TOELICHTING BIJ RESULTAATREKENING ST.LIVING WATER MINISTRIES 2015 & 2016
Met een omzet van € 88.725,50 is 2015, ondanks de recessie, toch een gezegend jaar geweest voor St.
Living Water Ministries en ook nog voelbaar met een terugval in 2016 met een omzet van € 79,303,60
Ondanks dat zijn wij onze vele partners bijzonder dankbaar voor hun gebeden en financiële bijdragen.
De personele kosten zijn conform ons beloningsbeleid tot stand gekomen.

Directeur:
De directeur van Stichting Living Water Ministries genereert zijn inkomsten grotendeels zelf vanuit
spreekbeurten in binnen- en buitenland.
Het bestuur van de stichting LWM verstrekt de directeur maandelijks een traktement.
Dit traktement is opgebouwd uit: door de directeur ingebrachte eigen inkomsten,
1/10 deel van de maandelijkse sponsorbijdragen + opbrengst van donaties die specifiek bedoeld zijn
Voor levensonderhoud van de directeur

Het bestuur
Het bestuur van de stichting werkt geheel vrijwillig. Gemaakte kosten ten behoeve van de stichting
kan men na overleg met een fiat van het dagelijks bestuur declareren bij de penningmeester van de
stichting. Hierbij dient men nota's/rekeningen van de gemaakte kosten te overhandigen.

Vrijwilligers
Op het kantoor van de stichting is 1 vrijwilliger werkzaam. Zij ontvangt de maximaal fiscaal toelaatbare
vrijwilligersvergoeding
De overige vrijwilligers van de stichting ontvangen geen vergoeding.
Gemaakte kosten ten behoeve van de stichting kan men na overleg met een fiat van het dagelijks bestuur
declareren bij de penningmeester van de stichting.
Hierbij dient men nota's/rekeningen van de gemaakte kosten te overhandigen.

Giften aan diverse organisaties.
Stichting Living Water Ministries vindt zaaien in andere bedieningen eveneens belangrijk,
we gaan daarbij uit van belangengroepen. We geven hen met vreugde een deel van onze inkomsten.

Thomas George.
Thomas George uit India is een met de Stichting Living Water Ministries verbonden Evangelist.
Hij genereert tijdens zijn bezoeken aan Nederland zelf inkomsten uit spreekbeurten en giften.
Daarnaast heeft hij ook kosten/uitgaven.

Giften projecten:
Naast periodieke sponsorbijdragen voor het zendingswerk in het algemeen ontvangen wij per project ook
extra giften. U vindt het totaal van de giften gespecificeerd per project terug in onze resultaatrekening
Om alle kosten te kunnen betalen vindt zo nodig per project aanvulling vanuit de algemene middelen plaats.
Informatie over deze projecten vindt u in de nieuwsbrieven voor de partners en de
verslagen van de projecten/zendingsreizen op onze website en op Facebook.

