Beleidsplan 2016- 2019 Stichting Vrienden van Nazareth
Introductie
De naam van de Stichting verwijst naar Nazareth, de grootste Palestijns-Arabische stad in Israël. Ze staat
daarmee symbool voor de 20% Palestijns-Arabische burgers van de staat Israël. Voor Palestijnen is Israël nog
steeds hun – in het Arabisch – 'Al-Watan', 't thuis.

Sinds 1985 vraagt de Stichting aandacht en steun voor de Palestijnse burgers van de staat Israël. De Stichting
doet dit o.a. met behulp van een studiebeurzenproject. Een aantal – vooral vrouwelijke – Palestijnse
studenten kunnen hiermee een academische studie volgen aan de universiteiten van Haifa, Tel Aviv,
Jerusalem en Beer Sheva.

Inspanningen van de Stichting zijn gericht op de doelstelling:
‘aandacht en steun vragen voor de Palestijnse burgers van de staat Israël’
o

tot opheffing van de achterstelling waarin deze bevolkingsgroep sinds de oprichting van de staat in 1948
nog steeds verkeert;

o

tot versterking van democratische verhoudingen onder alle burgers van Israël;

o

in dienst van vrede en verzoening tussen de staat Israël en het Palestijnse volk.

Uitgangspunt voor de Stichting is de positiebepaling zoals de Palestijnse burgers deze zelf formuleren. De
Palestijnse minderheid van ruim één miljoen Israëlische staatsburgers zijn autochtone inwoners van Israëls
grondgebied van vóór 1948. Deze minderheidspositie is enerzijds veroorzaakt door de massale vlucht van
Palestijnen uit Israël in 1948 ten gevolge van de gewelddadigheden, anderzijds door de toename van de
Joodse meerderheid ten gevolge van de immigratiepolitiek van Israël.

Speerpunten in het beleid van de Stichting voor de komende vier jaar zijn:
1. Partnership met Sana Foundation in Israel.
2. Studiebeurzenproject: in samenwerking met Sana Foundation streven naar toekenning van jaarlijks tien
studiebeurzen.
3. Fondswerving, publiciteit en communicatie ten behoeve van het Studiebeurzenproject.
4.

Publiciteit over ‘het ándere Israël’ via de FRIENDS, de contactbrief van de Stichting en de website.
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1. Partnerschap met Sana Foundation in Israël
De uitwerking en verdieping van het partnership met Sana Foundation is voor het bestuur het belangrijkste
speerpunt in de komende vier jaar. De aangegane samenwerking met deze ‘zuster-organisatie’ ontwikkelt
zich langzaam. Doel is om te komen tot het vergaand delen van verantwoordelijkheid voor het studiebeurzenproject met de afgestudeerde studenten van de Stichting Vrienden van Nazareth in Israël. Zeven
beursstudenten en afgestudeerden, hebben de stichting ‘Sana Foundation’ in Israël opgericht. In de
komende tijd worden missie, visie en werkwijze van deze nieuwe NGO verder uitgewerkt. Daartoe is
samenwerking gezocht met Mossawa, een bekende Palestijnse organisatie voor de Stichting op het gebied
van ontwikkeling en emancipatie.
Doel van Sana Foundation is de vorming van een studiefonds in Israël. Aan de alumni, de afgestudeerde
studenten, wordt gevraagd een concrete bijdrage te leveren, hetzij in natura, hetzij financieel. Ook de
terugbetaling van de studielening, 25% van de ontvangen beurs zoals met de studenten is overeengekomen,
is hier een onderdeel van. Daarmee kan Sana Foundation op den duur de verantwoordelijkheid voor het
studiebeurzenproject overnemen. Op deze manier, hoopt het bestuur dat dit ook de de onderlinge contacten
tussen de alumni bevorderen en in stand houden. Zo kan de basis gelegd worden voor een netwerk van
afgestudeerde, hoog opgeleide Palestijnse vrouwen. Dit alles in nauw overleg met onze contactpersonen in
Israël.
2. Studiebeurzenproject
Sinds de oprichting in 1985 is gewerkt aan de opzet van een studiebeurzenproject dat in 1989 tot stand
kwam. Hiermee richt de Stichting Vrienden van Nazareth zich op de academische vorming van Palestijnse
jongeren. Deelname aan hoger onderwijs in Israël door jonge mensen met een Palestijns-Arabische
achtergrond komt zowel de ontwikkeling van de intellectuele mogelijkheden binnen de eigen gemeenschap,
als de communicatie met Joods-Israëlische leeftijdgenoten ten goede. Op die manier staat het Studiebeurzenproject in dienst van bevordering van co-existentie en verzoening tussen deze twee
bevolkingsgroepen in Israël. De Stichting wil op deze manier meewerken aan de basis voor een toekomstige
vreedzame oplossing van het conflict.
Palestijnse studenten, bij voorkeur vrouwen, worden financieel gesteund bij het realiseren van een HBO - of
universitaire studie ín Israël. Dit vanuit de overtuiging dat Palestijnen, opgeleid en werkend ín Israël, een
onmisbare bijdrage kunnen leveren aan een vreedzaam samenleven binnen Israël met uitstraling naar de rest
van de regio. Een goede opleiding helpt vrouwen in de ogen van de Stichting, op twee manieren
emanciperen, nl. als vrouw en als Palestijnse.
Vrouwen zijn in de Arabische cultuur de dragende kracht in de opvoeding van kinderen en het is nog steeds
niet vanzelfsprekend dat vrouwen gaan studeren.
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De werkwijze van het studiebeurzenproject is gericht op een gelijkwaardige uitwisseling tussen de student en
de Stichting. Financiële steun is niet de enige ondersteuning voor de student. Van studenten wordt
verwacht dat zij per jaar 160 uur vrijwilligerswerk verrichten en daarover aan de Stichting rapporteren. In de
contacten met de studenten is dit vrijwilligerswerk vaak aanleiding voor intensief gesprek. Dat biedt gelegenheid de studenten ook moreel te steunen. Zij geven te kennen dit heel waardevol te vinden. Reden voor de
Stichting hier structureel aandacht aan te blijven geven. Deze wijze van samenwerken is een doelstelling die
de Stichting wil blijven volhouden.

Uitgangspunt is een beurs toe te kennen voor de duur van de hele studie. Afhankelijk van de studie gaat het
om een beurs voor vier jaar tot zes jaar. Dit op voorwaarde dat gedurende de hele periode wordt voldaan
aan de gestelde eisen. Het belang hiervan is de studenten niet ieder jaar opnieuw in spanning te laten zitten
of zij steun vanuit het studiebeurzenproject krijgen. Daarom wordt met iedere student een formele
overeenkomst gesloten via het ‘Document of agreement’. Hierin staat o.a. dat vijfentwintig procent van de
studiebeurs verleend wordt in de vorm van een lening.
Sinds 2004 is het doel, om jaarlijks minimaal tien studenten in het studiebeurzenproject opgenomen te
hebben, gerealiseerd. Ook voor de komende vier jaar blijft dit het streven van de Stichting samen met Sana
Foundation.
Afgestemd op de ontwikkelingen in Israël wordt jaarlijks, in overleg met de contactpersonen ter plaatse,
beoordeeld welke studenten binnen de condities van het studiebeurzenproject, in aanmerking komen.
Gegeven de financiële positie beslist de Stichting hoeveel studenten opgenomen worden in het
studiebeurzenproject. Het gaat dan per student om een beurs van maximaal € 3.500,-. Deze beurs voorziet in
de kosten voor collegegeld, boeken, wonen, reizen en leven. Nadat de gevraagde evaluatieformulieren en
het verslag van vrijwilligersactiviteiten zijn toegestuurd en is voldaan aan de gestelde eisen, wordt het
bedrag in twee gedeelten betaald.

3. Fondswerving, publiciteit en communicatie ten behoeve van het Studiebeurzenproject
De ‘Vrienden’ die de Stichting jaarlijks financieel steunen, staan garant voor een belangrijke bron van
inkomsten. We onderscheiden drie categorieën van ‘Vrienden’:
A. Incidentele Vrienden: zij steunen de Stichting zonder een toezegging of garantie af te geven;
B. Gegarandeerde Vrienden: zij ondertekenen een garantieverklaring of een “Periodieke Overeenkomst Gift
in geld”, dit is een toezegging onder voorwaarden van de Nederlandse belastingdienst voor een jaarlijkse
gift gedurende tenminste vijf jaar.
C. Fondsen: zij binden zich met een structurele toezegging voor één of meerdere beurzen of voor een
bedrag.
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De Stichting blijft naar wegen zoeken om Vrienden op een persoonlijke wijze te betrekken bij het werk van
de Stichting. Aan de Vrienden wordt gevraagd het netwerk van de Stichting actief te vergroten. We
koesteren onze Vriendenconstructie. Het streven is het aantal Vrienden dat een garantieverklaring afgeeft
ten minste gelijk te houden aan vorige jaren, maar bij voorkeur te vergroten.
Fondswerving blijft voortdurend aandacht vragen.
Enkele congregaties beëindigden hun steun vanwege fusie of door opheffing van de communiteit, soms
vanwege het stellen van andere doelen c.q. prioriteiten.
Er wordt samengewerkt met andere instellingen die zich met de problematiek van de Palestijnen in Israël
bezig houden. We blijven ons echter primair op het studiebeurzenproject richten.
4. Publiciteit
Tweemaal per jaar komt FRIENDS uit, de contactbrief van de Stichting. ‘Vrienden’ krijgen deze toegestuurd
en ook op aanvraag is deze beschikbaar. Impressies van de studenten geven de lezer zicht op het leven, het
studeren en het werken van de Palestijnse studenten ín Israël. Naast deze contactbrief, waarin de Stichting
ook verantwoording aflegt over haar werkzaamheden, verschijnt ieder jaar een jaarverslag voor Vrienden en
geinteresseerden. Hierin staat een verantwoording van de financiële situatie op basis van het jaarrapport van
de accountant en de inhoudelijke resultaten van het gepasseerde jaar.
De website van de Stichting www.friends-nazareth.nl is een onmisbaar communicatiemiddel geworden.
Contactbrieven en jaarverslagen, ook van de afgelopen jaren, zijn altijd beschikbaar. De ‘Vriendenbijeenkomst’ biedt de Stichting een goede gelegenheid om in gesprek te gaan met Vrienden. Onderwerpen die
centraal staan zijn de studenten, het gevoerde beleid, de resultaten, fondswerving, communicatie en
inhoudelijk thema’s.
Regeling vrijwilligersvergoeding voor bestuursleden
De stichting is door de belastingdienst aangewezen als ANBI -instelling. De Stichting biedt haar bestuursleden
een vrijwilligers- en onkostenvergoeding aan. Het betreft een gemaximeerde vergoeding voor de inzet van
een bestuurslid en voor de kosten die hij/zij persoonlijk in het kader van het bestuurswerk gemaakt heeft.
Het maximumbedrag valt binnen het opgestelde kader van de regeling Vrijwilligersvergoedingen van de
belastingdienst. Het is gebruikelijk dit bedrag te doneren aan de Stichting.
Aandachtspunten voor de jaren 2016 - 2019:
1.

Verdieping van en steun bij de professionalisering van Sana Foundation en ons partnership met deze NGO in
Israël. Intensivering van de samenwerking om de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de terugbetaling
van de leningen in Israël vorm te geven. De uitgifte van nieuwe studiebeurzen door de Sana Foundation met
een eigen fonds zou zo kunnen worden gerealiseerd.

2.

Fondswerving ten behoeve van studiebeurzen in het kader van het Studiebeurzenproject.

3.

Publiciteit via FRIENDS, de contactbrief, website en netwerken.
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