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Van het bestuur
De Stichting Bijbels & Theologisch Onderwijs YARAH (kortweg “Stg Yarah”) heeft in 2021 een
bewogen jaar gehad. Niet zozeer op het gebied van de activiteiten maar wel in het bestuur.
Eén van onze oprichters/betuursleden is in februari 2021 toch nog onverwacht overleden. Hierdoor
bestaat het bestuur op dit moment uit slechts één persoon, de voorzitter/secretaris (R. Brinkman).
Dit is op de langere termijn, ondanks dat er niet zo veel activiteiten zijn, onwenselijk in verband
met de continuïteit.
Posititie Stichting
De Stichting Yarah is financieel gezond maar is dit alleen maar omdat ook het afgelopen jaar, zoals
gebruikelijk, de bestuursleden zelf hun eigen kosten dragen (en derhalve niets declareren), er nog
enige reserve is en er sprake is van sponsoring voor zaken als hosting van de websites.
In 2022 zal er meer nadrukkelijk aan externe fondsenwerving worden gedaan via met name de
website www.yarah.nl en www.bijbelcollege.nl zodat de Stg Yarah financieel meer op eigen benen
kan staan. Ook zal er gezocht worden naar een tweede bestuurslid.
De kosten voor met name betalingsverkeer (aanhouden van een bankrekening) zijn fors
toegenomen. De ING heeft deze de afgelopen jaren sterk verhoogd! Een stichting kan echter niet
zonder bankrekening.
Toekomstvisie
Eerdere activiteiten zoals bijbelstudie-avonden en thema-dagen worden niet meer georganiseerd. Of
dit in de toekomst wel weer gaat gebeuren is afhankelijk van de mogelijkheden qua beschikbare
vrijwilligers en of er behoefte aan is.
Vooralsnog richt de Stg Yarah zich op het continueren van de websites. Vooral het Yarah Bijbel
College voorziet duidelijk in een behoefte, met honderden studenten die online de lessen volgen via
www.bijbelcollege.nl.
Er zijn plannen voor een Engelstalige variant van deze website omdat hier regelmatig vraag naar is.
Deze zal anders worden ingericht.
Financiering van deze websites is vooralsnog gesponsord echter voor licenties van software (er
worden nu gratis programma’s gebruikt) zijn wel bijdragen nodig. Als die er niet komen zal er
vooralsnog gebruik worden gemaakt van de gratis varianten voor onder andere de examensoftware.
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Jaarrekening
BALANS

2021

Omschrijving

Balans
Debet

Eigen Vermogen

Resultaat
Credit
verlies

winst

1.249,23

Vlottende activa
Bank/Giro (lopend)

459,57

Spaarrekening (reserveringen)

815,97

Inventaris & afschrijving

,00

Debiteuren/inkomsten

,00

,00

,00

,00

95,00

121,31

121,31

,00

1.370,54

121,31

95,00

95,00

Crediteuren/kosten
1.370,54
Resultaat

1.249,23

-26,31

Er is over 2021 een negatief resultaat doordat de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten. De uitgaven
worden voornamelijk veroorzaakt door kosten zakelijk betalingsverkeer.
De enige inkomsten waren vrijwillige donaties, voornamelijk in de vorm van bijdragen van
studenten van het Yarah Bijbel College.

Controle
Bij een stichting is controle niet verplicht. De Stichting Yarah is ook géén ANBI en dus niet
verplicht een openbaar jaarverslag ter beschikking te stellen.
De Stichting heeft altijd als uitgangspunt gehad dat er controleerbaar gewerkt wordt, reden waarom
dit verslag beschikbaar gesteld wordt.
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