Vuosikokouskutsut 2020
Kointähti Kristillisen yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidetään
yhdistyksen toimitiloissa
to 19.11.2020 klo 18:00
Malmin raitti 30, 00700 HELSINKI.
Käsitellään sääntömääräiset asiat:





Vuosikertomus 2019
Tase ja Tuloslaskelma sekä tilinpäätös päättyneeltä vuodelta 2019.
Tilintarkastajan lausunto/tilintarkastuskertomus, vuodelta 2019
Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus tilivelvolliselle päättyneeltä
toimintakaudelta 2019.






Syyskokouksessa valitaan hallitus ja tilintarkastajat seuraavaksi toimintavuodeksi
Esitetään vuosisuunnitelma 2021
Talousarvio vuodelle 2021
Käsitellään muut esille tulevat asiat, jotka tulee olla toimitettu hallitukselle vähintään
viikkoa ennen vuosikokousta.

Kointähti Kristillinen Yhdistys
Hallitus

Rahankeräysluvan saaja Kointähti Kristillinen Yhdistys ry. Luvan myöntänyt Poliisihallitus. Luvan numero RA/2018/998 myöntämisajankohta 30.10.2018
Toimeenpanoaika ja – alue lupa on voimassa 30.10.2018 - 31.10.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta
Kerättävien varojen käyttötarkoitus. Kerättävät varat käytetään avustustoimintaan Venäjällä ja muissa yhdistyksen avustuskohdemaissa, joita ovat Puola, Ukraina, Viro ja Israel. Kerätyillä varoilla
tuetaan yhteistyö kumppaneitten avustus- ja sosiaalisen työn tukemista Israelissa sekä yhteistyöjärjestöjen ja nimettyjen yhteyshenkilöitten avulla avustus- ja sosiaalisen työn tukemista Venäjällä.
Työ sisältää vanhusten kotipalveluja, sairaanhoitopalveluja sekä vaate- ja ruoka-avustusta. Lisäksi kerättyjä varoja käytetään avustusmatkojen järjestelyihin, joita tehdään kohdemaihin, pääasiassa
Pietariin. Avustusmatkat sisältävät ruoka-, kotitaloustavara- ja vaateavustuksien viemistä perheisiin. Varoja käytetään myös avustettaville järjestettävien juhla- ja virkistystilaisuuksien kustannuksiin
avustuskohteissa, hengellisen kirjallisuuden hankintaan ja lahjoittamiseen sekä lääkkeiden ja apuvälineiden hankkimiseen vanhuksille ja apua tarvitseville. Varat käytetään vuoden kuluessa niiden
kertymisestä Käytännön toimeenpanija Kointähti Kristillinen yhdistys ry
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TILISIIRTO GIRERING
Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti vain maksajan ilmoittaman
tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas endast till mottagaren enligt villkoren för betalningsförmedling och
endast till det kontonummer som betalaren angivit.

Viitenumerot:
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31516
Kannatusmaksu
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Lahjoitus juutalaistyölle 30520
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EUR
PANKKI BANKEN

Käännä -››

Päivitämme postituslistoja ja osoiterekisteriä mikäli
osoitteesi on muuttunut tai et halua meiltä enää jatkossa
postia ilmoita siitä meille sähköpostilla info@kointahti.com ,
tai nettisivuillamme www.kointahti.com olevalla
yhteyslomakkeella, kortilla, kirjeellä tai puhelimella
numeroon 050-521 3399.
Mikäli haluat infokirjeitä matkaesitteitä ynm. postia
mieluimmin sähköpostilla, niin ilmoita meille uusin voimassa
oleva / toimiva sähköposti osoitteesi.
Niin nopeutamme ja tehostamme tiedon kulkua ja samalla
säästämme kustannuksissa.

Mikäli koet ja haluat tukea eri työmuotojamme taloudellisesti
voit tehdä sen kääntösivulla olevalla tilisiirtolomakkeen
tiedoilla.

Samalla lomakkeella voit halutessasi suorittaa vapaaehtoisen
vuoden 2020 kannatusmaksun 20 €

Käännä — ›

