Jaarverslag 2020
Verbondenheid in 2020
Verslag van een bijzonder jaar ligt voor u, in 2020 is het
35 jaar geleden dat de Stichting Vrienden van Nazareth is
opgericht. Een jaar waarin we intensief verbonden zijn geweest
met elkaar als bestuur en met de SANA Foundation om de
doelstelling, studiebeurzen voor Palestijnse studenten om te
studeren aan universiteiten en hogescholen in o.a., Nazareth,
Haifa, Tel Aviv, Jeruzalem en Beer-Sheva, blijvend te
realiseren.
Dankzij de mogelijkheden van Skype heeft het bestuur, ondanks
de beperkingen door Covid-19, in het afgelopen jaar zesmaal
vergaderd. Belangrijkste onderwerp is de samenwerking en ondersteuning van SANA Foundation, onze partner NGO in Israël.
Het plan om in 2020 elkaar te ontmoeten in Israël, is uitgesteld.
Maar de motivatie is er niet minder om. Op 1 februari 2020, net
voor de uitbraak van het Corona virus, hebben Els en Hanneke,
bestuursleden van de Stichting, twee leden van het bestuur van
SANA Foundation in Den Bosch ontmoet.
Het was fijn en nuttig Ruud en Sanaa daadwerkelijk te
ontmoeten en met hen van gedachten te wisselen over de
historie en de huidige ontwikkeling van de samenwerking, die
wij allen positief ervaren, op weg naar voortzetting van het
studiebeurzenproject in Israël.

STICHTING
VRIENDEN VAN NAZARETH
is in 1985 in Tilburg opgericht om
aandacht en steun te vragen voor de
Pale-stijnse minderheid van ± 20% van
de burgers in Israël.
Doelstelling
Perspectief bieden aan Palestijnse
jongeren met het verlenen van
studiebeurzen in Israël. Dit in dienst van
vrede en verzoening tussen Israël en het
Palestijnse volk.
Twee activiteiten staan centraal
- Fondswerving t.b.v. het Studiebeurzenproject voor academische vorming van
Palestijnse jongeren, in samenwerking
met SANA Foundation.
- Publiciteit over ‘het ándere Israël’ via
de contactbrief FRIENDS.
Bestuur van de Stichting
Voorzitter: Amin Ghazal tot 24 oktober,
Wil Verheggen vanaf 24 oktober 2020.
Hanneke Heisterkamp, penningmeester;
Els Schots, secretaris.
Adres van de Stichting
P.O. Box 2256
5001 CG Tilburg
E.: info@friends-nazareth.nl
W.: www.friends-nazareth.nl
FRIENDS, de contactbrief, verschijnt
tweemaal per jaar en wordt, al of niet
digitaal, toegezonden aan wie de
Stichting financieel steunt. Kosten € 10,per jaar. ISSN: 2452-1183.
Financiële bijdragen zijn over te maken
op rekeningnummer:
• NL42 INGB 0001 4439 82
• NL23 ABNA 0523 6123 54
Ten name van Stichting Vrienden van
Nazareth, Tilburg.

We hebben verbinding, hier én in Israël

* ANBI fiscaal nummer: 816038375
Giften zijn fiscaal aftrekbaar.
* Kamer van Koophandel
Nummer: 41096723

INKOMSTEN in euro’s
Giften Vrienden
Giften Gegarandeerden
Giften Fondsen
Donaties vrijwilligers
Rente

2019
2.338
8.367
48.150
5.900
36

2020
3.118
6.420
41.250
5.900
2

Totaal

€ 64.791

€ 56.690

Studiebeurzen
Professionalisering Sana Foundation
Publiciteit
Kantoorkosten: internet
Vrijwilligersvergoeding
Accountant
Bestuurs- /kantoorkosten
Representatie/Vriendenbijeenkomst

35.500
2.650
2.435
276
6.000
624
96
48

43.503
0
2.479
276
6.000
500
14
488

Bijkomende kosten studiebeurzen
Bankkosten
Afschrijving
Winst of verlies

117
323
22
16.899

345
278
0
2.807

€ 64.790

€ 56.690

UITGAVEN

Totaal
Activa

BALANS per 31december

Vorderingen
Geldmiddelen
Totaal
Passiva
Kortlopende schulden
Toegezegde studiebeurzen
Toegezegde beurzen via SANA
Foundation
Professionalisering SANA Found.
Gereserveerd voor nog niet
toegezegde studiebeurzen
Werkkapitaal
Totaal

136
162.893

102
165.321

€ 163.029

€ 165.423

928
12.250

515
14.000

66.000

114.000

4.000

5.000

60.000

15.500

19.851

16.408

€ 163.029

€ 165.423

Toelichting bij de cijfers
2020 Laat een positief resultaat zien.
Het resultaat is lager dan in 2019, dit
vanwege de ingeslagen weg i.v.m. de
overdracht naar SANA Foundation en het
niet meer actief benaderen van nieuwe
donateurs.
Met de giften van onze trouwe Vrienden
en die van Fondsen zijn we in staat 14
studenten een studiebeurs te geven, dit in
samenwerking met SANA Foundation.
Zij hebben € 31.300,- voor hun studiebeurzenproject ontvangen. Zij hebben in
september aan vier nieuwe studenten een
beurs toegezegd. In totaal hebben zij in
2020 tien studenten.
Het bestuur streeft er naar de kosten voor
secretariaat, bestuur en internet laag te
houden. Dit is weer gelukt (1%). De
representatie kosten zijn hoger.
We hebben aandacht gegeven aan SANA
Foundation door middel van speciale
pennen en Amin Ghazal, de voorzitter,
nam afscheid.
Voor verrichtte werkzaamheden voor de
Stichting ontvangen de vrijwilligers een
vergoeding. Zij doneren die vervolgens
als gift aan de Stichting. Deze bedragen
vallen tegen elkaar weg. Om verwarring
te voorkomen zijn ze niet zichtbaar in
onderstaande grafieken.

EEN NIEUWE VOORZITTER
De afgelopen vijf jaar was Amin
Ghazal onze voorzitter. Wij willen
hem als Stichting en namens de
studenten, heel hartelijk danken
voor zijn degelijke en enthousiaste
inzet.
Op 24 oktober 2020 overhandigde
hij tijdens een bestuursvergadering de voorzittershamer aan Wil Verheggen. De nieuwe voorzitter is een
goede bekende van de Stichting. Hij was 35 jaar geleden medeoprichter en wil ook meewerken aan de
afsluiting van de Stichting. Hij doet dit zonder aarzeling omdat hij, zoals hij tegen de aftredende
voorzitter zegt: “Ik weet waar jullie mee bezig zijn, je hebt voor mij als nieuwe voorzitter een soort
testament neergelegd en ik zal er goed naar kijken.”

SANA FOUNDATION
Ondanks de langdurige strenge beperkingen vanwege Covid-19 in Israël,
zijn in 2020 concrete resultaten behaald. Het SANA bestuur is compleet en
aan de wettelijke verplichting een General Assembleé (vergelijkbaar met
een Algemene Ledenvergadering), samen te stellen, is voldaan.
Belangrijke voorwaarden om de overdracht van het studiebeurzenproject
mogelijk te maken.

Het nieuwe logo

Bestuur
Twee nieuwe leden zijn toegetreden tot het bestuur van SANA. Met Raghida Miara-Zbidaten en
Khulud Furani vormen Ruud Kronenberg, Sanaa Azizi en Trees Kosterman een ervaren vijfkoppig
team. De bestuursvergaderingen vinden plaats via Zoom. Het werkt, maar ze kijken er naar uit
elkaar weer te ontmoeten.
De leden van de General Assemblée (8 personen), zetten zich in voor diverse praktische
werkzaamheden zoals bijvoorbeeld de bouw en het onderhoud van een website.
De SANA Foundation is financieel nog afhankelijk van de ‘Stichting Vrienden van Nazareth’.
Het bestuur denkt na hoe zelf fondsen te kunnen werven naast de inkomsten die zij hebben van
de terugbetaling van het leendeel, 25% van de verleende studiebeurzen, door afgestudeerde
studenten. De geplande fondsenwervingsactie voor november 2020, is door de Corona
omstandigheden niet door gegaan.
These contactbrief is
a publication of the
Foundation Friends of Nazareth
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‘Publiciteit over ‘het ándere Israël’ via de FRIENDS, onze contactbrief,
staat, naast het studiebeurzenproject, voor de Stichting Vrienden van
Nazareth, centraal. Opnieuw is het gelukt om met dat doel in 2020
tweemaal, in juni en december, een contactbrief uit te geven. De
FRIENDS, nummer 66 en 67 staan vol met verhalen van de studenten
over hun studie, hun vrijwilligerswerk en hun persoonlijke ontwikkeling
als jonge Palestijnse vrouw in een complexe samenleving. Ook de
voortgang en ontwikkeling van SANA, onze partner NGO in Israël, is
onderwerp voor de FRIENDS.

STUDIEBEURZEN PROJECT
“Jonge Palestijnse vrouwen laten studeren in hun eigen land om
als hoogopgeleide vrouw een gelijkwaardige gesprekspartner te
zijn van Israëlische leeftijdgenoten”.
Het bestuur van SANA is net als onze Stichting, gemotiveerd
voor deze belangrijke en duurzame doelstelling. Reden om
samen vol te gaan voor de voortzetting en financiële realisatie
van het studiebeurzenproject door SANA, onze partner NGO.
Werving en selectie gebeurt in Israël door het SANA bestuur. In
2020 hebben tien studenten een studiebeurs inclusief begeleiding
en ondersteuning, ontvangen van SANA. Onze Stichting en de
stichting Lavra Netofa hebben de financiering van deze beurzen
in 2020 mogelijk gemaakt met de garantie de hele studie af te
kunnen maken. Wij hebben in 2020 vier studenten gehad.

Op de tweetalige website
www.friends-nazareth.nl
zijn de Contactbrieven
van voorgaande jaren te
lezen net als meer over
het ontstaan en
achtergrond van de
Stichting en van de SANA
Foundation.
Studenten ontvangen de
Engelse versie van
FRIENDS.

Studiebeurzenproject 1990 - 2020
€ 405,851
€ 293,853
€ 191,427

€ 351,915

€ 370,868

€ 348,469

€ 274,248

€ 170,790

1990-1996
7 JAAR

1997-2003
7 JAAR

2004-2010
7 JAAR

ontvangen € 1.261.999

2011-2020
10 JAAR

betaald € 1.145.422
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In deze grafiek is te zien hoe de samenwerking met SANA
Foundation gerealiseerd is. Gestart met het aan ons voordragen van studenten, is stapsgewijs verder gewerkt aan het
zelf selecteren, aannemen en begeleiden van studenten door
SANA Foundation.
Wij zorgen voor de financiën en zien hier de afname van de
studenten bij ons met de toename bij SANA.

Sukina 4e jaars wiskunde
Ik heb mijzelf dit jaar beter leren kennen
en begrijpen.
Ik was mij ervan bewust wat er in de
wereld gebeurde, las boeken en leerde mijn
collega’s op de universiteit beter kennen.
Nog één jaar en dan ga ik een baan zoeken
om mijzelf te onderhouden en mijn lening
aan jullie af te betalen.

Februari 2021
Bestuur Stichting Vrienden van Nazareth

