitengewone baten en lasten  € - 

  € 2701- 

   

   

Huisvestingskosten   

Huur € 3.380  

Energiekosten € 968  

Verzekering en belastingen € 349  

Overige €-  

 € 4.697  

Algemene kosten   

Contributies € 411  

Vrijwilligersbijdrage € 2.935  

Kilometervergoedingen € 3.065  

Overige algemene kosten € 2.000  

 € 8.411  

Financiele baten en lasten   

Rentelasten   

Bankrente en -kosten € 103  
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5. Activiteiten verslag 

 

Voor een overzicht van onze activiteiten verwijzen wij u graag naar onze activiteitenpagina. Het 

faciliteren en organiseren van activiteiten, conferenties, workshops, excursies, bijeenkomsten, seminars 

etc. worden door inzet van vrijwilligers opgezet en uitgevoerd. 

 

De volgende thema’s komen onder meer aan bod bij het organiseren, faciliteren en ondersteunen van 

projecten en activiteiten met een sociaal, cultureel, maatschappelijk, informatief en/of 

onderwijsondersteunend karakter: 

 Sayfo (genocide) en Christen vervolging met als doel het informeren en bekendmaken van de 

Sayfo van de Suryoye voor nationale en internationale instituten 

 Het informeren van de overheid, politieke partijen en het publiek over de kwesties van de 

Suryoye 

 Viering Suryoye nieuwjaar op 1 april d.m.v. een Festival  

 Viering Internationale Vrouwendag d.m.v. een feestelijke bijeenkomst 

 

 


