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1. VOORWOORD

Wat crises betreft is Neve Shalom – Wahat al Salam helaas al veel ‘gewend’. Toen we in
november 2019 deel namen aan het ‘International Annual General Meeting’ hadden niet
verwacht dat 2020 zo zou verlopen. De pandemie heeft het dorp met de verschillende
educatieve instellingen hard geraakt. Snel wist het dorp zich aan te passen aan de nieuwe
situatie en toen werd het opgeschrikt door twee brand aanslagen, waarbij de ‘School for
Peace’ in de as werd gelegd en daarna is ook de ‘Peace Library’ geraakt en beschadigd.
Ook hierop werd snel gereageerd en werden nieuwe locaties gevonden of online gewerkt
aan de verschillende cursussen en ontmoetingsbijeenkomsten. Hierbij werd het dorp
gesteund door veel nationale en internationale steunbetuigingen.
De veerkracht van dit dorp waarin Palestijnen en Joden vreedzaam en met wederzijds
respect en democratisch samenleven blijft iedere keer weer bewonderenswaardig. Daarmee
bewijst het elke keer weer ook in de praktijk, dat het met recht een bijzondere vredesinitiatief
is, niet stilstaat en permanent zich opnieuw aan het uitvinden is.
In het ‘Spiritual Centre’ hangt een lijst met de tekst: Peace is de way. Het is inderdaad niet
een eindstadium, maar het permanent en onvermoeibaar werken aan de vrede. De politieke
omgeving en onzekerheid hielp daarbij zeker niet.
Ook voor de Nederlandse Vriendenstichting was het een moeizame tijd. We hebben onszelf
ook opnieuw uitgevonden en een nieuw bestuur gevormd. We proberen het dorp moreel en
op andere mogelijke manieren te steunen, zeker in deze moeilijke tijden.
Als Nederlandse Vrienden hebben we ook voornamelijk online vergadert. Daarnaast werd
het bestuur ondersteund door een nieuw aangetrokken coördinator in de persoon van Eva
Romviel.
Aangemoedigd en geïnspireerd door het weerstandsvermogen van het dorp wil het bestuur
met een vernieuwd en twee nieuwe leden ook de komende jaren werken aan het
ondersteunen van het vredesdorp. Het bestuur is dankbaar voor de steun van donateurs en
fondsen. Zonder de steun was het werk niet mogelijk geweest.
Met vertrouwen kijk de Nederlandse Vriendenstichting naar de toekomst, al weten we
inmiddels dat de weg lang is en mogelijk weer tegenslagen te wachten staan.
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2. VERSLAG OVER 2020
De stichting heeft tot doel het bevorderen van de realisering van de doelstelling van het dorp
Wahat al-Salam/Neve Shalom (WASNS) in Israël door materiële en immateriële
ondersteuning van met name de educatieve activiteiten in het dorp.
De belangrijkste activiteiten hiervoor zijn als volgt:
1. Fondsenwerving
In de vorm van maandelijkse donaties van particulieren en daarnaast het onderhouden van
contact met verschillende fondsen die meerdere jaren de School for Peace steunen en het
zekerstellen van de voortzetting van deze fondsen voor de komende jaren. Veel fondsen
ondersteunen rechtstreeks de activiteiten in het dorp. In de jaarlijkse verslagen van de
educatieve instellingen wordt hiervan verslag gedaan. De overhead is daarmee zeer gering.
De Nederlandse Vriendenstichting vervult wel een belangrijke rol in het onderhouden van
contacten en in de informatievoorziening. Hoewel de algehele bijdrage verhoudingsgewijs
niet zeer groot is betekent de continuïteit zeer veel voor het goed kunnen functioneren van
de instellingen. Dit moedigt de Nederlandse Vrienden aan om verder op deze weg te gaan
en fondsen, sponsoren en donateurs te werven.
2. Draagvlak en naamsbekendheid
In de moeilijke tijd van de pandemie was vooral de steun aan het dorp van belang.
Hartverwarmende en betrokken reactie die we ook op de brand aanslagen ontvingen
hebben we doorgegeven om zichtbaar te maken dat het dorp er niet alleen voor staat. De
steun heeft veel voor ze betekend. Uiteraard zal de wederopbouw nog veel tijd en middelen
vergen en waar mogelijk willen we hierin een bijdrage leveren.
3. Belangenbehartiging bij overheid en andere instellingen
In de afgelopen jaren heeft de Nederlandse Vriendenstichting regelmatig werkbezoeken van
leden van het dorp aan Nederland georganiseerd. Overheden, kerken, fondsen en
onderwijsinstellingen werden bezocht. In 2020 was hier door de omstandigheden helaas
geen sprake van.
4. Contactpersoon voor geïnteresseerden uit Nederland
Bij interesse vanuit Nederland voor bezoek aan het dorp of anderszins interesse in het dorp
en vredesinitiatief ondersteunt de stichting in het contact. Ook andersom komt het voor, dat
Nederlandse bezoekers aan het dorp na afloop van de reis contact opnemen voor nadere
informatie.
De Stichting heeft daarnaast in 2020 gewerkt aan de organisatiestructuur. Daaronder vielen
de volgende zaken:
1. Twee nieuwe bestuursleden aangetrokken, drie bestuursvergaderingen gehad en
een uitgebreide sessie voor het meerjarenplan.
2. Een start gemaakt met het schrijven van een meerjaren beleidsplan (af te maken in
2021).
3. Het versturen van de laatste fysieke nieuwsbrief naar 500 donateurs en
ondersteuners.
4. Het actualiseren van het digitale bestand van donateurs en ondersteuners.

3. VOORNEMEN 2021
Waar 2020 in het teken stond van het versterken van de organisatie heeft de stichting zich
voor 2021 concrete doelen gesteld op de vier hoofddoelen (fondsenwerving, draagvlak,
belangenbehartiging en informatievoorziening):
Het jaarplan voor 2021 bestaat uit de volgende doelstellingen. Deze doelstellingen zijn
onderdeel zijn van de ambities voor de komende vijf jaar.
Ambitie

Specifieke doelstellingen 2021

1.

-

2

4 Persberichten gepubliceerd (gericht op geïnteresseerde en
potentiële donateurs)
2 lezingen geven

3

-

100 nieuwe donateurs (jong en oud) zijn geworven

4

-

10% van de donateurs verhogen hun donatie
2 major donors werven

Nieuwe website is gemaakt
4 digitale nieuwsbrieven verstuurd met donatievraag
Facebookpagina op orde met twee wekelijkse updates

4. ORGANISATIE
BASISGEGEVENS
Kvk-nummer
Fiscaal nummer RSIN:
Anbi-status

41059729
8977562
Ja

Vestigingsadres:

Ceresstraat 13
6706 AL Wageningen
Secretariaat
Otto Hospes
email: ohospes@gmail.com
telefoon: 06 15196388

Correspondentieadres:

Email

nswasnl@gmail.com

HET BESTUUR
Ed Dumrese, voorzitter
Otto Hospes, secretaris
Jan Wouter van Wijngaarden, penningmeester
Caecilia van Peski, lid
Adam Uriel Ruff, lid
Linda Rose Smit, lid
Ronald Hazelzet, lid
Alle bestuursleden hebben een aanstelling voor onbepaalde tijd.
Linda Rose Smit en Ronald Hazelzet zijn in 2020 in het bestuur toegetreden.
Adam Uriel Ruff verricht bestuurstaken vanuit Israël en voorziet het bestuur van informatie
ter plaatse; Adam Uriel Ruff is digitaal bij de bestuursvergaderingen betrokken.
BELONINGSBELEID
Bestuursleden ontvangen voor hun functie als zodanig geen vergoeding.
PROJECT EN OFFICE MANAGEMENT
Sinds juni 2020 heeft de stichting een betaalde project en office manager in dienst voor
gemiddeld 4 uur / maand. De voornaamste taken zijn project en office management en
communicatie. Eva Romviel is door het bestuur hiervoor aangenomen nadat zij voor haar
afstudeeronderzoek heeft samengewerkt met de School for Peace in Wahat al-Salam / Neve
Shalom.

5. JAARREKENING

INKOMSTEN
Inkomsten uit donaties
Inkomsten uit legaten
Inkomsten uit …
Overige inkomsten -

7.003,93
…
…

Totaal inkomsten

7.003,93

UITGAVEN
Bestuurskosten
Bankkosten
Representatie/onderst.kosten
Kosten KvK /CBF
Communicatiekosten
…
Totaal uitgaven

ACTIVA
Vorderingen
Liquide middelen
giro
spaarrekening
Totaal activa

167,25
136,82
622,70
265,00
185,13
1.376,90

0
22,288,37
4.938,36

PASSIVA
Reserves en fondsen (eigen vermogen)
Schulden op korte termijn
Totaal Passiva

27.226,73

27.226,73
0
27.226,73

TOELICHTING
saldo giro/spaarrekening 31/12/2019
resultaat 2020

21.599,70
5.627,03
27.226,73

…

6. BEGROTING

INKOMSTEN
Inkomsten uit donaties
Inkomsten uit legaten
Inkomsten uit …
Overige inkomsten -

…
…
…

Totaal inkomsten

UITGAVEN
Bestuurskosten
Bankkosten
Representatiekosten
Kosten KvK
Communicatiekosten
…
Totaal uitgaven

ACTIVA
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa

0
…
…

PASSIVA
Reserves en fondsen
Schulden op korte termijn
Totaal Passiva

…
0
0

