ANBI
Stichting Benee Awraham
Fiscaal nr. 819157338
Postadres Veenbesstraat 126, 3765 BD Soest;
Doelstelling:
a) de stichting heeft ten doel: het uitdragen van de boodschap van het Boek der Verbonden (de Bijbel),
het Woord van JHWH (de Eeuwige), de God van Awraham (Abraham), de God van Jitschak (Izaäk) en de
God van Ja’acov (Jacob), het volk Jisraeel (Israël) en de Zoon van God, Jesjoea haMasjieach (Messias
Jezus), aan eerst de Joden, maar ook aan alle volken;
b) de stichting beoogt niet het maken van winst.
Beleidsplan:
Permanent aandachtspunt: organisatie van samenkomsten en vieringen op bepaalde vaste tijden;
speciale aandacht te schenken aan de ontwikkeling van huisgroepen, gebedswerk en Torah-onderwijs.
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter
: O.F. Troll
Penningmeester
: R.P.J. Rullmann
Secretaris
: C.A. van der Veen
Beloningsbeleid:
De stichting heeft geen medewerkers in loondienst.
Bij de gemeenschap betrokken medewerkers (inclusief bestuursleden) die vrijwillig hun diensten ten
behoeve van de gemeenschap verrichten, kennen geen beloning. Slechts incidenteel worden door
medewerkers kosten gedeclareerd en dan alleen met betrekking tot de aankoop van bepaalde goederen
en/of gereden kilometers ten behoeve van de gemeenschap, e.e.a. na overleg met het bestuur.
Sprekers/predikers ontvangen een vergoeding voor hun spreekbeurt, alsmede een kilometervergoeding
(wettelijke tarief).
Uitgeoefende activiteiten in 2019
Het organiseren van samenkomsten op de tweede en vierde sjabbat van de maand alsmede op andere
data wanneer Bijbelse feesten en andere speciale vieringen plaatsvinden. Daarnaast is in 2019 een
tweemaandelijkse bidstond structureel gemaakt.
Op diverse plaatsen waren op de eerste en derde sjabbat van de maand huisgroepen actief alsmede op
bepaalde tijden bidstond groepen. Door diverse groepen medewerkers werden vergaderingen belegd
(bestuur, stuurgroep, coördinatoren en overige medewerkers). Twee maal werd een zogenaamde
familiedag georganiseerd, waar een vergadering deel van uitmaakte.
Sinds 2018 is de gemeenschap een gemeente (Kehila) geworden naar bijbels model. De leiding van de
gemeente is in handen van de raad van oudsten en diakenen, bijgestaan door een groep van
taakverantwoordelijken en taakgroep leiders.
Vanuit de gemeenschap hebben diverse personen zich ingezet om projecten in Israël te ondersteunen en
daarmee onze doelstelling ook in daden uit te dragen.

