JAARVERSLAG
2012
STICHTING VRIENDEN VAN NAZARETH

‘al-watan – ‘t thuis

TEN GELEIDE

Hoe maken ‘onze’ studenten het in Tel Aviv, Jeruzalem, Haifa en
Beer Sheva, kunnen ze nog wel studeren in dergelijke moeilijke
omstandigheden? Dat dachten wij, bestuursleden van de Stichting
Vrienden van Nazareth,vaak.
Dacht u daar ook aan in het afgelopen jaar naar aanleiding van
de vele verschrikkelijke berichten uit Israël in de media?
Het bestuur legt in het jaarverslag traditiegetrouw verantwoording af
over de besteding van de binnengekomen giften en donaties in het afgelopen jaar, de ‘cijfers’ en van haar plannen voor en met de Stichting
Vrienden van Nazareth.
Dit jaarverslag over 2012, het 17de al weer, biedt ons echter ook de gelegenheid u te informeren over de activiteiten en vorderingen van onze
studenten. En, dat doet ons goed, niet alleen die van de studenten, maar
ook die van onze zusterorganisatie in Israël, de Sana Foundation.
De Stichting heeft in 2012 weer vele giften van ‘Vrienden’ ontvangen.
Bijzonder mooie bijdragen zijn dit jaar binnengekomen bij gelegenheid
van verjaardagen van Vrienden, een huwelijksfeest, het afscheid van hun
werkkring en het bieden van de mogelijkheid aan de Stichting te doneren
in plaats van een kerstcadeau te ontvangen.
Tevens zien wij een toename van Vrienden van de stichting die zich voor
vier of vijf jaar verbinden aan het studiebeurzenproject. Dat is belangrijk
omdat wij op deze manier als stichting de toezegging aan de studenten
waar kunnen maken. Niet alleen om de studie te beginnen maar deze ook
af te maken met een studiebeurs.
Uw financiële bijdragen en de morele steun die wij op zoveel verschillende manieren hebben ervaren, kunnen wij niet missen. Wij bedanken u
daar, ook namens onze studenten, heel hartelijk voor.

De STICHTING
VRIENDEN VAN NAZARETH *
is in 1985 opgericht en voortgekomen
uit de Vereniging Basisgroep Tilburg.
De eerste contacten zijn sinds 1980 opgebouwd met Palestijnse christenen en
moslims in Nazareth en vervolgens in
andere steden in Israël. De Stichting wil
perspectief bieden aan Palestijnse jongeren en vraagt aandacht en steun voor
de Palestijnse minderheid van ± 20%
van de burgers van Israël.
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.
Doelstelling
‘Aandacht en steun vragen voor de Palestijnse ‘minderheid’ onder de burgers
van de staat Israël, tot versterking van
democratische verhoudingen, in dienst
van vrede en verzoening tussen Israël
en het Palestijnse volk als geheel’.
De Contactbrief verschijnt tweemaal
per jaar en wordt toegezonden aan wie
de Stichting financieel steunt.
Kosten € 10,- per jaar.
Bestuur van de Stichting 31-12-2012
Willem Arts, voorzitter; Hanneke
Heisterkamp-van Wijk, vicevoorzitter;
Rens Kessener, penningmeester;
Els Schots, secretaris. Wil Verheggen,
oud bestuurslid, is adviseur.
Siny Bootsma is erevoorzitter.
Stichting Vrienden van Nazareth
Postbus 2256 - 5001 CG Tilburg.
E.: friends.nazareth.tilburg@planet.nl
W.: www.friends-nazareth.nl

Vergadering van Sana Foundation:
Lobna, Safa, Trees, Lana en Ola.

Het bestuur in 2012: van links naar rechts:
Rens Kessener, penningmeester, Els Schots,
secretaris, Hanneke Heisterkamp -van Wijk,
vicevoorzitter en Willem Arts, voorzitter.

STEUN VOOR ÉN VAN DE NIEUW GENERATIE

Financiële bijdragen zijn over te
maken op rekeningnummer:
 ING :NL42INGB0001443982
 AbnAmro: NL23ABNA0 52.36.12.354
ten name van Stichting Vrienden van
Nazareth, Tilburg.
* ANBI instelling: giften zijn fiscaal aftrekbaar.
* Kamer van Koophandel Tilburg nr. 41096728.

INKOMSTEN in euro’s

2011

2012

Giften vrienden
Gegarandeerde giften studiebeurzenproject
Rente

6.819
37.323
3.424

7.047
38.472
3.555

Totaal

47.566

49.074

UITGAVEN
Studiebeurzen
Publiciteit
Kantoorkosten: telefoon / internet
Accountant / administratie
Bestuurskosten
Representatiekosten
Vriendenbijeenkomst
Contributie Kamer van Koophandel
Bank- en bijkomende kosten studiebeurzen
Afschrijving
Project verkoop Palistinian Women
Saldo

41.150
3.108
488
644
450
32
1.282
27
288
116
21
-40

40.250
3.153
560
667
232
110
27
358
116
3.601

Totaal

47.566

49.074

BALANS per 31 december
Activa
Inventaris
Vorderingen
Geldmiddelen

2011

2012

204
88
2.314
4.010
137.548 139.369
140.066 143.467

Passiva
Kortlopende schulden
Toegezegde studiebeurzen
Toegezegde studiebeurzen via Sana
Foundation
Gereserveerd voor niet toegezegde
studiebeurzen
Werkkapitaal

Totaal

1.086
68.250

886
63.000

4.000

24.500

40.000

40.000

26.730

15.081

140.066 143.467

Toelichting bij de cijfers
In de bestuursvergadering van 25 januari jl. zijn de
financiële stukken besproken en goedgekeurd. De
accountant heeft de jaarrekening gecontroleerd en
Jaarrapport 2012 opgesteld in overeenstemming met
de in Nederland aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging.
Gelukkig lukt het ons nog steeds om 95.5% van de
ontvangen giften direct te besteden aan de doelen van
de stichting.
Tot genoegen van het bestuur zijn de inkomsten op
hetzelfde niveau gebleven en zelfs iets gestegen.
Wel is er een duidelijke verschuiving waar te nemen
in onze vaste fondsen. Sommige instituten die ons
steunden houden op te bestaan of verschuiven hun
aandacht naar andere projecten. Dat zal ons het volgend jaar meer parten gaan spelen en we zullen in
2013 meer aandacht besteden aan fondsenwerving.
Elke steun daarbij kunnen wij en zij gebruiken.
‘Toegezegde studiebeurzen’ betreft de reservering
die nodig is om te garanderen dat studenten die een
studiebeurs ontvangen, erop kunnen rekenen dat ze
deze gedurende hun hele studietijd kunnen krijgen.
Altijd afhankelijk van de resultaten die ze behalen en
de andere afspraken die we met hen gemaakt hebben.
Voor de ‘toegezegde studiebeurzen via Sana Foundation’ geldt hetzelfde.
Dat is het gevolg van het in 2011 genomen besluit
om Sana Foundation meer te betrekken bij de selectie
van studenten en het beschikbaar stellen van beurzen.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat Sana Foundation zich verder zal ontwikkelen. De komende jaren
heeft zij al onze steun nog hard nodig, financieel,
moreel en organisatorisch. Dat doen we graag, want
wij hebben vertrouwen in de potentie van de bestuursleden van Sana Foundation.

VAN HET BESTUUR
Voor de Stichting Vrienden van Nazareth is 2012
opnieuw een bijzonder jaar geweest.
Voor het eerst zijn in het afgelopen jaar, van de
acht nieuwe Palestijnse studenten, vijf beurzen aan
studenten toebedeeld in samenspraak met het bestuur van Sana Foundation. Tweemaal is de beurs
rechtstreek door Sana Foundation verstrekt. Drie
studenten zijn op hun voordracht in ons studiebeurzenproject opgenomen.
Wij zijn trots op onze oud-studenten en wensen hen
moed en vertrouwen toe voor de volgende stappen
in dit voor hen zo nieuwe bestuurswerk. Op pagina
4 leest u meer over het studiebeurzenproject en de
studenten in het afgelopen jaar.
De 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.

U herinnert het zich vast, in juni van dit jaar is voor
de vijftigste maal de Contactbrief uitgebracht. Wij
blijven gemotiveerd om op deze wijze onze bijdrage te leveren aan publiciteit over ‘het ándere Israël’.
Op 21 september is voor de 24ste maal de Tilburgse
Vredesprijs uitgereikt.
Deze prijs wordt jaarlijks gegeven aan een persoon
die zich belangeloos inzet voor verdraagzaamheid,
respect en een vreedzame samenleving, zowel lokaal als mondiaal. Dat Els Schots, secretaris van het
bestuur, deze eervolle prijs dit jaar ten deel is gevallen, stemt ons enthousiast.
Els dankt iedereen nogmaals voor de vele hartelijke reacties, de extra giften naar aanleiding van
de vredesprijs en de aandacht van de media voor
het werk van de Stichting Vrienden van Nazareth.

drie van onze studenten. Iedere keer weer is zo een
directe uitwisseling waardevol. Het elkaar zien, het
uitgebreider met elkaar van gedachten wisselen,
geeft energie.
Op die zelfde dag hebben wij ook een goed gesprek
gehad met Nadim Nashif, directeur van Baladna, de
Association for Arab Youth.
Vooruitkijkend zijn de belangrijke onderwerpen
voor de stichting:
o Ondersteuning van Sana Foundation.
o Voorbereiding werkconferentie 2013 samen met
Sana Foundation.
o Ontwikkeling publiciteitsplan, gebruik van de
social media en nieuwe website met het oog op
fondswerving.
o Vinden van een vijfde geëngageerd bestuurslid.
Tot slot. Aan het begin van het jaar besluit Collin
den Braber afscheid te nemen als bestuurslid. De
combinatie van zijn werk in het onderwijs en voor
de stichting zijn niet meer haalbaar. Het bestuur zal
zijn ervaring en contacten missen. Collin blijft als
Vriend in het garantieplan betrokken en aanspreekbaar om contacten te leggen bij Avans Hogeschool.
Stichting is hem zeer erkentelijk voor zijn inzet.
Het bestuur kijkt tevreden terug op een interessant
en verrassend jaar voor de stichting. Dat geeft
energie om het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet te zien met steun van en vóór de nieuwe
generatie.

Naast onze aandacht voor deze bijzondere gebeurtenissen in 2012 heeft het bestuur zes maal vergaderd. Het studiebeurzenproject, het contact met de
studenten, fondswerving, financieel beleid en de
publiciteit zijn dan de gewone de onderwerpen voor
de agenda.
Hoewel Israël dit jaar door ons niet is bezocht, hebben wij tot onze grote vreugde één van onze contactpersonen, Trees Kosterman, in Amsterdam
kunnen ontmoeten. We spraken met haar en met

Wethouder Marieke Moorman overhandigt de 24 ste
Tilburgse Vredesprijs. De foto, gemaakt door Gerdien
Wolthaus Paauw, is een detail uit het wandkleed ‘Verweven’ van Janpeter Muilwijk.
Dit hangt in de Nieuwe Kerk van Middelburg.

STUDIEBEURZENPROJECT
In januari 2012 kregen tien studenten van de Stichting Vrienden van Nazareth een beurs. Drie studenten
hebben eind 2012 hun studie succesvol afgerond. Eén van hen is gestart met haar praktijkjaar voor voedingswetenschappen. Eén student onderbreekt een jaar haar studie vanwege zwangerschap. Helaas is de
studente Pharmacy gestopt, daar deze studie toch niet de juiste keus bleek te zijn. Voor het eerst heeft Sana
Foundation zelf twee studenten geselecteerd voor een studiebeurs.
Daarnaast heeft Sana Foundation in oktober nog drie meisjes kunnen voordragen voor ons studiebeurzenproject. Voor hen fungeert Sana Foundation als contactpersoon. Behalve deze vijf zijn in oktober 2012 nog
twee studenten uit het noorden van Israël en een studente uit de Negev aan een studie begonnen. Zo studeren er eind 2012 veertien studenten in de volgende studierichtingen: Accountancy(2), Rechten(2), Arabisch
en Onderwijskunde(2), en verder een studente Bezigheidstherapie, Verplegingswetenschappen, Psychologie, Geschiedenis, Geneeskunde, MA-conflict resolutions, Management en Fysiotherapie.
Met het Studiebeurzenproject richt de Stichting Vrienden van Nazareth zich sinds 1989 op de academische
vorming van Palestijnse jongeren in Israël. De Palestijnse studenten, merendeels vrouwen, worden aanbevolen door onze contactpersonen in Israël.
Studenten verklaren zich akkoord met de voorwaarden voor een studiebeurs, met het vrijwilligerswerk en
het terugbetalen van 25% van de ontvangen bijdragen. Palestijnse jongeren ín Israël kunnen als
Israëlisch staatsburger in hun eigen land geen aanspraak maken op een studiebeurs van de overheid.

Met het aangaan van de verplichtingen voor de studieduur van deze studenten is tot 2016 een bedrag van
in totaal € 87.500,- gereserveerd. Een studiebeurs zeggen we toe, als de beurs voor de gehele studieperiode
gefinancierd kan worden. De studenten verplichten zich bij het accepteren van een studiebeurs om vrijwilligerswerk te doen. Tweemaal per jaar overleggen zij de gevraagde formulieren met verslagen. In 2012
hebben de studenten in Contactbrief 50 en 51 op een indrukwekkende wijze verslag gedaan. Zo informeren
zij alle Vrienden van de Stichting over hun ervaringen en het effect dat de studiebeurs voor hen heeft.

Het bestuur kijkt in 2013 opnieuw uit naar de ervaringen van de studenten en hun studieresultaten. De
ontwikkelingen in het partnership met Sana Foundation volgen we met grote belangstelling. Met steun
voor én van de nieuwe generatie werken we verder.
Wilt u het jaarverslag en/of de Contactbrief liever digitaal ontvangen?
Laat het ons weten via E.: friends.nazareth.tilburg@planet.nl

Tilburg, februari 2013
Bestuur Stichting Vrienden van Nazareth

