Stichting Vrienden van Domari.
Statutaire plaats van vestiging: Ede.

Jaarverslag 2018 (periode 1 januari 2018 – 31 december 2018).
In dit jaarverslag leggen we bestuurlijke verantwoording af over de bestuurlijke
werkzaamheden in het kalenderjaar 2018. Dit is het zesde jaarverslag van onze Stichting.
- De oprichting en doelstelling van onze Stichting is verwoord in ons eerste jaarverslag van
2013. Daarin is ook gemeld dat wij op 11 september 2013 de ANBI-status hebben
ontvangen.
- Voor de doelstelling van onze stichting verwijzen wij naar genoemd jaarverslag.
- Alle relevante documenten van onze Stichting, w.o. de Stichtingsakte, staan ook op de
website.

1. Bestuurssamenstelling.
Als nieuw bestuurslid mochten wij op 22 maart verwelkomen de heer H. Koelewijn uit
Kampen als algemeen lid. Hij is bereid de taak van de penningmeester over te nemen. De
heer Kanis heeft vroegtijdig aangegeven eind december 2018 zijn taak te willen beëindigen
i.v.m. zijn leeftijd.
-. Voorzitter:
- Penningmeester:
- Secretaris:
- Algemeen lid:

Mevrouw. J. Veldhuyzen - Brak.
De heer J.W. Kanis.
Mevrouw W.J. den Dikken - Deetman.
De heer H. Koelewijn, vanaf 22 maart jl.

2. Bestuursvergaderingen.
Het bestuur vergaderde 4 keer.
-

16 januari te Nunspeet,
22 maart te Nunspeet.
11 juni te Nunspeet.
6 november te Nunspeet.
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Het bestuur was steeds voltallig aanwezig. Van iedere vergadering werd een verslag
gemaakt met vastlegging van de gemaakte afspraken en een actiepuntenlijst voor de
uitvoering van de gemaakte afspraken. Twee keer per jaar woont de heer H. Eikelboom van
Quaestor Bedrijfsadvies onze vergaderingen bij (zie onder 4). n Aanbeveling
3. Comité van Aanbeveling.
Het Comité bestaat uit de volgende personen:
-

Dr. M. van Campen, Ede. (PKN)
Dr. Ir. J. van der Graaf, Huizen. (PKN)
Ds. C.G. Kant, Katwijk. (PKN)
Drs. I.A. Kole, Berkenwoude. (Ger. Gem.)
Ds. K. Kruithof, Oldebroek. (Vrij Evang.)
Ds. H. Russcher, Veenendaal. (PKN)
Ds. A. van der Veer, Zwolle. (Chr. Geref.)
Drs. C. de Vreugd, Amersfoort. (PKN)

Ds. K. Kruithof heeft eind december te kennen gegeven zich terug te trekken. Hij wil zijn
aandacht richten op andere zaken.
Het Comité wordt regelmatig geïnformeerd over de voortgang van onze werkzaamheden en
wordt ook betrokken bij het realiseren van onze doelstellingen, wisseling bestuur, de
fondsenwerving en andere zaken voor zover van belang.
4. Financiën.
Om te voldoen aan de professionele eisen voor een Stichting is voor de samenstelling en de
controle van de jaarrekening opdracht gegeven aan Quaestor Bedrijfsadvies te Hattem.
Onze contactpersoon is de heer H. J. Eikelboom, registeraccountant, Lindenhof 5, 8051 DD
Hattem.
Deze opdracht is verleend per 15 april 2014.
De heer Eikelboom is ook gevraagd om ons van advies te dienen over belangrijke zaken. Hij
geeft ons gevraagd en ongevraagd advies over het bestuurlijk reilen en zeilen van de
stichting. Om die reden woont hij twee keer per jaar onze bestuursvergaderingen bij,
ontvangt hij de verslagen van de vergaderingen en overlegt de penningmeester regelmatig
met hem over financiële transacties.
- De jaarrekening 2017 is vastgesteld, goedgekeurd en gepubliceerd op onze website.
- De jaarrekening 2018 is in bewerking en wordt na vaststelling zo spoedig mogelijk op de
website geplaatst.
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5. Bestuurlijke Activiteiten.
a. Uitzien naar nieuwe bestuursleden. Dit blijft een aandachtspunt.
b. Fondswerving. Ook dit jaar was de fondsenwerving een van de belangrijkste bestuurlijke
activiteiten. Immers zonder voldoende financiële middelen kunnen de beoogde
doelstellingen niet worden gehaald. Opnieuw werden kerkelijke organisaties, particulieren
en vele Goede Doelen stichtingen benaderd. Naast de giften en donaties van particulieren
kregen we dit jaar ondersteuning van:
- Stichting GAiN (Global Aid Network), Postbus 1829, 3800 BV Amersfoort. Deze stichting
heeft naast andere wereldwijde doelen ook Israël als aandachtsgebied. Via hun
bankrekening, onder vermelding van de specifieke code 7002, kunnen particulieren en
anderen doneren voor ons project in Jeruzalem.
- Stichting Weeshuis der Doopsgezinden.
- Kerkelijke organisaties: Jaarlijks doen wij een beroep op een groot aantal diaconieën. Een
aantal reageerden daarop positief. Twee diaconieën hebben toegezegd om jaarlijks een
bijdrage te geven.
- Bedrijven: Sinds enige tijd ontvangen wij donaties van enkele bedrijven als vaste sponsor
van onze stichting.
- Particulieren: Er zijn een aantal particulieren welke, hetzij maandelijks of incidenteel, het
werk onder de Domari steunen. Dit is enigszins toegenomen.
Wij zijn al deze personen en instanties bijzonder dankbaar voor hun bijdragen die het werk
van onze stichting mogelijk maken. Voor de feitelijke bedragen: zie het overzicht van
inkomsten/uitgaven, geplaatst op onze website.
c Voorlichting en publiciteit: Ook in het jaar 2018 zijn onze activiteiten gericht op
voorlichting en publiciteit onverminderd doorgegaan. Dit in de vorm van het geven van
presentaties in het land.
d. Website: Vanaf najaar 2014 beschikken wij over een eigen website, waarop alles over
onze stichting terug te vinden is, waaronder relevante rapporten. Via onze website bereiken
ons regelmatig vragen.
6. Informatie.
a. Lokale situatie. Evenals voorgaande jaren was er ook in 2018 sprake van onrust in het
gebied van Oost Jeruzalem en in de oude stad. Dit heeft impact op het werk in het Domari
Center. Zoals bekend ligt het Center aan de Shuafat Road in Shuafat. Ondanks deze
hindernissen konden de scholing - en vormingsactiviteiten van de kinderen en de vrouwen
voortgang vinden.
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b. Voortgang. De voortgang van het project is mede afhankelijk van onze ondersteuning.
Ook al is de economische situatie sterk verbeterd in Nederland, is dit (nog) niet echt te
merken in het geefgedrag. Dat geldt niet alleen voor de particuliere gevers, maar ook voor
de private fondsen. Zij zijn minder royaal bij het geven van ondersteuning. Mogelijk doordat
de nood wereldwijd is toegenomen, hetgeen de aanvragen voor hen heeft verdubbeld.
Iedere aanvraag is een aanzienlijke werkbelasting. Dit blijft een punt dat continu veel
aandacht en werk vraagt en gelijk is gebleven aan vorig jaar.
c. Continuïteit. Mw. Sleem heeft als directeur de eindverantwoordelijkheid binnen het
project. Eveneens voor de dagelijkse gang van zaken in het Center. Ter vervanging voor
basiswerkzaamheden is er een mevrouw, eveneens uit de Domari. De vrijwilligster welke
vorig jaar reeds is begonnen in het Domari Center heeft verlenging van haar visum voor een
2e jaar ontvangen. Deze verblijfsduur bevordert de continuïteit in het werk.
De professionele ondersteuning van mw. Therese Zbidat – Kosterman in het aanschrijven
van fondsen in Israel is gestopt. Haar werk heeft helaas geen enkel resultaat opgeleverd.

7. Bestuurlijke vooruitzichten.
Voor het jaar 2019 willen we dezelfde punten handhaven als vorige jaren. Stabiliteit is en
blijft het meest belangrijke. Eveneens dat het werk voortgang kan vinden. In dergelijke
projecten kan er niet vanuit gegaan worden dat het zich meer en meer zal uitbreiden.
a. Continue inspanning om structurele financiering te vinden zodat we beleidsmatig kunnen
werken in het kader van een meerjarenbeleid.
b. Continueren van het aantal kinderen dat deelneemt aan de scholing- en
vormingsactiviteiten, afhankelijk van de beschikbare gelden. Indien mogelijk uitbreiding.
c. Continueren van de hulp welke geboden wordt aan de vrouwen om hun
ontwikkelingskansen te vergroten. Indien mogelijk uitbreiding.
d. In samenhang met punt b en c het aantrekken van meer gekwalificeerde medewerkers
voor het onderwijs en de scholing,
e. Mogelijk verder steun bieden in het formaliseren van de assistentie en ondersteuning op
structurele basis voor de directeur mevr. Amoun Sleem.
f. Werken aan het verkrijgen van inkomsten t.b.v. voedselpakketten en dekens voor de
meest arme gezinnen.
8. Financiën.
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a. Jaarrekening 2017. Het jaar 2017 hebben we afgesloten met een positief
exploitatieresultaat. Deze jaarrekening, met de goedkeuring van de accountant, is
gepubliceerd op onze website.
b. Jaarrekening 2018. Na de verkregen goedkeuring van de accountant zullen wij die
jaarrekening ook op de website plaatsen.
9. Domari Society.
Onze ondersteuning is onderdeel van een bredere financiering voor de Domari Society in
Jeruzalem. Zij publiceren een eigen jaarrekening, volgens de voor hen geldende normen,
waarin ook onze donaties vermeld worden.
In 2018 hebben wij 2 keer substantiële bedragen kunnen overmaken naar de Domari Society
in Jeruzalem voor de continuïteit van het project. Er is gekozen voor 2 keer. Dit geeft
vermindering in onkosten bank.
Daarnaast waren wij in staat om 2 x een bedrag over te maken naar de rekening van mw.
Sleem als donatie t.b.v. van haar werk. Dit na overleg met onze accountant, de heer H.
Eikelboom.
Nunspeet, februari 2019.
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