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Algemene gegevens
1.1 Oprichtingsdatum
De stichting Frontline Global is op 27 juni 2019 officieel opgericht.
1.2 Inschrijving KvK
Stichting Frontline Global is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75211513.
1.3 Samenstelling bestuur
Het bestuur van Stichting Frontline Global was op 31 december 2020 als volgt samengesteld:
Ico Abis
Voorzitter bestuur
Joline Abis
Penningmeester
Michaël Abis
Secretaris
Chris Steyn
Lid raad van bestuur
Hans Groeneberg
Lid raad van bestuur
Edwin Kok
Lid raad van bestuur
1.4 Vergaderingen
Het bestuur heeft in het verslag jaar 4 keer vergaderd.
1.5 Doelstelling
Doelstelling: De Stichting heeft ten doel het inzamelen van geld en goederen en het verlenen van
diensten ten behoeve van het doel van Stichting Frontline Global (ingeschreven bij het handelsregister
onder dossiernummer 75211513), en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband
houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
1.6 Missie
Missie: Het verkondigen van het Woord van God in de wereld volgens de grote Bijbelse opdracht van
Mattheüs 28 vers 18 tot en met 20 en wel door woord en daad meedoen aan ontwikkelingswerk in
achterstandswijken, een en andere in de ruimste zin van het woord.
Hoe we dit willen bereiken
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het bevorderen van sociale re-integratie en
het bouwen aan gezonde gemeenschappen door middel van sport en andere activiteiten.
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Activiteitenverslag
We zijn enorm dankbaar voor de giften die we het afgelopen jaar hebben ontvangen waardoor we
heel veel mensen het evangelie hebben kunnen vertellen en konden coachen. Dankzij de donaties
konden we onder andere bijdragen aan een kerstfeest op een kinderdagverblijf voor 40 dakloze
kinderen. En we hebben aan het begin van het schooljaar 1100 schooltassen met daarin materialen
kunnen uitdelen aan kinderen uit de sloppenwijk Lavender Hill.
We zijn ook erg dankbaar te kunnen vertellen dat we tijdens de Lockdown een gezin voor 5 maanden
hebben kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Het gezin bestond uit een alleenstaande moeder
met 3 kinderen. De vader van het gezin was recent overleden en de moeder probeerde zelf het gezin
te onderhouden met een baantje wat ze had. Helaas door de Lockdown verloor ze deze baan en had
ze geen inkomen. Tijdens het wekelijkse contact wat we hadden konden we haar discipelen, ze raakte
betrokken bij de kerk en ging naar counseling.
De donatie van voetbalschoenen was prachtig. We konden de jongens weer voorzien van nieuwe
voetbalschoenen en ze waren er ontzettend blij mee. Zo kunnen ze weer een jaar vooruit.
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Financieel jaarverslag 2020
1. Balans
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2. Staat van baten en lasten
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3. Toelichting

Grondslagen voor valuta-omrekening
Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers per
balansdatum. Koersverschillen worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt. In de winst-enverliesrekening zijn omzet, kosten en resultaten omgerekend in euro’s tegen de op het moment van de
transactie geldende koers.

Grondslagen van waardering
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een
voorziening getroffen.
Overige activa en passiva
Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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