JAARVERSLAG 2014.

Stichting Vrienden van Domari.
Plaats van vestiging: Ede.

Jaarverslag 2014 (periode 1 december 2013 – 31 december 2014)

Dit is het tweede jaarverslag van onze Stichting, nu over hele jaar 2014.
-

De oprichting en doelstelling is reeds verwoord in ons eerste jaarverslag over het jaar
2013. Daar is ook gemeld dat wij de ANBI-status hebben gekregen op 11 september
2013.

-

Voor de doelstelling van onze stichting verwijzen wij naar genoemd jaarverslag.

1. Bestuurssamenstelling:
-

Voorzitter:
Lid/algemeen adjunct:
Penningmeester:
Algemeen lid:
Secretaris:

Dr. J. Poortman.
Mw. J. Veldhuyzen – Brak.
Dhr. J.W. Kanis.
Dhr. W. Visser.
Mw. W.J. den Dikken – Deetman.

Bestuursmutatie. Op 11 januari 2014 is Dhr. W. Visser toegetreden tot het bestuur. Zijn
inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel volgde op 4 februari 2014.

2. Bestuursvergaderingen:
Het bestuur vergaderde 5 keer:
-

9 januari in Ede.
13 maart in Ede.
5 juni in Nunspeet.
21 augustus in Nunspeet.
16 oktober in Oldebroek.

Het bestuur was steeds voltallig aanwezig. Van iedere vergadering werd een verslag
gemaakt met vastlegging van de gemaakte afspraken.

3. Financiën:
Om te voldoen aan de professionele eisen voor de samenstelling van de jaarrekening is
opdracht gegeven aan Quaestor Bedrijfsadvies, te Zwolle. Onze contactpersoon is dhr. H.
Eikelboom, registeraccountant, Lindenhof 7, Postbus 89, 8050AB, Hattem.
Deze opdracht is verleend per 15 april 2014.
De heer Eikelboom is ook gevraagd om ons van advies te voorzien over alle bestuurlijke
zaken: hij zal ons gevraagd en ongevraagd advies geven over he bestuurlijk reilen en zeilen.
Om die reden krijgt hij de verslagen van de vergaderingen toegestuurd en overlegt de
penningmeester regelmatig met hem over financiële transacties.
De jaarrekening 2013 is vastgesteld en goedgekeurd.
4. Activiteiten:
a. Fondswerving. Het hoofdaccent van onze bestuurlijke activiteiten richt zich op de
fondsenwerving: het verwerven van voldoende financiële middelen om de beoogde
doelen te behalen. Opnieuw werden kerkelijke organisaties, particulieren en vele
goede-doelen-stichtingen benaderd. Op dit punt is het vermeldenswaard dat Impulsis
(Steun-Inspiratie-Samenwerking), initiatief van Edukans, ICCO en Kerk in Actie)
positief heeft gereageerd op ons verzoek. Hun financiële bijdrage is een geweldige
stimulans voor ons project in Jeruzalem. Wij zijn met hen in gesprek over mogelijke
een mogelijke continuïteit voor het jaar 2015.
b. Fonds Kinderpostzegels. Ook heeft het Fonds Kinderpostzegels voor het jaar 2014 zijn
financiële ondersteuning gecontinueerd, weliswaar met een lager bedrag. Deze
continuïteit is mede te danken aan het feit dat onze Stichting in Nederland zorgt voor
de professionele ondersteuning van de gang van zaken in Jeruzalem ten dienste van
de Domari Society.
c. Voorlichting en publiciteit. Ook in het jaar 2014 zijn onze activiteiten gericht op
voorlichting en publiciteit onverminderd door gegaan: interviews, radio- interview,
voorlichting voor verenigingen en scholen.
d. Website. In het najaar zijn we begonnen aan de voorbereidingen om over een eigen
website te kunnen beschikken. Uit de contacten met de organisaties waarbij wij
ondersteuning vragen werd steeds meer duidelijk dat een website een onmisbaar
communicatiemedium is. Tot nu toe verwezen wij belangstellenden naar de website
van de Domari Sopciety (www.domarisociety.com) of naar onze tijdelijke website
(www.anbiportaal.nl/380). Wij verwachten dat wij in het voorjaar 2015 onze eigen
website kunnen lanceren.
5. Complicaties.
a. Lokale situatie. In het jaar 2014 hadden wij te kampen met problemen die
voortkwamen uit de oplaaiende Intifada in Israël en met name in Oost-Jerusalem.
Van medio juli tot eind september was er sprake van ernstige onlusten in OostJerusalem met neveneffecten naar de sfeer in de Oude stad van Jeruzalem. Het

Domari-center ligt aan de Shuafat Road, vlakbij de wijk waar een Palestijnse jonge
gedood is. Die onlusten en de dagelijkse relletjes maakte dat het centrum in die
periode ternauwernood bereikbaar was. Dit had natuurlijk negatieve gevolgen
voor de voortgang van de scholings- en vormingsactiviteiten van de kinderen. Pas
begin oktober 2014 keerde de rust terug en konden de activiteiten weer opgepakt
worden.
We zijn blij en dankbaar dat we nu weer kunnen werken aan de gestelde doelen.
b. Een tweede beperking bij de voortgang van het project is de economische situatie
in Nederland en het negatieve effect daarvan op het geefgedrag. Dat geldt niet
alleen voor de particuliere gevers; het geldt evenzeer voor de private fondsen.
Ook zij zijn minder scheutig bij het geven van ondersteuning.
6. Vooruitzichten.
Voor het jaar 2015 hebben wij vier speerpunten geformuleerd:
a. Verhogen van de inspanning om structurele financiering binnen te halen zodat
we beleidsmatig kunnen werken aan te stellen doelen,
b. Uitbreiden van het aantal kinderen dat deelneemt aan de scholings- en
vormingsactiviteiten,
c. Aantrekken van meer gekwalificeerde medewerkers die het onderwijs en de
scholing kunnen verzorgen,
d. Aantrekken van een assistent voor mevr. Amoun Sleem, onze directeur, om
daarmee de kwetsbaarheid van het project te verkleinen i.v.m. de solistische
positie van onze directeur.

Conclusie: dankzij alle inspanningen is het werk in Jerusalem in het jaar 2014 door gegaan in
het belang van de kinderen die op ons aangewezen zijn voor de aanvullende scholing en
vorming.
7.

Donaties:
In 2014 hebben wij 2 keer substantiële bedragen kunnen overmaken naar de
Domari Society in Jerusalem voor de continuïteit van het project.

Zie het exploitatieresultaat over het jaar 2014 met de vermelding van de inkomsten
en de uitgaven: bijlage 2.

Nunspeet, februari 2015.

