Stichting Imagine Zoë
De druppel die leven geeft

Jaarverslag 2019

De Stichting Imagine Zoë - hierna te noemen Stichting- is, na een aantal jaren een ‘slapend’ bestaan
te hebben gehad, in 2019 nieuw leven ingeblazen. Het belangrijkste doel van de Stichting is om:
Mensen te stimuleren en te ondersteunen om maatschappelijk relevant te zijn
Dit tracht de stichting te bereiken door:
•
•
•

mensen met elkaar te verbinden;
onderwijs te geven;
bestaande en nieuwe projecten financieel te ondersteunen.

Het bestuur van de Stichting wordt vanaf 2020 gevormd door:
•
•
•

Roos Meijerink – Rijnders (Voorzitter)
Gerard voor ’t Hekke (Secretaris/Penningmeester)
Stephanie Pattipeiluhu – David Richard (Alg. Bestuurslid)

In maart 2019 is aan de Stichting door de Belastingdienst de ANBI-status toegekend.
De Stichting is in 2019 actief geweest ten aanzien van de volgende doelen:
•

Het faciliteren van activiteiten van de atHome Community door middel van het beschikbaar
stellen van financiële middelen en goederen.
De activiteiten van atHome Community bestonden in 2019 onder meer uit
o Het houden van tweewekelijkse samenkomsten (Celebrations) in een wijkcentrum in
Almelo en het uitnodigen van sprekers in deze samenkomsten;
o Organiseren van overige activiteiten voor kinderen, connectgroepen en
toerustingsweekenden c.q -dagen;
o Het organiseren van een ‘Kerst-bbq’ voor mensen van binnen en buiten de atHome
Community.
De Stichting heeft door middel van giften die speciaal voor atHome Community deze
activiteiten mogelijk gemaakt door het ter beschikking van financiele middelen en de aanschaf
van apparatuur en licenties.
•

Ondersteuning van het Bottlebrush Children’s Festival in Durban, Zuid-Afrika,
Dit festival wordt jaarlijks georganiseerd een lokale kerk in Durban voor kinderen uit de
slopenwijk Bottlebrush.
De Stichting heeft zich tot doel gesteld om door fondswerving de huur van een school en
geluidsinstallatie ten behoeve van dit festival mogelijk te maken. Deze doelstelling is ruim
gehaald door de donaties van in totaal € 860.

In het beknopte financiele jaarverslag 2019 wordt een overzicht gegeven van de ontvangsten en
bestedingen ten aanzien van hierboven genoemde doelen. Dit verslag is vinden op de website van de
Stichting Imagine Zoë onder de ANBI-informatie.

