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Jaar verslag 2020
Het jaar 2019 is een jaar geweest van vele veranderingen, zowel een verhuizing van bestuursleden
als ook bestuursleden die er mee gestopt zijn. Dit betekende dat 2020 een jaar is geweest dat
stichting AZAR slechts uit één bestuurslid bestaat, namelijk Dhr. Durk Muurling. In het jaar 2020 zijn
er verschillende mensen gevraagd om bestuurslid te worden, gesprekken gevoerd, maar is het helaas
nog niet gelukt om nieuwe bestuursleden te vinden. Dit betekent dat we als doel hebben voor het
jaar 2021 om wel nieuwe bestuursleden te vinden en dat we samen de stichting opnieuw vorm
kunnen gaan geven.
Hierdoor is er besloten om dit jaar niet te veel activiteiten te doen en dit pas weer op te starten als er
weer een groter bestuur is van minimaal drie leden.
Acties voor donaties
Er is afgelopen seizoen niet actief gezocht naar nieuwe donoren. We komen er gelden binnen van
een tweetal donoren en komt er geld binnen via opbrengsten van doelshop.
De donoren blijven steevast en actief geven omdat ze weten dat het bij projecten van de zending
komt. En via Doelshop kan men online shoppen en de winkels AZAR laten betalen waaruit AZAR dan
weer de onkosten wil betalen.
Projecten als Ladies only en Ready set Go ontvangen hun eigen gelden en geven dat ook weer uit.
Dat gaat dus niet via de fondswerving van AZAR. De inkomsten voor het project bijbelsdagboek
worden als een collecte geregeld rechtsreeks op de rekening van AZAR.

Doorlopende activiteiten en projecten 2020:
✓ InToMission
De algemene gelden die gestort worden zijn voor InToMission. InToMission is een organisatie die
missionair werkers begeleidt over de hele wereld. Zij proberen hun prijzen zo laag mogelijk te
houden omdat bijna alle missionair werkers van giften leven. Stichting AZAR heeft destijds besloten
om InToMission financieel te ondersteunen voor kosten die gemaakt worden maar missionair
werkers niet kunnen betalen. Dit kunnen werkbezoeken zijn, maar ook tijdelijk ondersteuning van
een missionair werker om wel begeleiding te ontvangen tot dat hij/zij zijn fondswerving op orde
heeft of voor de ondersteuning van trainingen en/of andere technische kosten die noodzakelijk zijn
om goede begeleiding te kunnen blijven geven aan missionair werkers. Dit alles staat in het belang
van ondersteuning aan project wereldwijd. Het gaat dus niet om reguliere gelden voor het
onderhoud aan deze missionair werkers daar zorgen hun thuisfrontteams en organisaties zelf voor.
Wel zouden in de toekomst giften of leningen uitgekeerd worden als mensen vast lopen in
bijvoorbeeld de opstart van hun projecten.
Op dit moment heeft stichting AZAR besloten om geen gelden uit te keren aan InToMission en de
diverse projecten, totdat het bestuur voltallig zal zijn. Hopelijk kan dat vanaf 2021 gaan starten.
Meer informatie over dit project is te vonden op: www.intomission.nl
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✓ Ladies Only
Onder InToMission hoort het project Ladies Only. Dit project is bestemd voor vrouwen die in de
zending hebben gezeten en dikwijls vastlopen of vast gelopen zijn bij terugkeer naar Nederland. De
kosten voor dit project loopt via stichting AZAR. We willen hierin InToMission ondersteunen omdat
er bij dit project geen inkomensbepalingen zijn en de begeleiders van InToMission dit Pro Deo of
voor minimale onkostenvergoeding begeleiden. Belangrijk is dat dit project mensen psychologisch en
geestelijk ondersteund bij hun re-entry traject. Meer informatie over dit project is te vinden op
www.reentry.nl
✓ Ready Set Go (Met gezin de zending in!)
Het project Ready Set Go is een project waarin professionals en ervaringsdeskundigen missionair
werkers en hun gezinnen voorbereiden op vertrek naar het buitenland. Dit wordt gedaan door het
geven van workshops en discussieforums. InToMission werkt in dit project samen met andere
zendingsorganisaties om dit uit te voeren en zo juist in de voorbereiding van gezinnen veel
informatie te kunnen verstrekken en mensen te ondersteunen. Zowel de ouders als ook de kinderen.
Voor dit project geldt ook dat er geen inkomensbepalingen zijn en dat de begeleiders van
InToMission en ook van de andere zendingsorganisaties dit Pro Deo of voor minimale
onkostenvergoeding begeleiden. Meer informatie over dit project is te vinden op:
www.family2mission.nl
✓ Project Bijbelsdagboek
Het Bijbelsdagboek is een missionair project voor Nederlanders wereldwijd. Het is een digitaal kanaal
waardoor het evangelie wordt uitgereikt. Omdat er geen inkomsten gecreëerd worden in dit project
staat de eigenaar van dit project garant voor de kosten. Eenmaal per jaar zo rond december wordt er
een oproep gedaan om een bijdrage voor dit project. Deze gelden worden beheerd door AZAR en
zullen daar waar nodig uitgekeerd worden aan de eigenaar van dit project ter ondersteuning van de
technische kosten en abonnementskosten die gemaakt worden voor dit project . Door dit project
worden er ongeveer 1700 mensen dagelijks bereikt met het evangelie.
www.azar-missiefonds.nl/bijbelsdagboek/
✓ Project Cambodja
Onder AZAR is er een extra rekeningnummer aangemaakt voor een project in Cambodja. Dit rekening
nummer wordt beheert door het thuisfrontteam van een zendeling die in een project in Cambodja
werkzaam is. De kosten voor de rekening worden gedragen door dit projectteam. De afspraak is dat
de penningmeester van het Project Cambodja eenmaal per jaar een jaarverslag maakt met een
financiële verantwoording. Dit jaarverslag kan dan ook op de website gedeeld worden. Dit overzicht
is apart te vinden op de website van AZAR-Missiefonds. Meer informatie over dit project is te vinden
op: www.gewoonincambodja.nl
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Financieel verslag
Vanwege het niet voltallig aanwezig zijn van een bestuur voor stichting AZAR is er in 2020 niet zo
heel veel gebeurd op financieel gebied. Hieronder een korte samenvatting per project van inkomsten
en uitgaven.
Het startkapitaal op 1 januari 2020 was € 1.914,29
Het eindsaldo op 31 december 2020 was: € 2.176,83
Start kapitaal januari 2020
Totaal giften inkomsten
Totaal uitgaven

€ 1.914,29
€ 1.747,93
€ -1.485,39

TOTAAL

€ 2.176,83

Project InToMission
Inkomsten 2020
Uitgaven 2020
Bankkosten 2020
Totaal

€ 667,29
€ 932,93
€ 0,00
€ -200,39
€ 1.399,83

Project Ladies Only
Inkomsten 2020
Uitgaven 2020

€ 70,80
€ 180,00
€ -75,00

Totaal

€ 175,80

Project Ready Set Go
Inkomsten 2020
Uitgaven 2020

€ 366,20
€ 0,00
€ 0,00

Totaal

€ 366,20

Project Bijbelsdagboek
Inkomsten 2020
Uitgaven 2020
Totaal

€ 810,00
€ 635,00
-€ 1.210,00
€ 235,00

Eindsaldo rekening december 2020

€ 2.176,83
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