Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Nes Ammim Nederland
4 1 1 2 5 2 1 3

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Looiersdreef 805 Apeldoorn
0 6 2 8 0 7 2 3 9 0

E-mailadres

post@nesammim.nl

Website (*)

www.nesammim.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 2 8 8 2 2 7 9

Levensbeschouwing - Geloofsgemeenschappen
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

0

Aantal medewerkers (*)

1 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

G.Geitenbeek

Secretaris

R.J.A. Schaaf

Penningmeester

P.N.Hoffer

Algemeen bestuurslid

J.Uringa

Algemeen bestuurslid

P.van Keulen

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De Stichting Nes Ammim Nederland is een internationale oecumenische gemeenschap
gericht op ontmoeting, dialoog en leren, in het bijzonder van en met Joden en
Arabieren in Israel. De Stichting stelt zich ten doel om deze idealen uit te dragen en
om het dorp Nes Ammim in Israel te ondersteunen. Daartoe is zij actief op de volgende
gebieden: fondsenwerving, recrutering van vrijwilligers en communicatie, en het
verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit
doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel
uitmaken van organen van de stichting.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De Stichting Nes Ammim Nederland heeft ten doel het bevorderen van de goede
betrekkingen tussen Israëli en Christenen.
2. De Stichting Nes Ammim Nederland streeft dit doel na onder meer door het
verlenen van geestelijke en materiële steun aan een of meer nederzettingen in Israël,
het inzamelen van gelden daarvoor en het werven van al dan niet betaalde
werkkrachten voor dat doel.
3. Werkzaamheden van de Stichting Nes Ammim Nederland
De Stichting Nes Ammim Nederland wil voor jongeren en ouderen in de leeftijd van 18
tot circa 70 jaar het mogelijk maken in de gemeenschap Nes Ammim Israël voor
enkele maanden tot enige jaren te werken en te leren. Alle aspecten van het leven zijn
in de gemeenschap aanwezig: leven, werken en leren. Zowel bewoners van Nes
Ammim als bezoekers krijgen mogelijkheden om over Israël te leren – in het bijzonder
Galilea – over Jodendom, Christendom en Islam, en over het culturele, sociale,
godsdienstige en politieke leven in
Israël. Kortom, een leven van ontmoeting en dialoog.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De Stichting Nes Ammim Nederland heeft een website en geeft 4 x per jaar een eigen
Magazine uit en 10 x per jaar een nieuwsbrief. Daarnaast heeft zij promotiemateriaal
om te verspreiden onder haar donateurs en andere belangstellenden waaronder vele
kerken. De stichting verwerft haar inkomsten uit bijdragen van donateurs, kerken en
derden. De Stichting Nes Ammim Nederland is er voor de personele, financiële en
ideële ondersteuning van de nederzetting Nes Ammim Israël.
Daarnaast behoren legaten tot de mogelijkheden.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

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 legt de Stichting Nes Ammim Nederland in een door een accountant/kas
controlecommissie 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.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Open

Nihil

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

3

Herwaarderings
reserve

€

€

€

3

Overige reserves

€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+

€

3

€

3

€
€

10.200

227.328

€

+

178.033

+
194.528

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

237.531

€

+

98.990

+
€

168.237

98.990

16.495

€

237.528

168.237

€

€

€

Totaal

+

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

69.294

Totaal

€

237.531

+
€

194.531

€

95.541

€

194.531

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

Nalatenschappen

€

180.010

Overige baten particulieren

€

56.543

Som van baten van particulieren

€

236.553

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

€

+

+

€

17.868

€

46.184

€

64.052

€
€

236.553

+

+
64.052

€

+
236.553

€
€

+
64.052
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

144.018

46.444

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

144.018

€

46.444

Wervingskosten

€

16.065

€

9.708

Kosten beheer en administratie

€

5.962

€

3.924

Som van de lasten

€

166.045

€

60.076

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

€

0

Saldo financiële baten en lasten

€

-1.261

€

91

Saldo baten en lasten

€

69.247

€

4.067

+

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

+

