
TOELICHTING RESULTAATREKENING VAN ST.LIVING WATER 

MINISTRIES 
Met dank aan Onze Hemelse Vader en onze dierbare sponsors en 

partners realiseerde Living Water Ministries over 2019 een opbrengst 
van € 70.273,24 en over 2020 een opbrengst van € 59.193,17. 

Deze opbrengsten stelden ons in staat om al onze zendingsprojecten en 
activiteiten te financieren. 

Als gevolg van de Corona pandemie konden helaas de geplande 

zendingsreizen in 2020 niet doorgaan. 
In 2019 en 2020 hebben we het Fathershouse in Nepal maandelijks 

financieel ondersteund, deels vanuit een maandelijks bijdrage van een 
partner, deels vanuit eigen middelen. 

Met name 2020 was financieel een uitdagend jaar. Tijdens de eerste lock 
down werden alle binnenlandse spreekbeurten geannuleerd. Vanuit de 

opbrengst uit spreekbeurten wordt voor een groot deel het traktement 
van Arjan en Efi Knevel gegenereerd. God voorzag wonderbaarlijk! 

Vanaf 1 juni was het weer mogelijk om in Nederland, deels ook online, 
spreekbeurten te verzorgen. 

Voorts werd in 2020 het Living Water Ministries Youtubekanaal geopend. 

 
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  
Bij het werk van de stichting zijn 2 vrijwilligers betrokken. Zij ontvangen 



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 en 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. 
 

Drs. Thomas George.  
Drs. 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, 

www.stichtinglivingwaterministries.nl en via Facebook. 

 


