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1 Algemeen

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de Stichting  Platform Appèl Kerk & Israél.

De stichting Platform Appèl Kerk & Israël is opgericht bij notariële akte op 03 april 2013

Zij  is statutair gevestigd te Nieuw Vennep, gemeente Haarlemmermeer.

Doelstelling

De doelstelling en grondslag van de Stichting Platform Appèl Kerk & Israel  is als

volgt beschreven:

De stichting heeft als doel: het in en vanuit het grondvlak van de Protestanse Kerk in 

Nederland gestalte geven aan de kerkelijke opdracht tot onopgeefbare verbondenheid

met het volk Israël, en het verrichten van a hetgeen met het vorenstaande verband houdt 

of daartoe bevordelijk kan zijn. Zij wil dat doen op een slagvaardige manier en in over-

eenstemming  met de verwoording van deze opdracht genoemd in met name artikel 1

van de kerkorde van de Protestanse Kerk in Nederland. Zulks zo lang en voor zover   

deze opdracht (nog) niet door de Protestantse Raad voor Kerk en Israël binnen de

Protestanse Kerk in Nederland wordt vervuld.

Samenstelling bestuur:

(per 01 sept 2016)

Mevrouw M. van den Beld (voorzitter)

De heer J.A. Vermeulen (secretaris)

De heer J.Post (penningmeester)

Adres

Stichting Appèl Kerk & Israël Telefoon 0252-672257

Kinlozen 47 E-mail info@appelkerkenisrael.nl

2152 XB Nieuw Vennep WWW.appelkerkenisrael.nl

Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken

Amsterdam onder nummer 60407980

Richtlijn fondswervende instellingen

De stichting staat niet ingeschreven bij een  fondwervende instelling maar houdt zich wel aan de

richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven

in de kosten van de organisatie en de besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor

die fondsen bijeengebracht zijn.

Algemeen nut Beogende Instelling

De stichting is per 01 april 2014 officieel door de belastingdienst ingeschreven in het register 

als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
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Van de secretaris

Jaarverslag 2019.

In het jaar 2019 hebben we 8 vergaderingen mogen houden.

Zoals u in onze doelstellingen kunt lezen, houden we ons voornamelijk bezig met activiteiten die erop gericht zijn de 

Protestantse Kerk in Nederland kritisch te volgen in haar uitoefening van taken die voortvloeien uit de kerkorde ten aan-

zien van onze verbondenheid met het volk Israël.

Daarbij gaat het dus om een theologische missie die wij onszelf hebben opgelegd en die wij vinden voortvloeien uit wat 

de kerkorde beschrijft over haar relatie met dit volk.

Omdat de term ‘onopgeefbaar verbonden’ voor verwarring blijft zorgen, hebben we deze in ons logo veranderd in ‘omdat 

wij schatplichtig zijn aan Israël: volk, land en staat’. 

Onze verantwoording kunt u lezen op onze website onder ‘Nieuwe voorpagina (header)’.

Deze verandering kwam tot stand nadat we op 14 januari 2019 in debat gingen met de zogeheten liberale theologen,

die een manifest het licht hadden doen zien met als titel: ‘Geen speciale plaats meer voor Israël binnen de 

christelijke theologie’.

Ook toen bleek weer hoe verwarrend die term ‘onopgeefbaar verbonden’ is. De sprekers die middag in Utrecht in het

Landelijk Dienstencentrum waren: Dr. Marcus van Loopik, ds. Jan Offringa namens de liberale theologen en ds. Marja

van den Beld namens onze Stichting.

Op de website onder het thema ‘studiedagen’ zijn de voordrachten van die middag na te lezen.

Dat het lastig blijft om de positie van Israël theologische te funderen, blijkt ook telkens weer als de relatie van de PKN 

met Kairos-Sabeel aan de orde is. De PKN blijft deze organisatie steunen, die naar onze opvatting aanwijsbaar

antisemitische tendensen vertoont. Zo ondersteunt deze beweging openlijk de BDS-beweging, die anti-Joodse 

kenmerken vertoont door op te roepen niet bij Joden in Israël te kopen.

Ook in onze contacten met de Protestantse Raad voor Kerk en Israël in 2019 blijven we hierover aan de bel trekken en 

de PKN oproepen te stoppen met subsidies aan Sabeel, met wie Kairos-Sabeel verbonden is.

We hebben energie gestoken in een poging om twee deskundigen uit Israël op het gebied van Palestijns-Joodse relaties 

naar ons land te halen. Overleg hiertoe hebben we gevoerd met het CIDI en met Christenen voor Israël. Zowel dhr. Biker 

als dhr. Khaled bleken wegens onverwachte agenda -technische redenen helaas dit jaar niet aan ons verzoek te kunnen 

voldoen.

Regelmatig bespraken we onze zorgen ten aanzien van het vak judaïca in het theologische curriculum van de PThU. 

We blijven van mening dat het van cruciaal belang is dat aankomende theologen kennisnemen van de Joodse traditie en

dat niet op basis van vrijwilligheid, zoals nu geschiedt. Helaas is het ons ook in het afgelopen jaar niet gelukt bij de beleids-

makers van de universiteit een ingang te vinden om hier verandering in aan te brengen.

Helaas ontviel ons een belangrijke ondersteuner van ons werk: prof. dr. Hans Jansen.  Verscheidene malen mochten

we hem op onze studiedagen verwelkomen en soms ook als spreker horen. Omdat we overtuigd zijn van het belang

van zijn werk voor de theologische vorming van aanstaande theologen, omdat we vinden dat zijn kennis over de relatie 

 tussen joden- en christendom zoals hij die in vele boeken heeft overgeleverd, niet verloren mag gaan, zijn we afgelopen 

jaar begonnen naar mogelijkheden te zoeken voor een studiedag over zijn werk en de betekenis daarvan voor de

huidige theologiebeoefening. Het is ons gelukt een dag te organiseren om allereerst hem te gedenken en zijn werk nog

eens onder de aandacht te brengen in het jaar waarin we 75 jaar bevrijding vieren. 

En zeker ook om na te gaan wat de kerk, lees de PKN, met zijn gedachtengoed heeft gedaan in haar opleidingen.

Daartoe hebben we twee sprekers uitgenodigd, bekend met de persoon en het werk van Hans Jansen, te weten 

mw. Caluwaerts die naaste medewerker van hem was aan het Simon Wiesenthal Instituut te Brussel, waar Hans als

onderzoeker aan verbonden was, en prof. dr. Klaas Smelik, em. Hoogleraar aan de universiteit te Gent die veel heeft

gepubliceerd over jodendom en antisemitisme. Deze dag zal in februari 2020 gehouden worden, waarbij we jonge theo-

logen hebben uitgenodigd inzicht te geven in het huidige theologische curriculum. 

In het voorjaar van afgelopen jaar hebben we een Nieuwsbrief uitgebracht, nummer 32.

In het financiële jaarverslag kunt u lezen dat we over gezonde financiën beschikken.

april-20

Hans Vermeulen (secr.)
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ACTIVA 31-12-2019 31-12-2018

Liquide middelen 14.151€      24.170€      

Nog te ontvangen bedragen

kruisposten

                        Totaal  Activa 14.151€      24.170€      

PASSIVA 31-12-2019 31-12-2018

Nog te betalen kosten

Vooruit ontvangen bedragen 100€           485€           

Nog te betalen bedragen 10€             33€             

Vasgelegdvermogen

Bestemmingsreserve door giftgevers 14.041€      23.652€      

                          Totaal Pasiva 14.151       24.170       

Balans per 31 december 2019
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Werkelijk Werkelijk

2019 2018

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving

Giften algemeen/nieuwsbrieven 605€           21.684€      

Giften algemeen/nieuwsbrieven 2018 75€             

Brochures/Folders 1€               

Landenlijke- en Studiedagen 930€           1.950€        

Som der baten 1.610€        23.635€      

LASTEN

 Besteed aan doestelling

Afdracht aan stichtingen 10.000€      200€           

Voorlichting 68€             773€           

Kosten landelijke- en Studiedagen 927€           1.926€        

Totaal besteed aan doelstelling 10.996€      2.899€        

Werving baten

Kosten eigen fondswerving

(In % van baten uit eigen fondsenwerving) 0,00% 0,00%

Beheer en administratie

Bestuurskosten,kantoorkosten en bankkosten 225€           136€           

 

Som der lasten 11.221€      3.035€        

                                          Resultaat -9.611€      20.600€      

Resultaatbestemming

Toeving resp ontrekking aan bestemmingsreserve 9.611€        -20.600€    

Staat van baten en lasten over 2019
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Werkelijk Werkelijk

Kasstroom uit operationele activiteiten 2019 2018

Baten uit eigen fondsenwerving 1.610          23.635€      

Kosten eigen fondsenwerving -                 -€               

Besteed aan doelstelling -10.996      -2.899€      

Beheer en administratie -225           -136€         

Nog te ontvangen bedragen -385           485€           

Nog  te betalen bedragen -23             8€               

Operationele kasstroom -10.019€    21.092€      

Financiering kasstroom

Mutaties leningen o/g -€               -€               

Mutaties leningen u/g -€               -€               

Financierings kasstroom -                 -€               

Mutaties geldmiddelen -10.019      21.092€      

Mutaties liquide middelen

-ING Bank zakelijkerekening -10.019      21.092€      

Mutaties geldmiddelen (afname) -10.019      21.092€      

Kasstroom
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Liquide middelen 31-12-2019 31-12-2018

ING-Bank NL98INGB000955326 14.151€      24.170€      

Totaal 14.151€      24.170€      

Vooruit ontvangen bedragen
Ontvangsten van aanmeldingen voor de studiemiddag in februarie 2020

31-12-2019 31-12-2018

aanneldingen 100€           410€           

Corr boeking in 2018 moet zijn giften 75€             

Totaal 100€           485€           

Kortlopende schulden

31-12-2019 31-12-2018

Bankkosten 10€             33€             

Totaal 10€             33€             

Bestemmingreserve bepaald door giftgevers

Saldo    

01-01-19
Ontvangsten

Kosten + 

afdrachten

Verdeling 

voorlicht en 

beheer

Saldo    

31-12-19

Landenlijke- en Studiedagen 930 927 25 -22

Giften algemeen/nieuwsbrieven 23.652 680 10.000 269 14063

Voorlichting 68 -68 0

Kosten stichting 225 -225 0

Totaal 23.652 1.610          11.221 0 14.041

Toelichting op de balans per 31 december 2019
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Besteed aan doelstellingen Werkelijk Werkelijk
2019 2018

Voorlichting 68€             773€           

Kosten landelijke- en Studiedagen 927€           1.926€        

Totaal 996€           2.699€        

Werving baten Werkelijk Werkelijk
2019 2018

Totaal -€               -€               

Kosten beheer en administratie Werkelijk Werkelijk
2019 2018

Bestuurskosten 33€             

Bankkosten 116€           124€           

Reiskosten+vergoedingen Bestuur+ vrijwillegers 76€             12€             

Totaal 225€           136€           

Toelichting op baten en lasten over 2019
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GEVERS PER JAAR

AANTAL

2014 56

2015 151

2016 81

2017 57

2018 86

2019 53

Vastgesteld op 01 april 2020

Voorzitter Penningmeester

Mevrouw M. van de Beld J. Post

Resultaat verantwoording
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