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1. Doelstellingen van Stichting Bahro Production 

 

Stichting Bahro Production is gevestigd aan de Antillenstraat 24a, 7556 AV te Hengelo (Ov) en houdt 

zich actief bezig met het verbeteren van de situatie waarin Suryoye zich bevinden in Midden-Oosten. 

Ook zet Bahro Productin zich in voor de mensenrechten(met name de persvrijheid die een deel is van het 

recht op vrijheid van meningsuiting), Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. 

De stichting 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 bekend maken van de samenleving met het Suryoye (Assyriërs, Arameërs, Chaldeërs) volk 

 Het produceren en verspreiden van culturele en maatschappelijke programma's over Christenen 

in het Midden-Oosten en Europa. 

 Het maken van tv producties en het verzorgen van uitzendingen, alsmede het verrichten van alle 

daarmee samenhangende soorten media activiteiten. 

 Het bevorderen van vrouwenemancipatie en gendergelijkheid in de maatschappij, overal ter 

wereld. 

 Een platform voor alle mensen die mensenrechten een warm hart toedragen en daarvoor een 

actieve bijdrage willen leveren. 

 Verricht verschillende activiteiten om het bewustzijn van mensen te vergroten, aangaande de 

persvrijheid, de doodstraf, terugzending naar land van herkomst, massamoord, marteling, 

onderdrukking en andere soorten schendingen van de mensenrechten, in het Midden-Oosten. 

 Maakt de onderdrukking van vrouwen, minderjarigen en religieuze en etnische minderheden 

bekend en gaat die tegen. 

 

 

2. Wijze van werving van gelden  

 
De geldmiddelen van Stichting Bahro Production bestaan uit de volgende bronnen: 

 Actief in gesprek gaan met mensen die de seminars en bijeenkomsten bezoeken 

 Lidmaatschappen  

 Schenkingen, giften en donaties 

 Subsidies 

 Fondsen met inzet van vrijwilligers en netwerk.  
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3. Beheer van het vermogen  

 

3.1 Bestuur   

 
Stichting Bahro Production heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen.  

Er is geen personeel in loondienst en 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.   

 Voorzitter: de heer Musa Mutlu, woonachtig in Hengelo 

 Secretaris: de heer Davut Mutlu, woonachtig in Hengelo 

 Penningmeester: de heer Efrim Ergun, woonachtig in Enschede 

 

 

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.  
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4.Financiele gegevens en besteding van het vermogen    

 

 

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Bahro Production.   

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. 

 

 

4.1 Balans en staat van baten en lasten 2018 

 
Opbrengsten:   

Reclame inkomsten € 9.140  

Giften € 14.230  

Contributies € 91.785  

  € 115.155 

   

Productiekosten € 800  

Bijdrage Suroyo TV € 73.800  

  € 74.600 

Brutoresultaat   € 40.555 

   

Bedrijfskosten:   

Lonen en salarissen € 3.450  

Huisvestingskosten € 871  

Algemene kosten € 4.056  

  €   8.377 

  € 32.178 

Financiële baten en lasten   

Rentebaten € -  

Rentalasten € 1.433  

  € 1.433 

  € 30.745 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2018 

   

Lonen en salarissen   

Vrijwilligersvergoedingen  € 3.450 

  € 3.450 

Afschrijvingen   

Gebouwen en terreinen  € - 

  € - 

Huisvestingskosten   

Vaste lasten  € - 

Energiekosten  € 871 

Onderhoud onroerend goed  € - 

  € 871 

Algemene kosten   

Kantoorbenodigdheden  € 985 

Verzekeringen  € 96 

Onderhoud inventaris  € 2.975 

Overige algemene kosten  € - 

  € 4.056 

Financiële baten en lasten   

Rentelasten   

Bankkosten en -rente  € 1.433 

Overige  € - 

  € 1.433 
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5. Activiteiten verslag 

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. 

 Het uitvoeren van traditionele en culturele feesten. 

 Een missie om te investeren in onafhankelijk kritische media en een sterk, integer en 

democratische rechtsstaat. Onder andere door middel van financiële steun te verlenen aan 

organisaties, projecten en andersoortige initiatieven die deze missie uitdragen. Indien gewenst 

geeft de stichting (extern) organisatorisch advies en/of brengt verschillende initiatieven met 

elkaar in verbinding 

 Het publiceren en afdrukken van boeken, brochures en documenten inzake persvrijheid en 

mensenrechten. 

 Het produceren van video's aangaande de persvrijheid en mensenrechtenactiviteiten in het 

Midden-Oosten. 

 Het verzamelen van elke soort ondersteuning, waaronder morele steun, financiële donaties en 

opbrengsten van activiteiten zoals hierboven vermeld. 

 Petities aangaande persvrijheid en mensenrechten realiseren en steun van bekende mensen 

inroepen. 

 Het maken van video en audio opnames op CD en DVD over de culturele erfgoed, de taal, 

muziek, gedichten, poëzie, etc.  

 

Zie voorbeelden van de gerealiseerde activiteiten: 
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Documentaire over de Suryoye Genocide 

 

 

 
Concert van het Mesopotamie 

 

 

 
CD ‘Onze zon is verschenen 
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 Gedichtenbundel Pastoor Joseph Said 

 

  
       Documentaire over de Suryoye genocide ‘The Cry Unheard’ 

 

 

 
 Live uitzending begrafenis van de aartsbisschop Mor Julius Yeshu Çiçek 



9 
 

 

 

 

 
Documentaire over de Suryoye integratie in Nederland 

 

 

 

  

 

 

 


