Jaarverslag 2017
DE TOEKOMST
In het jaar dat achter ons ligt, is de toekomst van het studiebeurzenproject een van de belangrijkste onderwerpen. Met het verlenen van studiebeurzen aan Palestijnse jongeren, met name meisjes
in Israël, beoogt de Stichting hen een toekomst te bieden in hun
eigen land. Zij kunnen daarmee bruggen slaan tussen alle bewoners in Israël, tijdens hun studie aan de universiteiten van hun
keuze en in de toekomst in hun werkomgeving.
Met plezier informeren wij u als Vriend en Donateur over onze
werkzaamheden in 2017 en leggen verantwoording af over het
beheer van de financiën in het afgelopen jaar. Sinds 1989 beheert
de Stichting Vrienden van Nazareth een studiebeurzenproject.
Met een beurs van de Stichting studeren Palestijnse jongeren aan
universiteiten of hogescholen in o.a. Tel Aviv, Haifa, Jeruzalem,
Nazareth en Beer Sheva. Met hun academische opleiding, kunnen
zij, is onze overtuiging, werken aan hun eigen toekomst en aan
die van hun land. Reeds 140 studenten hebben tot nu toe hun
studie afgerond en werken in diverse functies.
Met veel energie is dit jaar weer gewerkt aan de toekomst van
SANA Foundation, onze partner NGO in Israël. Het werkbezoek
afgelopen december heeft naast de ontmoetingen met studenten
en contactpersonen, helemaal in het teken gestaan van hun
toekomst en onze samenwerking.
Siny Bootsma 1932 - 2017
Samen met familie en vrienden nam het bestuur op 5 oktober jl.
afscheid van haar ere-voorzitter, oud voorzitter en mede-oprichtster van de Stichting.
Siny was een markante, vrolijke
en doortastende vrouw en van
1985 tot 2008 voorzitter van de
Stichting. Vanwege haar grote
verdiensten gedurende 23 jaar
ontving zij in 2009 de titel van
ere-voorzitter. Zij volgde de
studenten met grote belangstelling tot het einde van haar leven
en dacht intensief mee over de
toekomst van het studiebeurzen project.

Wij danken u voor uw steun en uw vertrouwen
in het afgelopen jaar
en wensen u genoegen bij het lezen van dit jaarverslag

STICHTING
VRIENDEN VAN NAZARETH
is in 1985 in Tilburg opgericht om aandacht

en steun te vragen voor de Palestijnse
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
Amin Ghazal, voorzitter;
Hanneke Heisterkamp, PR- Communicatie;
Rens Kessener, penningmeester;
Els Schots, secretaris;
Wil Verheggen, oud-bestuurslid en adviseur;
Siny Bootsma, ere-voorzitter, overleden
01-10-2017.
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.
* ANBI fiscaal nummer: 816038375
Giften zijn fiscaal aftrekbaar.
* Kamer van Koophandel
Nummer: 41096723

INKOMSTEN in euro’s
Giften Vrienden

2017
4.202

2016
3.833

Toelichting bij de cijfers

Giften Gegarandeerden

9.200

9.845

20.400

23.137

6.800

5.300
689

Ook in 2017 is een positief resultaat bereikt.
De giften van trouwe gegarandeerde Vrienden maar ook die van de Fondsen hebben
hier een grote bijdrage aan geleverd.

Giften Fondsen
Donaties vrijwilligers
Rente

251
€ 40.853

Totaal
UITGAVEN
Studiebeurzen
Professionalisering Sana Foundation
Publiciteit
Kantoorkosten: internet
Vrijwilligersvergoeding
Accountant

25.600
2.608
384
6.900
608
221

65
110

93
298
962
519
2.660

105
306
963
0
2.573

40.853

€ 42.804

911
248

1.873
2.273

131.163

125.693

€ 132.322

€ 129.839

755
41.500

932
40.250

14.000

14.000

Bijkomende kosten studiebeurzen
Bankkosten
Afschrijving
Werkbezoek Israel
Winst of verlies

BALANS per 31 december
Activa
Inventaris
Vorderingen
Geldmiddelen
Totaal
Passiva
Kortlopende schulden
Toegezegde studiebeurzen
Toegezegde beurzen via Sana
Foundation
Professionalisering Sana Found.
Gereserveerd voor nog niet
toegezegde studiebeurzen
Werkkapitaal
Totaal

42.804
27.965
2.000
2.462
251
5.400
604

Bestuurskosten
Representatie/Vriendenbijeenkomst

Totaal

€

€

3.000
50.000

50.000

23.067

24.657

€ 132.322

€ 129.839

Het bestuur streeft er naar de kosten voor
secretariaat, bestuur, representatie en internet
laag te houden en de inkomsten zo veel
mogelijk te besteden aan studiebeurzen en
publiciteit.
We zijn tevreden dat ook in 2017 deze kosten
onder de 2% zijn gebleven: 70% van de
kosten voor representatie zijn gemaakt
tijdens het werkbezoek in Israël. De internetkosten hebben te maken met de realisatie van
een https verbinding, noodzakelijk voor de
veiligheid van de website.
Voor verrichtte werkzaamheden voor de
Stichting ontvangen de vrijwilligers een
vergoeding. Zij doneren die vervolgens weer
als gift aan de Stichting. Deze bedragen
vallen tegen elkaar weg. Om verwarring te
voorkomen zijn deze bedragen niet zichtbaar
in de grafieken.
In 2018 gaat het bestuur substantieel investeren in de ondersteuning van de professionalisering van SANA Foundation. Dit met
het oog op de verdere implementatie van de
uitvoering van het studiebeurzenproject in
Israël door SANA Foundation.
Rens Kessener was dit jaar onze penningmeester. Op 31-12-2017 heeft hij om
gezondheidsredenen zijn functie helaas neer
moeten leggen. Per 01-01-2018 is deze taak
door Hanneke Heisterkamp overgenomen.

ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR
Bestuursvergaderingen
Onder leiding van Amin Ghazal, voorzitter, heeft het bestuur dit jaar vijfmaal in Tilburg vergaderd. Via
e-mail en Skype heeft meerdere malen bestuurlijk overleg plaatsgevonden met contactpersonen in Israël
en met het bestuur van SANA Foundation. Het bestuur neemt met spijt afscheid van haar penningmeester.
Rens Kessener heeft deze bestuursfunctie zeven jaar met verve vervuld. Wij danken hem voor zijn grote
betrokkenheid en inzet voor onze studenten en de Stichting.
Teken een ‘ Overeenkomst Periodieke gift in geld’.
Contact studenten
In 2017 en 2018 lopen een aantal overeenkomsten met
E-mail is onontbeerlijk voor de communicatie met
Vrienden af. U weet dat onder bepaalde voorwaarden uw
de studenten. Dat lijkt vanzelfsprekender dan het in
gift volledig aftrekbaar is voor de belasting?
een aantal gevallen is. Studenten beschikken niet
Ga voor meer informatie en een nieuwe schriftelijke
altijd over een eigen internetverbinding, zij kunnen
overeenkomst naar www.friends-nazareth.nl
dan alleen op de universiteit mailen. Het is dankzij
het geduld en de volharding van de secretaris dat het contact met de studenten overeind blijft. Contact
met de studenten dat nodig is om uit te wisselen over de behaalde studieresultaten en over de verslaglegging van het vrijwilligerswerk. De contrôle op de financiële transacties met studenten is nodig en
tijdrovend.

Publiciteit
In juni en december zijn de FRIENDS, contactbrieven nummer 60 en 61, verschenen. Het bestuur laat u
via de contactbrief graag delen in de mooie en ontroerende bijdragen van de studenten net als via de
website www.friends-nazareth.nl.

STUDIEBEURZEN PROJECT
Op 1 januari 2017 studeren negen studenten met een
studiebeurs van de Stichting in Israël. Geneeskunde,
Software Engineering, Musicologie, English/Arabisch,
Sociologie/Antropologie, Optometrie, Verpleegkunde en
MA Drama & Therapie zijn de studies die zij volgen.
Een geoormerkte donatie aan de Stichting kon op verzoek
om bemiddeling, besteed worden aan een noodaanvraag
voor het laatste halve jaar Verpleegkunde van een student
in Gaza. Bij uitzondering is ook aan een studente uit de
West Bank een studiebeurs verleend voor haar studie
Mathematics. Met de instroom van een nieuwe studente
Verpleegkunde, studeren in oktober 2017 acht studenten.
Een studente Geneeskunde rondt in die periode haar
examens af om daarna aan haar co-schappen te beginnen.
SANA Foundation is onze partner organisatie in
Israël. Doel van SANA Foundation is ook het
verstrekken van studiebeurzen aan Palestijnse
studenten.
Financiering hiervan vindt ondermeer plaats met de
terugbetaling in Israël door de afgestudeerde
studenten van 25% van de ontvangen beurs, die ze
als lening kregen van onze Stichting.

Janan: “Studeren is ons wapen”

Ook SANA Foundation heeft afgelopen jaar een beurs
verstrekt aan een nieuwe studente Geneeskunde.
Om de uitgifte van nieuwe beurzen door SANA
Foundation mogelijk te maken, is begeleiding bij de
uitvoering van deze bijhorende werkzaamheden
noodzakelijk. Voor 2018 hebben we iemand bereid
gevonden het bestuur van SANA Foundation voor een
bepaalde tijd te ondersteunen.

WERKBEZOEK 2017
Van 6 tot 12 december zijn twee bestuursleden op werkbezoek geweest. In Haïfa, Sakhnin, Tel Aviv en
Beer Sheva hebben zij bestuursleden van SANA Foundation, contactpersonen en studenten gesproken.
De toekomst van SANA Foundation en de ontwikkeling van hun studiebeurzenproject zijn de
belangrijkste onderwerpen van overleg met onze
partner NGO, maar ook met contactpersonen en
studenten. Iedereen is er van overtuigd dat SANA
haar missie op verantwoorde wijze, moet voortzetten: het in stand houden van het oorspronkelijk
Nederlandse studiebeurzenproject in Israël en
daarmee de hogere opleiding van Palestijnse jonge
mensen mogelijk maken.
De duurzaamheid van het project, 25% van de
verleende beurs is een lening en wordt immers
teruggestort op de bankrekening van SANA
Foundation voor nieuwe beurzen, dwingt
bewondering af en motiveert.
Samen blijven we zoeken naar wegen om gestalte
‘In de kracht van saamhorigheid’ kunstwerk van Sager al Qatil,
te geven aan een definitieve verantwoorde opzet.
een cadeau van de Stichting aangeboden aan SANA Foundation

Diverse vergaderingen met bestuursleden
van SANA Foundation Lana, Lobna, Ola.
Ontmoetingen met onze contactpersonen
Jafar Farah, Trees Kosterman, Riad Agbaria
en Fatmeh Kassem.
Warme ontmoeting met studenten in Sakhnin,
waar hun moeders een overheerlijke Arabische
maaltijd klaarmaakten.

Februari 2018
Bestuur Stichting Vrienden van Nazareth

