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1. Woord namens het bestuur
De wereldwijde pandemie heeft ook op Curaçao veel leed veroorzaakt. De
stilgevallen economie en de lockdown maatregelen hebben tot gevolg gehad dat
velen zijn aangewezen op noodhulp.
Toch voert het woordje dankbaar de boventoon als we terugkijken naar het
afgelopen jaar.
Aan het begin van deze crisis was de bouw van de grootkeuken net afgerond en
konden we beginnen met het uitdelen van warme maaltijden. Deze activiteit bij
Siloam, die begon als een droom, is de hoofdactiviteit van 2020 geworden. Er is in
heel veel huizen en tehuizen een stukje van het leed verzacht doordat een groot
aantal mensen een warme maaltijd krijgen vanuit de prachtige “Siloam keuken”.
Al snel werden zo’n duizend maaltijden per week bereid. En op moment van
schrijven van dit verslag, is dit aantal al weer verder opgeschaald.
Dankbaar zijn we voor het bedrijf die de bouw van de keuken heeft gerealiseerd en
ook zijn we dankbaar voor alle vrijwilligers, giftgevers en bedrijven die de exploitatie
iedere dag mogelijk maken.
Mooi is ook het initiatief om de reeds bestaande groentekas weer operationeel te
maken. Met hulp van de initiatiefnemer en vrijwilligers wordt er inmiddels geoogst
en kunnen we op deze manier een stukje zelfvoorzienend zijn.
Dankbaar zijn we voor de voortgang in de ontwikkeling van de kinderen die op
Siloam wonen en voor de zorg die we hen kunnen bieden.
Naast de bovengenoemde activiteiten is het aanbod van voedsel, kleding, meubels
en andere diverse huisraad toch doorgegaan binnen de mogelijkheden van de
coronamaatregelen. Alles is weer door de vrijwilligers opgehaald en verdeeld onder
de minder bedeelden in de omgeving van Siloam. Steeds weer opnieuw
verwonderen we ons en zijn we dankbaar voor de giften in natura van de
supermarkten en groothandels op het eiland en voor de spullen die mensen privé
doneren. We ervaren dit als een grote zegen. Ook zijn we blij en dankbaar voor alle
financiële giften. Dit geeft ons als stichting de mogelijkheid om bij te kunnen dragen
aan de Bijbelse oproep: omzien naar hen die leven in armoede.
Dank voor úw bijdrage en betrokkenheid in giften en gebed.
Met een warme groet,
Namens het bestuur van Stichting Vrienden van Siloam,
Frank van de Water, voorzitter
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2. Algemeen
2.1 Doelstelling van de stichting
Het doel van de stichting vindt zijn oorsprong in onze missie, namelijk dat ieder mens van
waarde is en een menswaardig bestaan toekomt. Bij het bereiken van ons doel hanteren
we Bijbelse principes. We geloven dat deze principes geïnspireerd zijn door de Heilige Geest
en dat Gods liefde voor ons zichtbaar is geworden in Jezus, die naar deze aarde kwam om
de mensheid daarover te onderwijzen.
Stichting Vrienden van Siloam heeft zich verbonden met stichting Klein Jeruzalem.
Deze stichting op Curaçao exploiteert Siloam Village, een plek waar kansarme kinderen
worden opgevangen. Ook worden van hieruit veel gezinnen in de omgeving voorzien van
warme maaltijden en voedselpakketten. Zo maken we met elkaar Gods liefde praktisch.
Verkregen giften zijn in 2020 uitsluitend aangewend ten behoeve van de stichting Klein
Jeruzalem op Curaçao.
2.2 Naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
Stichting Vrienden van Siloam
Leeuwarden
Inschrijving Kamer van Koophandel Nederland: Nr 55445705
Bankrekeningnummer: NL 10INGB0007668272
E-mail: info@vriendenvansiloam.nl
Website: www.vriendenvansiloam.nl
2.3 Samenstelling Bestuur
Het bestuur bestaat per 31 december 2020 uit de volgende personen:
Frank van de Water
- voorzitter
Peter Wijngaarden
- penningmeester
Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor haar werkzaamheden voor stichting
Vrienden van Siloam. De bestuursleden van de stichting vervullen geen nevenfuncties die
in conflict staan met de uitoefening van hun bestuurstaken. Voor alle leden van het bestuur
geldt een rooster van aftreden en dit rooster wordt bepaald door het bestuur.
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3. Het werk van stichting Klein Jeruzalem (Siloam)
In 1997 zijn Herman en Bep Gijsbers kinderherstellingsoord Siloam gestart. Het werk
begon in een huurwoning waar kansarme kinderen opgevangen en verzorgd werden.
Later in de tijd is de grond en bebouwing, waar Siloam inmiddels gevestigd is, op
bijzondere manier eigendom geworden van de stichting. Door de tijd heen waren er
financiële middelen in de vorm van giften, waarmee nog meer gebouwen gerealiseerd
konden worden. Het terrein beschikt inmiddels over het Siloamhuis, een tweetal
woonhuizen, een aantal appartementen voor vrijwilligers, het Kinderzorgpaviljoen (KZP)
en een grootkeuken (Siloam keuken) waar vanuit warme maaltijden worden verstrekt.
In 2015 is het werk door Robert en Durkje de Vries overgenomen.
Vanwege de verbinding met stichting Klein Jeruzalem is hun beleid, verwoord in de missie,
visie en strategie, ook ons beleid.
Dit is beschreven in het beleidsplan en jaarverslag 2020 van stichting Klein Jeruzalem, welke
u kunt vinden op https://siloamvillage.org
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4. Jaarrekening en toelichting
De financiële positie van de stichting wordt toegelicht in euro’s.
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STICHTING VRIENDEN VAN SILOAM
BALANS

31-12-2020
EUR

31-12-2019
EUR

ACTIVA

Liquide middelen

10.138
10.138

-

Totaal generaal

10.138

-
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BALANS

31-12-2020
EUR

31-12-2019
EUR

PASSIVA
Eigen vermogen
Continuïteitsreserves
Bestemmingsreserves
Vrij besteedbare reserves

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal generaal
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1.000
8.838
9.838

-

300
300

-

10.138

-

STICHTING VRIENDEN VAN SILOAM
WINST- EN VERLIESREKENING

2020
EUR

2019
EUR

ORGANISATIEBATEN
Baten uit eigen fondswerving
Directe kosten

50.515
39.783

10.732

Wervingbaten
Beheer en administratie

894

Resultaat
bij: Buitengewone baten
Netto resultaat
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-

894
9.838

-

-

-

9.838

-
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TOELICHTING OP DE BALANS

Algemeen
Activiteiten
De activiteiten van de stichting bestaan uit het bevorderen van evangelieverkondiging en de hulpverlening op
Curacao. Hulpverlening wordt beschouwd als integraal onderdeel van de verkondiging. Om deze doelstelling
te kunnen effectueren heeft de stichting zich verbonden met de zusterstichting op Curacao, te weten de
stichting Klein Jeruzalem, welke is opgericht volgens Curacaos recht. De stichting beoogt niet het maken van
winst. De stichting is opgericht op 4 juni 2012.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn
gebaseerd op historische kosten. De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in EURO.
Vorderingen en schulden
Vorderingen en schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening
wegens oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Reserves en fondsen
De continuïteitsreserve dient als buffer zodat de activiteiten van Vrienden van Siloam enige tijd kunnen
worden voortgezet bij financiële tegenslagen. Conform de VFI-richtlijn Financieel Beheer mag deze reserve
maximaal anderhalf maal de kosten van de werkorganisatie bedragen.
Netto resultaat
Het netto resultaat komt tot stand door ontvangen donaties te verminderen met alle aan het verslagjaar toe te
rekenen kosten.

31-12-2020
EUR

31-12-2019
EUR

5.070
5.068
10.138

17.056

ACTIVA

Liquide middelen
ING bank
ING bank spaarrekening
Saldo per 31 december
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TOELICHTING OP DE BALANS

31-12-2020
EUR

31-12-2019
EUR

Continuïteitsreserve
Saldo per 1 januari
Toevoeging reserve
Saldo per 31 december

1.000
1.000

-

Bestemmingsreserve Stichting Klein Jeruzalem
Saldo per 1 januari
Toevoeging reserve
Saldo per 31 december

8.838
8.838

-

Vrij besteedbare reserves
Saldo per 1 januari
Resultaat bestemming
Mutatie continuïteitsreserve
Mutatie bestemmingsreserve
Saldo per 31 december

9.838
1.0008.838-

-

300
300

-

PASSIVA
Eigen vermogen

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva
Nog te betalen administratiekosten
Saldo per 31 december
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

2020
EUR

2019
EUR

ORGANISATIEBATEN
Opbrengsten
Donaties vrienden Siloam
Donaties project maaltijden
Donaties project maaltijdbakjes
Donaties schoolpakketjes
Donaties project tafels voor keukens
Donaties project electra

26.640
17.343
1.775
687
1.571
2.500

50.515

-

Directe kosten

Betaalde kosten voor Klein Jeruzalem
Doorgestorte donaties aan Klein Jeruzalem

-

978
38.805
39.783
10.732

Beheer en administratie
Administratiekosten
Rente- en bankkosten

696
197

894
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