
 

 
 

Bestuursverslag Stichting News About 2021 

Stichting News About ondersteunt wereldwijd christenen en christelijke projecten, gericht op de 
volgende evangelisatie, hulpverlening, onderwijs en medische hulp. 

De visie van de stichting is dat middels deze projecten en personen de boodschap van Jezus Christus 
gedeeld wordt met andere mensen. Daarnaast kan dus ook praktische ondersteuning geboden 
worden op het vlak van scholing, gezondheid en dergelijke. 

Naast het bieden van ondersteuning projecten en personen, is stichting News About ook actief met 
een website die de evangelieboodschap uitlegt. Deze website is  vooral gericht op mensen die wonen 
in de 10-40 zone (de zone rond de evenaar tussen 10e en de 40e breedtegraad). Via kanalen als 
Facebook, Instagram en Google wordt deze website onder de aandacht gebracht. Deels gebeurt dit 
betaald. Voor 2022 is dan ook een budget gereserveerd voor het adverteren op Facebook etc. en 
voor de verdere ontwikkeling van de website (o.a. vertalen in diverse talen). 

2021 

In 2021 zijn er diverse evangelisatieprojecten ondersteund.  

Daarnaast is er gewerkt aan de internationale evangelisatiewebsite. Dit project neemt meer tijd in 
beslag dan vooraf verwacht. In 2021 zijn al wel de Nederlandstalige en Engelse versie van de site 
actief. Er is echter nog wel veel doorontwikkeling nodig. Hieraan wordt in 2022 een vervolg gegeven 
met hulp van diverse vrijwilligers. 

Beginsaldo Rabobank 1-1-2021  €              23.344,26  

  

Ontvangen giften en donaties  €              55.351,90  

  

Kerk ondersteund Evangelisatieproject  €                   -200,00  

Stg. Evangelische Lectuurvoorziening (bijbelverspreiding)  €               -1.200,00  

Agapè Ondersteuning online evangelisatie onder Studenten  €               -5.000,00  

Stg. Evangelie en Moslims  €                   -600,00  

Stichting Go and Tell  €               -1.000,00  

Stichting Hulp Vervolgde Christenen  €                   -250,00  

Stg. India Adoptieplan (ondersteuning zendingswerkers)  €               -8.560,00  
Facebook advertenties Internet evangelisatie website (eigen 
project)  €                   -703,12  

Kosten bank  €                   -119,38  

   

Eindsaldo 31-12-2021  €              61.063,66  
 

 

 

  



 

 
 

In 2021 zijn er diverse giften ontvangen, onder andere voor ondersteuning van het internet-
evangelisatieproject, welke in 2022 zullen worden aangewend voor diverse projecten. 

 

De volgende reserveringen zijn gemaakt voor lopende en nieuwe projecten; 

- Internetproject (advertenties en vertaal/ontwikkelingskosten)  40.000,- 
- Reservering voor ondersteunen zendelingen via IAP   10.000,- 
- Algemene reserve       11.063,66 
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Het bestuur 


