Jaarverslag 2014
TEN GELEIDE
Jaarverslag 2014 is weer klaar, in februari 2015. U bent het van
ons gewend en wij spannen ons er voor in. We krijgen er ook iets
voor terug, namelijk nog bijna tien hele maanden om opnieuw
alle zeilen bij te zetten om onze missie te realiseren.
Jonge Palestijnse vrouwen laten studeren in hun eigen land
om hen als hoger opgeleide vrouw de kans te geven een
gelijkwaardige gesprekspartner te zijn van hun Israëlische
leeftijdgenoten.
En …….. realiseert u zich dat het dit jaar ook 30 jaar geleden is
dat de Stichting Vrienden van Nazareth is opgericht? Sindsdien
informeren wij u, Vrienden van de Stichting en fondsen, over de
besteding van de giften in het afgelopen jaar.
Hiermee willen wij formeel verantwoording afleggen over de
bijdragen die de Stichting in 2014 ontving. Het geld gaat, in het
kader van het studiebeurzenproject, naar de studiebeurzen van de
studenten, dit jaar waren dat er veertien.
Over de werkzaamheden die dat met zich meebrengt leest u in dit
verslag.
Het is een moeilijk jaar geweest voor Palestijnen in Israël en voor
onze studenten. Zij verzetten al zoveel extra werk om in hun
eigen land te studeren. De oorlog maakte het nog moeilijker.
Het Studiebeurzenproject is een initiatief van de Stichting. Dit 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 Sheva. 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 voor uw financiële steun en extra goede gaven in dit
moeilijke jaar 2014, ook namens de studenten. Het doet hen en
ons als bestuur van de Stichting Vrienden van Nazareth goed,
maar het vormt ook een opdracht om met doorzettingsvermogen
verder te gaan. Wij vertrouwen ook op uw volhardendheid voor
uw inzet voor het Studiebeurzenproject van de Stichting Vrienden
van Nazareth.

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

en steun te vragen voor de Palestijnse
minderheid 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
Nazareth, Tilburg.
* ANBI fiscaal nummer: 816038375
giften‘ zijn fiscaal aftrekbaar.
* Kamer van Koophandel Tilburg
Nummer: 41096728.

INKOMSTEN in euro’s

2013

2014

Giften Vrienden

6.658

6.669

Giften Gegarandeerden

8.520

10.460

28.750

14.000

Donaties vrijwilligers

9.850

6.800

Rente

2.437

1.718

Giften Fondsen

Totaal

€

UITGAVEN
Studiebeurzen

56.215

€

39.647

39.451

38.500

3.059

2.671

555

270

6.900

6.900

Accountant

581

595

Bestuurskosten

169

324

Representatiekosten

199

185

Bijkomende kosten studiebeurzen

163

121

Bankkosten

257

424

Publiciteit
Kantoorkosten: telefoon / internet
Vrijwilligersvergoeding

Afschrijving

161

942

Fotoproject

4.316

0

Bezoek Israel

3.050

0

- 2.644

- 11.285

Winst of verlies
Totaal

€

56.215

€

39.647

BALANS per 31 december
Activa
Inventaris

4.329

3.799

Vorderingen

2.532

1.853

138.325

123.626

€ 145.185

€ 129.278

5.249

626

56.000

44.250

21.000

14.000

40.000

50.000

22.936

20.401

€ 145.185

€ 129.278

Geldmiddelen
Totaal
Passiva
Kortlopende schulden
Toegezegde studiebeurzen
Toegezegde beurzen via Sana
Foundation
Gereserveerd voor nog niet
toegezegde studiebeurzen
Werkkapitaal
Totaal

Toelichting bij de cijfers
Hoe staat de Stichting er voor? Dat is ieder jaar
weer spannend op het einde van het jaar. U ziet
het aan de cijfers.
Het aantal Vrienden van de Stichting dat een gift
garandeert voor de duur van minimaal 4 of 5 jaar
is gestegen. Bovendien dragen zij opnieuw meer
bij dan eerder toegezegd. Dat verklaart de stijging van het totale bedrag “Giften gegarandeerden”. Soms is een bijzondere gelegenheid aanleiding de gasten een donatie te vragen in plaats
van een cadeau en af en toe worden we verblijd
met een extra gift. En daar zijn wij als bestuur
ontzettend blij mee.
Het aantal fondsen neemt echter steeds verder af
en ook hun bijdragen. Tot nu toe zijn wij niet in
staat dit voldoende te compenseren. Elke suggestie of hulp om nieuwe fondsen aan te boren is
zeer welkom.
Wij streven er naar ieder jaar aan 10 à 12 studenten een beurs te geven. In 2015 studeren een aantal studenten af. Nieuwe studenten zijn momenteel nog niet gecontracteerd, maar dat zit wel in
de pen. Dit is op de balans zichtbaar aan de daling van de bedragen voor “toegezegde studiebeurzen”.
We gaan er van uit dat we ook in 2015 weer 10
tot 12 studenten steunen, met de garantie voor
een beurs voor hun hele studieduur. Reden waarom de reservering voor “niet toegezegde studiebeurzen” tijdelijk is verhoogd tot € 50.000,-.
Onze intentie is Sana Foundation een steeds grotere rol te laten spelen bij het selecteren en begeleiden van studenten en bij de financiële afhandeling ervan. Daarnaast stimuleren we ook dat in
Israël zelf de fondsenwerving wordt opgezet. Dat
vergt zorgvuldigheid en geduld.

VAN HET BESTUUR
2014
Het is een moeilijk jaar geweest voor Palestijnen in Israël en dus ook voor onze studenten.
De invloed van 6 maanden oorlog hebben zich doen gelden op het maatschappelijk leven en op de studie
van de studenten. Op 17 juli 2014 trekt Israël Gaza binnen en vanaf die dag verandert het studentenleven
zowel op de universiteiten als op straat. Examens worden afgelast en uitgesteld. Amina laat het ons in
augustus weten: “de Ben Gurion Universiteit besluit alle examens voor studenten op te schorten. Het is
moeilijk om te studeren vanwege de vele luchtalarmen overdag en ’s nachts. Het is ook niet veilig om naar
buiten te gaan en op drukke plaatsen te zijn, daarom zijn alle
activiteiten op de universiteit afgelast.”
Of zoals Mona, dolblij met haar nieuwe baan na haar studie
business management, mailde. Zij heeft afgelopen zomer
haar baan in het centrum van Jeruzalem moeten opzeggen
omdat het te gevaarlijk was de bus te nemen naar haar werk
op de bank.
Morele steun
Als bestuur hebben wij de studenten zo goed mogelijk
moreel gesteund en laten weten dat de Stichting door gaat
met haar werk. De contacten met de studenten per e-mail
en skype kosten veel tijd van ons secretariaat. Studenten
sturen volgens afspraak ieder half jaar hun contracten en
evaluaties op. Dat is niet zo eenvoudig als het lijkt. Internetverkeer is in de afgelegen Bedoeïenen dorpen soms niet
mogelijk en altijd moeizaam. Net als de uitbetalingen van
de beurzen ieder half jaar. Het is geen kwestie van gewoon
overmaken, de banken in Israël vergen een speciale behandeling. Maar het is allemaal wel gebeurd in het afgelopen half
jaar, ondanks deze moeilijke periode.
Khuloud helpt mee aan de inzameling van kleding
voor inwoners van Gaza.
Werk in uitvoering
Vergaderen, we kwamen acht keer bij elkaar. De financiën
vragen al onze aandacht, u leest het in de toelichting op de cijfers. Hoe realiseren we ook op langere
termijn onze missie, de beurzen voor Palestijnse studenten in Israël. De communicatie met Vrienden en
de fondsen: u vond de halfjaarlijkse uitgave van FRIENDS weer op tijd op de deurmat. Echter het uitstellen van de Vriendenbijeenkomst in september jl. viel ons zwaar. De vele reacties op dit besluit hebben wij
als steun ervaren. Gelukkig hebben we een website. Kijkt u nog eens op www.friends-nazareth.nl en mail
ons uw suggesties.

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.

Last but not least blijven wij ons inspannen om de
afgestudeerde studenten en betrokkenen bij de
opleiding van jonge Palestijnse vrouwen in Israël
via Sana Foundation te motiveren tot het nemen
van initiatieven. U begrijpt dat een periode van oorlog daar niet aan bijdraagt. Wij hebben gemerkt dat
ook zij alle zeilen hebben moeten bijzetten om zelf
in veiligheid te overleven.

2015: het nieuwe jaar
U las het al, de Stichting bestaat nu 30 jaar. Wij zien dit jaar met vertrouwen tegemoet en willen er ook
weer een bijzonder jaar van maken. Met uw steun en giften moet dat lukken.
De studenten zijn het zo waard hun studie en daarmee hun emancipatie voort te zetten, vooral in deze extra
zware tijden.

STUDIEBEURZEN PROJECT
Op 1 januari 2014 ontvangen 12 studenten een beurs via het studiebeurzenproject van de Stichting. Twee
studenten ontvangen deze beurs via Sana Foundation, die daarbij de verantwoordelijkheid voor deze studenten draagt.
De Gaza oorlog heeft veel invloed op dit studiejaar. Examens zijn uitgesteld, soms zelfs een half jaar. Zo
kan Manal, student Geneeskunde in plaats van 4
augustus pas in de laatste week van december
aan het afrondende landelijke examen deelnemen. Zij heeft dit met succes afgerond.
Khuloud, Verpleegwetenschappen, is afgestudeerd met een bijzonder eindresultaat. Somaia,
die Arabisch en Engels studeert, is geslaagd. Zij
krijgt nog een jaar een beurs om ook de noodzakelijke didaktiek bevoegdheden te behalen.
Deze zijn in Israël vereist om les te mogen geven en kunnen pas gevolgd worden na het behalen van het diploma. Sineen, die haar studie
Bussiness Management zou afsluiten, is ook
vertraagd. Nog één examen rest haar.
Noor: vrijwilligster in The older men and women association
De andere studenten Geneeskunde, Accountancy, Fysiotherapie, Software Engeneering, Tandheelkunde en
Musicologie zijn allemaal met hun volgende studiejaar gestart. Hiermee hebben we in oktober 9 studenten
in het studiebeurzenproject. Twee nieuwe studenten volgen Arabisch/Engels en Psychologie/Filosofie.
Sana Foundation heeft in 2014 twee beurzen toegekend. Zo hebben zij zelf het hele selectie- en begeleidingsproces in eigen handen. Daarnaast heeft Sana Foundation de mogelijkheid gekregen om in oktober
twee nieuwe studenten te gaan steunen, maar hebben dit nog niet uitgevoerd. Doel van deze werkwijze is
dat zij op deze manier verder ervaring opdoen. Dit is een langzaam verlopend proces. Het vraagt tijd en
energie. Eind 2014 hebben we afspraken gemaakt om met behulp van twee adviseurs in het bestuur van
Sana Foundation te zorgen dat zij in 2015 uitgroeien tot een professionele organisatie.
Daarnaast zijn inmiddels met 13 afgestudeerde studenten de contracten getekend voor de terugbetaling van
de lening die zij hebben. Deze betalen ze, naar vermogen, in enkele jaren of een langere periode terug aan
Sana Foundation, zodat die weer nieuwe beurzen aan jonge Palestijnse meisjes kunnen geven.

‘Palestinian women, empower their future’.

Bovenstaande tien Tweeluiken zijn uitgegeven in 2014. Koop ze door € 12,50 over te maken op
NL42 INGB 0001 4439 82 t.n.v. Stichtig Vrienden van Nazareth o.v.v. fotoproject en uw adres.

