Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Appèl Kerk & Israël
6 0 4 0 7 9 8 0

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

Kinlozen 47, 2152 XB Nieuw Vennep
0 6 2 1 8 9 0 8 8 4

E-mailadres

info@appelkerkenisrael.nl

Website (*)

https://www.appelkerkenisrael.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

3

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Mevr. M. van den Beld

Secretaris

Dhr. J.A. Vermeulen

Penningmeester

Dhr. Jan Post

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*1FOL 

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

02 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

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
overeenstemming 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.

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?

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

e stichting Platform Appèl Kerk en Israël stelt zich de volgende taken:
de leiding van de kerk te herinneren aan de fundamentele theologische betekenis die
het heeft als kerk in Israël geworteld te zijn
zoveel mogelijk werk te maken van de taken die kerkordelijk ten aanzien van de
verhouding Kerk en Israël’ omschreven zijn
contact te leggen met allen binnen en buiten de kerk die het belang van de
theologische doordenking van de verhouding van Kerk en Israël onderschrijven, zowel
werkgroepen als individuen
zoveel mogelijk samen te werken met anderen die op hetzelfde terrein werkzaam zijn
zoveel mogelijk vormen van toerusting te creëren voor hen die op het grondvlak van de
kerkelijke gemeenten met ‘Kerk en Israël’ bezig zijn, waaronder het organiseren
van eigen studiedagen en landelijke dagen voor werkgroepen en commissies
werkzaam op het gebied van Kerk en Israël.
ten opzichte van alle levensbeschouwingen (o.a. via de media) helder te maken wat
binnen de kerk ten aanzien van ‘Kerk en Israël’ leeft
de theologische opleidingen te wijzen op hun verantwoordelijkheid binnen de
christelijke theologie onderwijs te leveren over de Joodse traditie door middel van het
vak Judaïca
Via
onze activiteiten
een e-mailnieuwsbrief
wij fondsen om de activiteiten te
daadkrachtig
stelling en
te nemen
tegen elke vormwerven
van antisemitisme.
kunnen realiseren.
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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).

Organiseren van een jaarlijkse studiedag voor predikanten en andere theologisch
geïnteresseerden. Verder een landelijke ontmoetingsdag voor verdieping van kennis
omtrent Jodendom en de verhouding Kerk en Israël. Tevens als ondersteuning
bestemd voor leden van K&I groepen, sympathisanten en anderen die zich betrokken
voelen.

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

https://www.appelkerkenisrael.nl/overons
Open
Incidentele acties, zoals in 2012, toen een manifest met 2000 sympathiebetuigingen

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

Aanbieden van materiaal en lezingen elders in het land .
Informatie via de website over al onze activiteiten, waaronder de inhoud van lezingen
en boekbesprekingen.
Kritisch en opbouwend volgen van het beleid van de PKN inzake de relatie met Israël,
door regelmatige ontmoetingen met leidinggevenden en hen die verantwoordelijk zijn
voor de opleiding van predikanten.
aan de synode werd overhandigd met het verzoek de samenwerking met Sabeel te
verbreken, een Palestijnse organisatie die in woord en daad niet verenigbaar is met
het genoemde kerkorde artikel.
Als
vervolg
op ditzijn
verzoek,
dat niet werd gehonoreerd, is een alternatief project
N.V.T
alle leden
vrijwillig
aangedragen om, via KiA, een christelijk Palestijns project te steunen dat wel het
bestaansrecht van Israël onderschrijft.

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.

https://www.appelkerkenisrael.nl/

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 1

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

14.878

€

+
€

14.493

0

+
€

14.878

+

14.493

+
Totaal

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

€

14.878

€

+
0

€

0

Bestemmingsfondsen

€

14.869

€

14.484

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

9

Totaal

€

14.878

+
€

14.493

+

€

€

9

€

14.493

+

https://www.appelkerkenisrael.nl/wp-content/uploads/2021/04/Jaarrekeningnw-2021.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

Nalatenschappen

€

Overige baten particulieren

€

Som van baten van particulieren

€

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

€

€

600

700

€

+
600

+

€

1.200

€

1.900

€
€

0

+

+
0

€

+
600

€
€

+
1.900
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

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

€

€

€

68

1.235

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

146

Som van de lasten

€

215

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

€

Saldo Financiële baten en lasten

€

€
€

68

+
1.235

€

+

€

222

€

1.457

€
385

€

443

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

+

