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JAAROVERZICHT

VOORWOORD
Beste vrienden,
Hierbij bieden wij u een samenvatting van ons jaarverslag 2015
aan. Het is opmerkelijk dat de steun van de relaties van de
Stichting Collectieve Israël Actie (CIA) en het aantal projecten in
2015 zijn toegenomen en dat vervult ons, in deze bizarre tijden,
met dankbaarheid en warmte. Uw bijdrage aan uw en onze projecten in Israël, via Keren Hayesod, is
gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor, waarbij wij dienen te vermelden dat één zeer grote donatie
van een gever het beeld van dit jaar wel bijzonder positief beïnvloedt. Zelfs wanneer we deze eenmalige
donatie niet meetellen is het resultaat, uw bereidheid tot doneren opmerkelijk. Nogmaals, onze dank
namens al diegenen wiens leven u werkelijk positief verandert door uw bijdrage.
Stabiliteit en een hechte samenwerking waren afgelopen jaar kenmerkend voor onze stichting, zowel voor
de medewerkers als voor het bestuur. De Campaign Committee (CC) organiseerde wederom succesvolle
evenementen o.l.v. Monique Abraham, die per 31 december haar taak als voorzitter neerlegde. In 2015
werd de Women’s Division (WD) in Nederland opnieuw gelanceerd met Carla Aronson als voorzitter.
Tevens werd het initiatief voor de Business Club door Ilan Goudsmit geïntroduceerd.
Het is mooi te constateren dat er een open en goede communicatie is tussen de verschillende groepen
vrijwilligers, zoals Young CIA, CC, WD, Bestuur, Raad van Advies, en de medewerkers.
Zowel ondergetekende, verschillende bestuursleden als de directeur hebben onze projecten en meetings
in Israël meermaals bezocht. Bij meetings met KH werd benadrukt dat transparantie van de bestede
gelden en van de plannen en wellicht vernieuwing en verjonging van bestuursorganen en deelnemers
noodzakelijke veranderingen zijn voor de toekomst.
Uiteraard is er altijd ruimte voor verbetering, zowel intern als extern. Zo gaan wij meer aandacht
besteden aan sociale media, onontbeerlijk bij fondsenwerving nu en in de toekomst. Ook willen wij meer
donateurs laten overwegen in hun testament Israël als erfgenaam of als legataris op te nemen.
Er zijn dus nog genoeg uitdagingen zowel hier als in Israël, ook in 2016. Het is mijn voorrecht om me
met u en voor u in te zetten zodat wij gezamenlijk een positieve invloed kunnen hebben op het leven van
diegenen, die het nodig hebben in Israël. En ik verzeker u dat er nog altijd een groot aantal inwoners van
Israël is, dat ons nodig heeft zoals wij Israël nodig hebben in ons leven. Nu meer dan ooit.
FREDDY HOLLANDER
Voorzitter van het bestuur Stichting Collectieve Israël Actie

ACTIVITEITEN
IN 2015 HEBBEN DE CC, WD, YOUNG CIA EN DE BUSINESS CLUB DIVERSE ACTIVITEITEN
GEORGANISEERD. MET DEZE ACTIVITEITEN BETREKKEN WIJ DIVERSE DOELGROEPEN OM
DE BAND MET ONZE ORGANISATIE EN ONZE PROJECTEN TE VERSTERKEN.

YOUNG CIA
Jom Ha’atsmaoet: op 23 april 2015 heeft Young CIA samen met Maccabi Nederland een Jom
Ha’atsmaoetfeest georganiseerd voor jongeren van 18 tot 35 jaar. Met een heel nieuw thema,
TLV, A Tel Aviv Night in Amsterdam, is een zeer succesvolle formule ontwikkeld die ook in 2016 zal
worden geprolongeerd. Meer dan 300 jongeren swingden de pan uit in Panama in Amsterdam.
Er was een fantastische line-up met diverse DJ’s.

WOMEN’S DIVISION
In september 2015 presenteerde de WD het
project dat in 2015 gesteund werd: Baby’s First
Hug. Dit gebeurde tijdens een avond ten huize
van Rob en Hadassa Voet. Sivan Almoz, de
directeur van de First Hug Association (Hibuk
Rishon) gaf uitleg over het project en professor
dr. Hugo Heijmans vertelde over het belang van
de eerste duizend dagen in het leven van een
baby. Aan deze interessante avond namen rond
de vijftig vrouwen deel.

BUSINESS CLUB
Het eerste evenement van de Business Club vond
in november 2015 plaats in Amsterdam met als
bijzondere gastspreker Lior Zoref. Dit bleek een
succesvol initiatief, met een opkomst van 40
personen, voornamelijk jonge ondernemers. Er zijn
nieuwe contacten gelegd en er zijn nieuwe donateurs betrokken bij het project Net@, dat wij onder
de aandacht brachten tijdens deze bijeenkomst.

Sjaliach Erez Manhaimer: “In the past year we established a clear portfolio of projects we support
as CIA’s main projects, we have strengthened the collaboration between CIA and KH, we increased
the transparency and confidentiality regarding the allocation of the donations and we created a
better understanding of how your money is being invested in Israel”.

“STATE OF THE ART” MISSION
Begin november vond er een vijfdaagse mission
naar Israël plaats, waarbij geschiedenis, cultuur,
literatuur, kunst en CIA projecten samenkwamen.
Naast een bezoek aan het Youth Futures project in
Jaffa, Ramat Hadassah Youth Village en het Ketzev
project vond er onder meer een diner plaats met
als bijzondere gast de Nederlandse ambassadeur
in Israël. Tevens werden verschillende kunstgaleries en musea bezocht.

IDF BAND
In samenwerking met de Stichting Christenen
voor Israël en de Liberaal Joodse Gemeente
Amsterdam werd in november wederom een
concert van de Tzahal Band in Amsterdam georganiseerd. De band werd enthousiast ontvangen,
er werd gedanst en uitbundig gereageerd. De
avond werd opgeluisterd door de aanwezigheid
van de Israëlische ambassadeur, de heer Haim
Divon. De opbrengsten van deze avond kwamen
ten goede aan ALEH.

STICHTING COLLECTIEVE ISRAEL ACTIE
IN CIJFERS
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
BATEN

Realisatie

Begroting

Realisatie

2015

2015

2014

€

€

€

9.751.968

4.000.000

6.058.317

1.749.015

2.000.000

1.788.803

11.515.210

6.000.000

7.861.316

Baten uit eigen fondsenwerving
Contributies, donaties, giften en schenkingen
Overige baten
Nalatenschappen

Rentebaten en baten uit beleggingen
SOM DER BATEN

14.227

14.196

-11.953

25.473

11.503.257

6.000.000

7.886.789

8.576.761

5.282.470

6.633.729

8.576.761

5.282.470

6.633.729

435.720

386.671

353.064

LASTEN
Besteed aan doelstelling
Keren Hayesod en overige

Wer ving baten
Kosten eigen fondsenwer ving
Kosten beleggingen

5.193

5.326

440.913

386.671

358.390

275.800

330.859

353.604

275.800

330.859

353.604

SOM DER LASTEN

9.293.474

6.000.000

7.345.723

OVERSCHOT/TEKORT

2.209.783

0

541.066

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

Het overschot/tekort is toegevoegd/onttrokken aan:
- Continuïteitsreser ve
- Bestemmingsfonds Keren Hayesod

50.608

-42.470

2.159.175

583.536

2.209.783

541.066

UW BIJDRAGE KOMT GOED TERECHT
Keuzes in goede doelen zijn er voor de donateur van vandaag in overvloed.
Donateurs zijn op zoek naar een organisatie die op verantwoorde wijze haar fondsenwerving uitvoert.
Wij richten ons dan ook op drie pijlers om hieraan te voldoen.

TRANSPARANTIE, BETROUWBAARHEID EN KWALITEIT
Dit willen we bereiken door:
• Gestructureerde en duidelijke informatieverstrekking over de projecten
• Transparantie over de besteding van de gelden
• Verwerking van de giften met zo min mogelijke onkosten en deze na controle over te maken aan Keren
Hayesod e.a., die bouwen aan een betere toekomst voor Israël.

Voor de uitvoering van deze strategie en het bijbehorende beleid zijn de regels van het CBF-keurmerk
leidend. Dit betekent dat onze stichting voldoet aan strenge toetsingseisen op het gebied van bestuur,
beleid, fondsenwerving, besteding en verslaggeving. Aan één van de belangrijkste criteria - de kosten
voor fondsenwerving mogen niet meer bedragen dan 25% van de opbrengsten - wordt door de CIA
ruimschoots voldaan.
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JEUGDDORPEN

JAARVERSLAG 2015
Op onze website www.israelactie.nl is het volledige jaarverslag 2015 te downloaden. Daarin vindt
u ook de door onze accountant goedgekeurde jaarrekening 2015, de verantwoordingsverklaring, het
bestuursverslag, het verslag van de Raad van Advies en het verslag van de penningmeester.

MACHTIGING DOORLOPENDE
SEPA INCASSO
Naam incassant 				STICHTING COLLECTIEVE ISRAEL ACTIE
Adres incassant 				Postbus 7858
Postcode en woonplaats incassant 		
1008 AB Amsterdam
Land incassant 				Nederland
Incassant-id 				NL78ZZZ411991830000
Kenmerk machtiging 			
Maandelijkse donatie t.b.v. Youth Futures
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Collectieve Israël Actie om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schijven
en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht
van de Stichting Collectieve Israël Actie.
U geeft toestemming voor een maandelijkse afschrijving van:
€ 25,00
€ 50,00
€ 100,00
Ander bedrag, namelijk €
Het door u ingevulde bedrag zal elke maand rond de 26ste worden afgeschreven. Als u het niet eens
bent met deze afschrijving kunt u deze laten terug boeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam en voorletters		
:
Adres			:
Postcode en woonplaats
:
Land			:
IBAN (rekeningnummer)
:
Plaats en datum 				Handtekening

U kunt dit formulier na het invullen
tekenen, afscheuren en in een envelop
zonder postzegel naar ons toesturen.

Stichting Collectieve Israël Actie
Antwoordnummer 17123
1000 TL Amsterdam

PROJECTEN

ALEH

OMDAT BIJZONDERE ZORG NODIG IS

In 2015 heeft de CIA zich weer ingezet
om een aantal projecten te steunen, met
name waar het gaat om de leefomstandigheden van kansarme kinderen in Israël te
verbeteren.

In 2015 was ALEH ons kernproject. Dankzij
ALEH krijgen ernstig geestelijk en lichamelijk
gehandicapte kinderen de mogelijkheid om zich
te ontwikkelen en hun capaciteiten ten volle te
benutten. Dit door de onvermoeibare inzet van
en fantastische verzorging door medewerkers en
vrijwilligers. Maar ook door de ontwikkeling van
nieuwe rehabilitatie programma’s die wereldwijd
worden bestudeerd en gekopieerd.

KERNCIJFERS
MET DE STEUN AAN ONZE
PROJECTEN IS HET VOLGENDE
BEREIKT:
15.500 KINDEREN, JONGEREN
EN OUDEREN ZIJN GEHOLPEN
140 PLAATSEN IN DE PERIFERIE
VAN ISRAËL ZIJN GESTEUND
130.000 UREN
VRIJWILLIGERSWERK

• 1 nieuwe ambulance aangeschaft
• 650+ kinderen voorzien in al hun behoeften
24/7
• 1 nieuw medisch centrum met peuteropvang
geopend
• 50+ kinderen zijn voorzien van een iPad met
voor hen gespecialiseerde apps

HOOGTEPUNTEN
• Inwoners van ALEH Jeruzalem rennen 800
meter van de Jeruzalem marathon samen met
18 politieagenten
• Doorbraak in “remote control therapy”
• In 2015 is het een prioriteit om zoveel mogelijk
buitenactiviteiten voor de ALEH bewoners te
organiseren
• Betrekken van de gemeenschap bij de ALEH
bewoners

YOUTH FUTURES

FIRST HUG

KINDEREN COACHEN NAAR
PERSOONLIJK SUCCES

A HUG CAN SAVE A LIFE

De coaches van Youth Futures begeleiden
kansarme kinderen van zes tot twaalf jaar. Ze
werken samen met het gezin, de school en
andere professionals om sociale en educatieve
achterstand aan te pakken en het zelfvertrouwen
van het kind te versterken.

Jaarlijks worden ongeveer driehonderd baby’s om
verscheidene redenen in Israëlische ziekenhuizen
in de steek gelaten. Een groot deel van deze
kleintjes zijn lichamelijk of geestelijk gehandicapt.
De organisatie First Hug neemt het met haar
vrijwilligers op zich om deze baby’s aandacht,
warmte en liefde te geven door hen vast te
houden en te knuffelen, wat voor de ontwikkeling
van zulke jonge kinderen juist zo belangrijk is.

KERNCIJFERS
• 14000 kinderen samen met familie en directe
omgeving bijgestaan
• 4300 kinderen
• 269 mentoren
• 36 locaties

HOOGTEPUNTEN
• Gemeenten dragen bij aan de kosten van het
programma
• Ouderschapsworkshops
• Moeder/dochter groepen
• Vader/zoon Bar Mitzwa trip naar Jeruzalem
• Vrijwilligerswerk in een soepkeuken

RESULTATEN
• 84% van de kinderen, die het Youth Futures
programma hebben afgerond, hebben meer
zelfvertrouwen gekregen dankzij het programma

KERNCIJFERS
•
•
•
•

300 baby’s jaarlijks in de steek gelaten
500 vrijwilligers
29 ziekenhuizen
6-12 vrijwilligers per baby, afhankelijk van zijn
of haar medische behoefte

HOOGTEPUNTEN
• Alle vrijwilligers volgen seminars
• Cursus over de ontwikkeling van baby’s van 0-6
maanden oud
• Seminar over de bedoeïenentradities en bezoek
aan de bedoeïenengemeenschap

RESULTATEN
• 54 vrijwilligers hebben trainingen gekregen
• Dankzij uw donaties zijn 68 baby’s verzorgd

JEUGDDORPEN

AMIGOUR

EEN THUIS VOOR JONGEREN

EEN EIGEN PLEK

Jeugddorpen vormen een thuis voor kansarme
jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar, waar zij
een veilige woonplek en onderwijs krijgen. In een
jeugddorp helpt een team van professionals deze
jongeren om het beste uit zichzelf te halen.

Het project voor zelfstandig wonen voor ouderen.
Vandaag de dag leven nog ruim 189.000
overlevenden van de Holocaust in Israël. Van deze
groep leven ongeveer 80.000 mensen onder de
armoedegrens. Amigour is er voor die ouderen bij
wie de nood en dreiging van armoede of dakloos
worden het hoogst is.

KERNCIJFERS
• 840 jongeren
• 4 dorpen
• 70% jongens en 30% meisjes

HOOGTEPUNTEN
• Gerenoveerde slaapzalen in gebruik genomen
• Deelname van leerlingen aan de jaarlijkse
“March of the Living”
• Praktijkonderwijs
• Samenwerkingsverbanden tussen de leerlingen
en de lokale gemeenschap, o.m. door
vrijwilligersprogramma’s

RESULTATEN
• 90% gaat het Israëlische leger in
• 62% haalt het eindexamen
• Beide resultaten liggen net boven het landelijk
gemiddelde

KERNCIJFERS
• 57 wooncomplexen
• 90 nieuwe appartementen gebouwd
• 8300 bewoners

HOOGTEPUNTEN
• Georganiseerde uitstapjes naar Jeruzalem en
het noorden
• Bar- of Batmitzwa vieringen voor ouderen die
dat als kind niet hebben gehad

NET@

AYALIM

TECHNOLOGISCHE TRAINING VOOR
JONGEREN

ONTWIKKELING VAN DE PERIFERIE

Sinds de oprichting van Net@ in 2003 is dit
programma voortdurend uitgebreid en bereikt het
inmiddels jongeren van verschillende etnische,
culturele en religieuze afkomst, kenmerkend voor
de Israëlische samenleving. Tijdens het driejarige
programma krijgen de jongeren een theoretische
en praktische opleiding die computerreparatie
en -onderhoud, netwerk administratie,
website bouwen, applicaties ontwikkelen en
programmeertalen leren inhoudt.

Het Ayalim project zorgt voor de fysieke en
sociale ontwikkeling van de Negev en de Galilee.
Deze ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt door
studenten die vrijwillig dorpen opbouwen in
deze regio’s. De studenten die vrijwilligerswerk
doen, brengen positieve veranderingen naar deze
gemeenschap. De komst van de studenten zorgt
voor een demografische verandering en brengt
sterkere bevolkingsgroepen naar de periferie.

KERNCIJFERS
KERNCIJFERS
•
•
•
•

1700 studenten
57 nieuwe studenten
2 nieuwe klassen opgericht voor Net@Junior
640 uur training

•
•
•
•

1000 studenten door heel Israël
14 Ayalim studentendorpen
50.000 uur vrijwilligerswerk
12 woongemeenschappen voor alumni

RESULTATEN
HOOGTEPUNTEN
• “Girls Hack-day” bij Microsoft waaraan 75
meisjes deelnamen
• Oprichting Net@Junior (12-15 jaar), voorbereiding op het Net@programma

RESULTATEN
• Met de door CIA opgehaalde gelden kan een
hele klas gedurende 1 jaar naar school

• Veel Ayalim studenten vestigen zich definitief in
de Negev en in de Galilee en blijven actief voor
de gemeenschappen

KINDEREN
COACHEN NAAR
PERSOONLIJK
SUCCES
RAVIT EN ANAT KUNNEN ZICH
WEER CONCENTREREN
Ravit (8 jaar) en Anat (9 jaar) zitten op hun jonge leeftijd al in het Youth Futures programma, omdat
zij het thuis niet gemakkelijk hebben. Samen met hun coach leren zij te vertrouwen op hun eigen
kracht. Door de aandacht van haar coach en met gerichte opdrachten lukt het Ravit om zich beter te
concentreren op school en weer tijd te hebben om met haar vriendinnetjes te spelen. Anat is door haar
coach geïnspireerd om te gaan tekenen en schilderen, waardoor zij ontdekte dat ze daar talent voor heeft.
Youth Futures is een sociaal en educatief programma voor kinderen en zorgt voor:
• Meer zelfvertrouwen
• Betere schoolresultaten
• Voorkomen van risicovol gedrag
• Verbeterde leefomstandigheden
• Een toekomstperspectief
De coaches van Youth Futures begeleiden kansarme kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Ze werken
samen met het gezin, de school en andere professionals om sociale en educatieve achterstand aan te
pakken en het zelfvertrouwen van het kind te versterken. Hierdoor gaan ze beter presteren op school en
versterken ze hun sociale vaardigheden. De kinderen krijgen meer focus en plezier in hun leven en zo
wordt risicovol gedrag voorkomen. Door de inzet en persoonlijke betrokkenheid van de coaches zien we
dat de kinderen zich enorm positief ontwikkelen.
Voor € 60,- wordt een kind 1 maand lang gecoacht. Help Ravit, Anat en al die andere kinderen!
Uw donatie is een investering in de toekomst van Israël. Doneer nu aan Youth Futures
NL91 INGB 0000 7777 77 t.n.v. Collectieve Israël Actie o.v.v. Youth Futures

020 644 84 29
info@israelactie.nl
www.israelactie.nl

