Stichting Vrienden van Domari
Plaats van vestiging: Ede.

Jaarverslag: periode juni 2013 – 1 december 2013.

1. Oprichting.
Op 20 juni 2013 is, ten overstaan van notaris Mr. T.J. Schutte, de akte gepasseerd tot oprichting van
de Stichting Vrienden van Domari. Plaats van vestiging: Ede.

2. Doelstelling.
De stichting heeft als doel:
-

Het bevorderen van en het geven van steun aan het werk van de te Jeruzalem (Israël)
gevestigde organisatie: The Domari Society of Gypsies in Jeruzalem.

De Domari Society heeft als doel:
-

Ondersteuning van de Domari gemeenschap in Jeruzalem in de vorm van:
Aanvullende scholing basisonderwijs,
Beroepsopleidingen,
Bestrijden van analfabetisme,
Bevorderen van de ontwikkeling van vrouwen door gerichte educatie,
Humanitaire hulp,
Bevordering van de culturele achtergrond van de Gypsies.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
-

Verkrijgen van (financiële) middelen uit erfstellingen, legaten, schenkingen of giften,
Bijeenbrengen van (financiële) middelen door het werven van sponsors, het aanvragen van
subsidies, het organiseren van acties voor inzameling van geld,
Het initiëren en organiseren van activiteiten en projecten ter ondersteuning van, c.q. ter
bevordering van de activiteiten van The Domari Society of Gypsies in Jeruzalem.
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3. Bestuurssamenstelling.
Op 20 juni 2013 was de bestuurssamenstelling als volgt:
-

Voorzitter: Dr. J. Poortman,
Secretaris: Mevr. W.J. den Dikken – Deetman,
Penningmeester: Dhr. J. W. Kanis.

Inschrijving Kamer van Koophandel: 21 juni 2013.
RSIN 852915299
Op 1 augustus 2013 is tot het bestuur toegetreden:
-

Lid/algemeen adjunct: Mevr. J. Veldhuyzen - Brak.

Inschrijving Kamer van Koophandel: 20 augustus 2013.

4. Algemeen Nut Beogende Instelling.
Per beschikking van 11 september 2013 is aan de stichting de ANBI-status verleend.

5. Bestuursvergaderingen.
Het bestuur vergaderde in het jaar 2013 vier keer:
-

30 mei 2013: oprichtingsvergadering, Nunspeet,
31 juli 2013, Ede,
11 september 2013, Ede,
3 oktober 2013, Ede,
14 november 2013, Ede.

Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt met een actiepuntenlijst.
6. Activiteiten.
Vanaf oktober 2013 zijn wij actief begonnen aan het verwerven van financiële middelen. In
eerste instantie zijn diverse diaconieën van kerken aangeschreven; daarnaast zijn ook
brieven uitgegaan naar “goede-doelen-stichtingen”. Deze activiteiten hebben reeds geleid tot
(beperkte) donaties. Zie ook: exploitatieresultaat over het jaar 2013.
7. Donaties.
In de maand oktober en november 2013 hebben wij de eerste bijdragen overgedragen aan
de Domari Society in Jeruzalem. Zie ook: exploitatieresultaat 2013. Mede door deze
bijdragen is het mogelijk gebleken om de activiteiten in Jeruzalem voort te zetten.

Ede/Nunspeet, 1 december 2013.
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