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1. Inleiding
Nes Ammim is een internationale werk- en leefgemeenschap in Israël. Nes Ammim is een
Hebreeuwse uitdrukking en betekent ‘banier van de volkeren’.
De gemeenschap is in 1963 opgericht door (onder andere) de Nederlandse christen Johan Pilon
en de Israëlische jood Schlomo Bezek. Naast hen waren er ook christenen uit andere landen, met
name Duitsland bij betrokken. Het oorspronkelijke uitgangspunt was de dialoog en het
vertrouwen tussen joden en christenen te verbeteren. Deze dialoog is de afgelopen jaren o.l.v.
het Centre of Learning and Dialogue for Peace uitgebreid naar de trialoog; het gesprek tussen
joden, christenen en moslims in Europa en Israël. Dit onderdeel van Nes Ammim faciliteert
dialoogprojecten tussen Joden en Arabieren/Palestijnen in Israël. Nes Ammim is een
solidariteitsprincipe on the spot.
Voor het profiel van Nes Ammim zie de website www.nesammim.nl
In dit beleidsplan geeft het bestuur kort aan welke doelen de Stichting Nes Ammim Nederland
nastreeft en welke werkzaamheden ze daarvoor verricht, de manier waarop zij geld wil werven,
hoe het beheer van de middelen plaatsvindt en hoe zij tot besteding van middelen komt.
2. Doelen
In de statuten van Nes Ammim Nederland (artikel 1) zijn de volgende doelen opgenomen:
“Nes Ammim is een internationale en oecumenische gemeenschap, gericht op ontmoeting,
dialoog en leren, in het bijzonder van en met Joden en Arabieren in Israël. De Stichting stelt zich
ten doel om deze idealen uit te dragen en om het dorp Nes Ammim in Israël te ondersteunen.”
De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. Het doen van uitkeringen aan
de oprichters of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting is statutair uitgesloten.
3. Werkzaamheden van de Stichting Nes Ammim Nederland
Eén van de belangrijkste taken van Nes Ammim Nederland is het werven van vrijwilligers die in
de gemeenschap te Nes Ammim Israel voor enkele maanden tot enige jaren willen verblijven.
Hoewel het merendeel van deze vrijwilligers jong volwassenen zijn, worden ook vrijwilligers
in andere leeftijdsgroepen uitgezonden. De vrijwilligers verrichten tal van werkzaamheden
binnen de gemeenschap en worden daarnaast in de gelegenheid gesteld om via een uitgebreid
studieprogramma te leren over Jodendom, Christendom en Islam, en over het culturele, sociale,
godsdienstige en politieke leven in Israël en de Palestijnse gebieden. Kortom, een leven van
ontmoeting en dialoog.
Ook willen we het bezoek vanuit Nederland aan Nes Ammim stimuleren als educatief toerisme.
Bezoekers van Nes Ammim kunnen zo delen in het leren over Israël. We richten ons daarbij in
het bijzonder op kerkelijke gemeenten uit de Protestantse Kerk in Nederland, maar ook andere
kerkelijke stromingen zijn van harte welkom in deze oecumenische gemeenschap.
In Nederland willen wij actief meewerken om de gesprekken die gaan om het overbruggen van
tegenstellingen in het Midden Oosten tussen de drie godsdiensten Jodendom, Christendom en
Islam te bevorderen, dit om de toenemende polarisatie tegen te gaan.
Hiertoe organiseren wij bijeenkomsten en hebben wij sprekers beschikbaar. Ook verzorgen wij
communicatie over de dialoogprojecten in Israël via onze website, de digitale nieuwsbrief, het
magazine en andere publicaties.
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Nes Ammim Nederland werkt samen met Nes Ammim Duitsland. Vanuit de beide besturen
wordt invulling gegeven aan de organen die Nes Ammim Israël aansturen.
Voor de details hiervan wordt verwezen naar de Guidance.
De stichting verwerft haar inkomsten uit bijdragen van donateurs, kerken (met name van de
Protestantse Kerk in Nederland) en derden.
Daarnaast behoren legaten tot de mogelijkheden.
Voor bepaalde projecten kunnen fondsen benaderd worden om een bijdrage te leveren. Nes
Ammim Nederland wordt niet door de overheid gesubsidieerd
Het bestuur beheert het vermogen van de Stichting Nes Ammim Nederland en bepaalt de
besteding van de middelen binnen de kaders die de statuten aangeven.
Jaarlijks stelt het bestuur een begroting en een jaarrekening vast. Eveneens jaarlijks legt de
Stichting Nes Ammim Nederland in een door een accountant gecontroleerd jaarverslag
verantwoording af over de besteding van de middelen. Dit jaarverslag ligt ter inzage bij het
secretariaat.
Indien de Stichting Nes Ammim Nederland wordt geliquideerd zal de bestemming van een
eventueel batig liquidatiesaldo pas worden vastgesteld na vooraf verkregen goedkeuring van het
Ministerie van Financiën.
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