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1 Algemeen

Voor u ligt het jaarverslag 2020 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 06-21890884

Kinlozen 47 E-mail info@appelkerkenisrael.nl

2151 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

Verslag Stichting Platform Appèl Kerk en Israël over het jaar 2020.

Zoals voor bijna alle organisaties in de wereld heeft ook het Appèl de gevolgen van de Covid-pandemie 
gemerkt.
Gelukkig hebben we in het afgelopen jaar op 17 februari voor de grote uitbraak van het virus nog een 
mooie studiedag kunnen houden in Tilburg die heel goed bezocht werd. 
Naar aanleiding van het overlijden van de theoloog en historicus prof. dr. Hans Jansen in mei 2019 wilden 
wij hem eren door een studiedag aan zijn werk te besteden, onder de titel: "75 jaar bevrijding en groeiend 
antisemitisme, wat staat de kerk te doen?" Prof. Jansen was onderzoeker aan het Simon Wiesenthal 
Instituut te Brussel. Hij is vooral bekend geworden met zijn indrukwekkende trilogie getiteld: Christelijke 
theologie na Auschwitz, theologische en kerkelijke wortels van het antisemitisme.
Voor deze studiedag nodigden we twee bekenden van Hans Jansen uit een referaat te houden, te weten 
mw. Yvonne Caluwaerts uit Knokke (B), een van zijn assistenten aan het Simon Wiesenthal Instituut te 
Brussel en Prof. Klaas Smelik, em. hoogleraar Hebreeuws en Joodse Studies in Gent, auteur van vele 
boeken over Jodendom en antisemitisme. 
Op onze website kunt u de bijdragen van beiden lezen.
In het middagprogramma vertelden twee jonge theologen Iris Veerbeek en Dirk-Jan Bierenbroodspot over 
hun ervaringen met het vak judaïca in de theologische opleiding.
Het werd een onthullend inkijkje in de huidige opleidingen van aankomende predikanten en 
godsdienstleraren. Daaruit bleek dat er wel uren Jodendom gegeven worden, maar verdeeld over 
verschillende vakken en vaak niet verplicht. Ook bij de nascholing voor predikanten valt Jodendom niet 
onder de verplichte onderdelen.

In februari ontvingen we een jaarverslag van Kerk in Aktie van de PKN over ons gezamenlijke project 
Rossing Centre for Education and Dialogue in Jeruzalem. Dit project hebben we vorig jaar definitief 
afgesloten.

Op 29 juni organiseerde het Platform, samen met het CIDI en Christenen voor Israël via zoom een lezing 
van de bekende Israëlische wetenschapper Daniel Diker.
Hij is ingegaan op de vele vragen en meningen die leefden over het vredesplan van de toenmalige 
Amerikaanse president Trump. 
Daniel Diker is de voormalige secretaris-generaal van het World Jewish Congress.
Op het ogenblik is hij onderzoeker aan het JCPA, het Jerusalem Centre for Public Affairs op het gebied van 
buitenlands beleid.
Uit hoofde van zijn werk, maar ook privé heeft hij vele invloedrijke contacten zowel aan Israëlische als aan 
Palestijnse kant.
Meer over deze lezing vindt u ook op onze website.

We hebben onderzoek gedaan naar het foldermateriaal dat Sabeel en de BDS-beweging (Boycot, 
Desinvestment, Sanctions) aan hun achterban verstrekken. We hebben onze bevindingen doorgezonden 
aan de Protestantse Raad voor Kerk en Israël van de PKN.

Met de Raad hebben we in het najaar een zoomgesprek gehouden, o.a. om kennis te maken met hun 
nieuwe voorzitter, ds. Snaterse en hun brochure ‘Onopgeefbaar verbonden”, waarin we enkele kritische 
opmerkingen over deze uitgave in ons gesprek met hen konden delen.

Naar aanleiding van een schrijven van de Wereldraad van Kerken waarin de EU wordt opgeroepen de 
voorgenomen annexatie van de Jordaanvallei door Israël te veroordelen en het associatieverdrag met 
Israël op te schorten, hebben we contact opgenomen met de RvK middels een brief en een telefonisch 
overleg om onze bezwaren tegen deze actie kenbaar te maken. Onze reactie staat op de website.

Op twee momenten hebben we nog live kunnen vergaderen, nl. op 20-1 en 24-2.
Op 9 november hebben we een zoomvergadering kunnen houden waarin we kennismaakten met Jak 
Verwaal die heeft aangegeven belangstelling te hebben voor het lidmaatschap van ons bestuur.

Een van onze bestuursleden heeft op 1 juli een artikel in Trouw geschreven over bruggen bouwen door de 
kerk tussen Joden en Palestijnen, maar dan wel op grond van een eerlijke dialoog. In reactie op een eerder 
eenzijdig Opiniestuk in dezelfde krant.

De secretaris heeft website onderhouden en bijgewerkt.

Afscheid werd genomen van dhr. Rijk Roelofse, Esther van Eenenaam, ds. Dirk-Jan Bierenbroodspot en 
ds. Nini Vonk-Wartena. 

April 2021
Secretaris
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ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019

Liquide middelen 14.493€      14.151€      

Nog te ontvangen bedragen

kruisposten

                        Totaal  Activa 14.493€      14.151€      

PASSIVA 31-12-2020 31-12-2019

Nog te betalen kosten

Vooruit ontvangen bedragen -€               100€           

10€             

Nog te betalen bedragen 9€               

Vasgelegdvermogen

Bestemmingsreserve door giftgevers 14.484€      14.041€      

                          Totaal Pasiva 14.493       14.151       

Balans per 31 december 2020
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Werkelijk Werkelijk

2020 2019

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving

Giften algemeen/nieuwsbrieven 700€           605€           

Giften algemeen/nieuwsbrieven 2018 75€             

Brochures/Folders

Landenlijke- en Studiedagen 1.200€        930€           

Som der baten 1.900€        1.610€        

LASTEN

 Besteed aan doestelling

Afdracht aan stichtingen 100€           10.000€      

Voorlichting 277€           68€             

Kosten landelijke- en Studiedagen 857€           927€           

Totaal besteed aan doelstelling 1.235€        

Werving baten

Kosten eigen fondswerving

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

Beheer en administratie

Bestuurskosten,kantoorkosten en bankkosten 222€           225€           

 

Som der lasten 1.457€        #VERW!

                                          Resultaat 443€           #VERW!

Resultaatbestemming

Toeving resp ontrekking aan bestemmingsreserve 443€           9.611€        

Staat van baten en lasten over 2020
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Werkelijk Werkelijk

Kasstroom uit operationele activiteiten 2020 2019

Baten uit eigen fondsenwerving 1.900          1.610€        

Kosten eigen fondsenwerving -                 -€               

Besteed aan doelstelling -1.235        #VERW!

Beheer en administratie -222           -225€         

Nog te ontvangen bedragen -100           -385€         

Nog  te betalen bedragen -1               -23€           

Operationele kasstroom 342€           #VERW!

Financiering kasstroom

Mutaties leningen o/g -€               -€               

Mutaties leningen u/g -€               -€               

Financierings kasstroom -                 -€               

Mutaties geldmiddelen 342             #VERW!

Mutaties liquide middelen

-ING Bank zakelijkerekening 342             -10.019      

Mutaties geldmiddelen (afname) 342             -10.019€    

Kasstroom
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Liquide middelen 31-12-2020 31-12-2019

ING-Bank NL98INGB000955326 14.493€        14.151€      

Totaal 14.493€        14.151€      

Vooruit ontvangen bedragen

Ontvangsten van aanmeldingen voor de studiemiddag in februarie 2020

31-12-2020 31-12-2019

aanneldingen 100€           

Corr boeking in 2018 moet zijn giften

Totaal -€                  100€           

Kortlopende schulden

31-12-2020 31-12-2019

Bankkosten 9€                 10€             

Totaal 9€                 10€             

Bestemmingreserve bepaald door giftgevers

Saldo    

01-01-20

Ontvangsten
Kosten + 

afdrachten

Verdeling 

voorlicht en 

beheer

Saldo                                        

31-12-20

Landenlijke- en Studiedagen 1.200 857 447 -105

Giften algemeen/nieuwsbrieven 14.041 700 100 52 14589

Voorlichting 277 -277 0

Kosten stichting 222 -222 0

Totaal 14.041 1.900            1.457 0 14.484

Toelichting op de balans per 31 december 2020
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Besteed aan doelstellingen Werkelijk Werkelijk

2020 2019

Voorlichting 277€           68€             

Kosten landelijke- en Studiedagen 857€           927€           

Totaal 1.135€        996€           

Werving baten Werkelijk Werkelijk

2020 2019

Totaal -€               -€               

Kosten beheer en administratie Werkelijk Werkelijk

2020

Bestuurskosten 104€           33€             

Bankkosten 118€           116€           

Reiskosten+vergoedingen Bestuur+ vrijwillegers 76€             

Totaal 222€           225€           

Toelichting op baten en lasten over 2020
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GEVERS PER JAAR

AANTAL

2014 56

2015 150

2016 81

2017 57

2018 61

2019 75

2020 59

Vastgesteld op 01 april 2021

Voorzitter Penningmeester

Mevrouw M. van de Beld J. Post

Resultaat verantwoording
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