Jaarverslag 2013
TEN GELEIDE
Voor u ligt Jaarverslag 2013, om u, Vrienden van de Stichting,
donateurs en fondsen, te laten zien waar uw giften aan zijn besteed
in het afgelopen jaar.
Natuurlijk aan de studiebeurzen voor onze studenten in Israël, dat
spreekt voor zich en is de reden van ons bestaan. Dat én publiciteit
over de Palestijnse minderheid, is waar de Stichting Vrienden van
Nazareth zich voor inzet.
Maar inzet alleen is niet genoeg. Om dit ook in de toekomst te kunnen voortzetten zoeken we nieuwe mogelijkheden. Jonge mensen
informeren en betrekken bij het doel van de Stichting, dat houdt het
bestuur bezig. Reden waarom in het afgelopen jaar hard gewerkt is
aan het scheppen van voorwaarden om meer gebruik te kunnen
maken van sociale media. Het nieuwe beeldmerk, ontwerp van
Metastudio uit Eindhoven, is basis voor de contactbrief, voortaan
FRIENDS geheten en de nieuwe vormgeving van de website
www.friends-nazareth.nl.
Het bezoek aan Israël, deelnemen aan de eerste conferentie van
Sana Foundation en het spreken van onze studenten en contactpersonen, zijn bronnen voor energie voor ons als bestuur van de Stichting Vrienden van Nazareth.

Het Studiebeurzenproject richt zich sinds 1989 op de academische
vorming van Palestijnse jongeren in Israël. Met een studiebeurs
kunnen vooral vrouwelijke Palestijnse studenten studeren aan de
universiteiten van Haifa, Tel Aviv, Jerusalem en Beer Shevaa. Palestijnse jongeren kunnen in hun eigen land geen aanspraak maken
op een studiebeurs. Het officiële recht op een beurs van de overheid
vervalt als je niet in dienst gaat. Wij steunen vooral meisjes omdat
jongens gemakkelijker een beurs in het buitenland accepteren. Bovendien gaat, in de vaak grote Palestijnse gezinnen, een broer nog
steeds meestal voor op een zusje als het om studeren gaat.
Lees meer op www.friends-nazareth.nl.

Wij danken u, ook namens de studenten en afgestudeerde studenten, voor uw financiële en morele steun die de Stichting Vrienden
van Nazareth in 2013 heeft ondervonden.
In dit nieuwe jaar vragen wij u zich samen met ons te scharen
achter de inspirerende titel van de fotoreeks die Gerdien Wolthaus
Paauw voor de Stichting maakte:

‘Palestinian women, empower their future’

VRIENDEN VAN NAZARETH
is in 1985 opgericht en voortgekomen uit de
Vereniging Basisgroep Tilburg.
De eerste contacten met Palestijnse christenen en moslims zijn sinds 1980 opgebouwd
in Nazareth en vervolgens in andere steden
in Israël.
Doelstelling
De Stichting biedt perspectief aan Palestijnse
jongeren met name door studiebeurzen. Zij
vraagt aandacht en steun voor de Palestijnse
minderheid van ± 20% van de burgers van
Israël 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
Willem Arts, voorzitter; Hanneke
Heisterkamp PR- Communicatie;
Rens Kessener, penningmeester;
Els Schots, secretaris;
Wil Verheggen, oud bestuurslid en adviseur;
Siny Bootsma, erevoorzitter.
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.
Financiële bijdragen zijn over te
maken op rekeningnummer:
 NL42 INGB 0001 4439 82
 NL23 ABNA 0523 6123 54
ten name van Stichting Vrienden van Naza‘
reth, Tilburg.
* ANBI fiscaal nummer: 816038375
giften zijn fiscaal aftrekbaar.
* Kamer van Koophandel Tilburg
Nummer: 41096728.

INKOMSTEN in euro’s
Giften vrienden

2012

2013

7.048

6.658

Giften gegarandeerden

9.622

8.520

28.850

28.750

0

9.850

3.555

2.437

49.074

56.215

Giften Fondsen
Donaties vrijwilligers
Rente
Totaal
UITGAVEN
Studiebeurzen
Publiciteit
Kantoorkosten: telefoon / internet

40.250

39.451

3.153

3.059

560

555

0

6.900

Accountant

667

581

Bestuurskosten

232

169

Representatiekosten

110

199

27

0

Bijkomende kosten studiebeurzen

152

163

Bankkosten

206

257

Afschrijving

Vrijwilligersvergoeding

Contributie Kamer van Koophandel

116

161

Fotoproject

0

4.316

Bezoek Israël

0

3.050

3.601

-2.644
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56.215
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2013

88

4.329

Saldo
Totaal

BALANS per 31 december
Activa
Inventaris
Vorderingen
Geldmiddelen
Totaal
Passiva
Kortlopende schulden

4.010

2.532

139.369

138.325

143.467

145.185

886

5.249

Toegezegde studiebeurzen

63.000

56.000

Toegezegde beurzen via Sana Foundation
Gereserveerd voor niet toegezegde
studiebeurzen
Werkkapitaal

24.500

21.000

40.000

40.000

15.081

22.936

143.467

145.185

Totaal

Toelichting bij de cijfers
De cijfers zien er goed uit en daar zijn we blij mee.
Het onder de aandacht brengen van de Stichting bij
feestelijke gebeurtenissen zoals verjaardagen, jubilea en Fakkels voor Vrede, levert in 2013 extra
inkomsten op. Bovendien dragen gegarandeerde
vrienden meer bij dan is toegezegd.
Het totaal aan inkomsten is veel hoger dan in 2012
omdat:
1. In 2013 drie bestuursleden Israël hebben bezocht. De kosten daarvan dragen ze zelf en dit is
zichtbaar gemaakt bij ‘Bezoek Israël’ en in
‘Donatie vrijwilligers’.
2. Bestuursleden en vrijwilligers krijgen een vrijwilligersvergoeding voor het werk dat ze doen.
Deze vergoeding geven zij vervolgens als donatie terug aan de Stichting. Dit is niet eerder in de
cijfers expliciet zichtbaar gemaakt, dit jaar wel
bij ‘Vrijwilligersvergoeding’ en ‘Donaties vrijwilligers’.
De externe inkomsten zijn helaas met bijna
€ 3.000,- gedaald tot € 46.365,-. Vorig jaar is vermeld dat giften van fondsen minder zullen worden.
Dat is niet gebeurd, maar in 2014 zullen we extra
aandacht blijven besteden aan fondsenwerving.
In 2013 is een nieuwe website ontworpen en gebouwd www.friends-nazareth.nl. Deze investering
is als inventaris zichtbaar in de balans. De lasten
worden over vijf jaar gespreid en afgeschreven.
De uitgave ‘Fotoproject` betreft de fotografische
tweeluiken die Gerdien Wolthuis Paauw, voor de
website heeft gemaakt.
‘Toegezegde studiebeurzen’ betreft de reservering
die er voor zorgt dat studenten, die nu een beurs
ontvangen, er op kunnen rekenen deze gedurende
hun hele studietijd, meestal vier jaar, te krijgen.
Uiteraard afhankelijk van de behaalde studieresultaten en het nakomen van de afspraken die met de
Stichting zijn gemaakt.
Hetzelfde geldt voor ‘Toegezegde beurzen via Sana
Foundation’.

VAN HET BESTUUR
2013 Is een vol jaar geweest met veel voorbereidend
werk in acht bestuursvergaderingen. Aan het restylen
van de huisstijl als onderdeel van ons nieuwe PR- en
communicatiebeleid, zijn met een nieuw beeldmerk,
de bouw en invulling van een nieuwe tweetalige website, de vormgeving van FRIENDS, de nieuwe contactbrief en het fotoproject, vele uren besteed.
Bovendien hebben drie bestuursleden samen met
Gerdien Wolthuis Paauw, fotografe, in oktober de
eerste conferentie van Sana Foundation in Israël bezocht en tevens een aantal studenten, hun familie en
enkele contactpersonen.
We hebben het dan nog niet over de altijd doorgaande
‘gewone’ werkzaamheden van de Stichting. De selectie van studenten, het regelmatige contact met hen
over hun studieresultaten en de betaling van de studiebeurzen en de financiële administratie, vragen veel
aandacht en tijd. Het overleg met het bestuur van Sana
Foundation is in deze fase van opbouw heel intensief.
En u weet, onze inspanningen voor fundraising voor
het Studiebeurzenproject, stoppen nooit, net zo min als
het aandacht blijven vragen voor de positie van Palestijnen in Israël.
Sana Foundation in Israël is een partnerorganisatie van
de Stichting Vrienden van Nazareth. Doel van Sana
Foundation is het verstrekken van studiebeurzen aan
Palestijnse studenten.
Financiering hiervan vindt ondermeer plaats met de
terugbetaling door de afgestudeerde studenten van 25%
van de ontvangen beurs, die ze als lening kregen.

2013 Is met ‘Palestinian women, empower their
future’ als stimulerende quote voor het fotoproject
van Gerdien Wolthuis Paauw een heel inspirerend jaar
geweest. Om via beeldtaal onze missie, doelen en
werkwijze te versterken en zichtbaar te maken, heeft
Gerdien in opdracht van het bestuur tien portretten
gemaakt in de vorm van tweeluiken van studenten en
afgestudeerde studenten in Israël.
De jonge vrouwen zijn zo het gezicht van de Stichting.
Op deze manier, verwachten wij, jonge mensen aan te
spreken en gevoelig te maken voor de missie waar de
Stichting zich al 28 jaar voor inspant, nl. hoger – en
universitair onderwijs voor Palestijnse jonge mensen,
meestal vrouwen. De Stichting wil daarmee een bijdrage leveren aan de verbetering van de positie van
Palestijnse burgers in Israël. Zie de nieuwe website
www.friends-nazareth.nl.
2013 Een vruchtbaar jaar, dat heeft de conferentie in
Nazareth, georganiseerd door het bestuur van Sana
Foundation, laten zien. De interesse en passie voor het
belang van onderwijs voor Palestijnse vrouwen in
Israël, hebben wij daar ervaren. Het bewustzijn dat zij
zelf, na 25 jaar studiebeurzen vanuit Nederland, aan

De conferentie van Sana Foundation
zet zijn, is groot. We zijn tijdens onze reis positief
verrast door hun enthousiasme en resultaten. Sana
Foundation ontwikkelt zich zoals we verwachten. Gelukkig, want het is niet eenvoudig voor jonge, hard
werkende vrouwen, soms getrouwd en met één of
meer kinderen, daarnaast een verantwoordelijke bestuursfunctie uit te oefenen. Zij blijven onze financiële, morele en organisatorische steun hard nodig hebben.
Dat inspireert ons als bestuursleden enorm en maakt
dat wij u als Vrienden en donateurs ook in 2014 opnieuw uw giften en steun blijven vragen.

Bestuur Stichting Vrienden van Nazareth
Februari 2014

Affiche met de aankondiging van de conferentie

STUDIEBEURZEN PROJECT
Veertien studenten ontvangen op 1 januari 2013 een beurs via het studiebeurzenproject van de Stichting. Vier van
hen hebben in oktober het theoretische deel van de studie afgesloten en zijn toen begonnen met hun praktijkperiode.
Een goed doorlopen praktijkperiode is een voorwaarde voor het ontvangen van het diploma.
In oktober 2013 vervolgt een student tandheelkunde haar studie, na een zwangerschapsonderbreking. Eén student
koos ervoor om geen beurs aan te vragen voor het laatste half jaar van haar studie.
Eind 2013 nemen negen studenten deel aan het studiebeurzenproject. Hiervan zijn twee studenten geselecteerd door
Sana Foundation, die voor hen onze contactpersoon is. Voor het eerst is door de Stichting een beurs verleend aan een
studente musicologie. Op de overtuigende voordracht van een van onze contactpersonen, is bij hoge uitzondering
deze keer aan een man, een student software engeneering, een beurs gegeven. Dat hij de studiesteun heel hard nodig
heeft, heeft het bestuur hiertoe doen besluiten.
Sana Foundation heeft in 2013 van ons de financiële mogelijkheid voor het toekennen van twee beurzen gekregen.
Zo hebben zij zelf het hele selectie- en begeleidingsproces in eigen handen. Doel van deze werkwijze is dat zij op
deze manier stapsgewijs ervaring kunnen opdoen. Eén beurs hebben zij niet kunnen continueren na de eerste betaling, omdat de student niet binnen de gemaakte afspraken gewerkt heeft. Sana Foundation heeft deze beurs nu kunnen toekennen aan een studente Pharmacy. Met hun tweede studente gaat het goed. Haar studie, MA conflict
resolutions, verloopt op de gewenste wijze. In december 2013 heeft Sana Foundation nog een student geselecteerd
en in hun studiebeurzenproject kunnen
opnemen.
Samen met onze steun aan Sana Foundation
ontvangen eind 2013 elf studenten een
beurs.
In december 2013 zijn bovendien met elf
afgestudeerde studenten afspraken gemaakt
voor terugbetaling van de lening van 25%
van hun beurs. Deze terugbetaling gebeurt
aan Sana Foundation. Zij ontvangen op
deze wijze structurele inkomsten om hun
eigen studiebeurzenproject verder te ontwikkelen.
De conferentie van Sana Foundation is een
geweldige stimulans geweest voor het
studiebeurzenproject. Onze missie, helder maken dat de verantwoordlijkheid voor het studiebeurzenproject niet alleen bij de Stichting Vrienden van Nazareth ligt, maar voor de toekomst juist bij de afgestudeerde studenten, is met
beide handen aangepakt. Zowel door de bestuursleden van Sana Foundation, als door de afgestudeerde studenten
die gestart zijn met de terugbetaling van hun 25% lening.

