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1 Algemeen

Voor u ligt het jaarverslag 2022 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

Jaarverslag 2022

In dit jaar hebben we vijfmaal vergaderd. Daarin komen de lopende zaken aan 
de orde, met onze doelstelling elke keer voor ogen, namelijk om de PKN aan 
haar eigen geformuleerde opdracht te houden. Hoe wordt er vorm en inhoud 
gegeven aan de belijdenis dat de kerk in Israël geworteld is? Hoe wordt het 
toenemende antisemitisme bestreden? Als leden van de PKN horen we 
veelbelovende woorden, maar zien we weinig concrete stappen. Daarom 
blijven we dus de vinger aan de pols houden, niet alleen als het om dit 
belangrijke thema gaat, maar zeker ook wanneer de PKN en andere 
kerkgenootschappen een eenzijdig of feitelijk onjuist oordeel over Israël 
uitspreken. In de kerk blijft het vaak moeilijk om de broodnodige theologische 
verdieping los te koppelen van de politieke situatie in Israël die ook wij kritische 
volgen. Leidend blijft voor ons de theologische doelstelling van de PKN zoals 
verwoord in de kerkorde.
De Protestantse Raad voor Kerk en Israël produceerde eind 2022 een 
brochure, gericht aan de predikanten en gemeenteleden om na te denken over 
het belangrijkste kerkorde-artikel, wat ons betreft, over de opdracht tot 
Onopgeefbare Verbondenheid met Israël. Op 28 november 2022 organiseerde 
we een landelijke dag voor onze achterban om na te gaan wat deze brochure 
voor reacties binnen de kerk had opgeleverd. Mede ook naar aanleiding van de 
schuldbekentenis die scriba De Reuver uitsprak tijdens de 
Kristallnachtherdenking op 8 november 2020 in Rav Aron Schuster synagoge 
te Amsterdam.
Wat gebeurt er nu concreet met deze twee gebeurtenissen? Merken we er iets 
van in onze relatie tot de Joodse gemeenschap en wat levert het op aan 
concrete acties binnen de kerk in de bestrijding van het antisemitisme?
Op onze website zijn de referaten van de sprekers te vinden en de reacties van 
de aanwezigen op deze landelijke dag.
Ook dit jaar brachten we onze Nieuwsbrief uit, nummer 34.
Onze website werd o.a. gevuld met de melding van diverse verschenen 
boeken die uitkwamen, met verschillende van onze recensies. We reageerden 
op het uitgebrachte rapport van Amnesty International over hun visie op het 
Israëlisch-Palestijnse conflict. Een kritische reactie vanwege de eenzijdigheid 
en de beschuldiging dat Israël een “apartheidsstaat” zou zijn. Alles te vinden op 
onze website, via het zoekprogramma.
En ook in dit jaar 2022 hebben we tweemaal bijgepraat met de Protestantse 
Raad. We vinden het belangrijk elkaar op de hoogte te houden van diverse 
activiteiten en kennis uit te wisselen.
Verder treft u uiteraard onze jaarrekening aan en een verantwoording van onze 
penningmeester van de door hem gemaakte boekhouding.
We kunnen terugkijken op een boeiend jaar waarin we velen van u mochten 
ontmoeten.

Hans Vermeulen.
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ACTIVA 31-12-2022 31-12-2021

Liquide middelen 14.973€      14.878€      

                        Totaal  Activa 14.973€      14.878€      

PASSIVA 31-12-2022 31-12-2021

Nog te betalen bedragen 50€             9€               

Vasgelegdvermogen

Bestemmingsreserve door giftgevers 14.923€      14.869€      

                          Totaal Pasiva 14.973€      14.878€      

Balans per 31 december 2022
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0

Werkelijk Werkelijk

2022 2021

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving

Giften algemeen/nieuwsbrieven 805€           600€           

Brochures/Folders

Landenlijke- en Studiedagen 765€           

Som der baten 1.570€        600€           

LASTEN

 Besteed aan doestelling

Afdracht aan stichtingen

Voorlichting 68€             

Kosten landelijke- en Studiedagen 1.231€        

Totaal besteed aan doelstelling 1.231€        68€             

Werving baten

Kosten eigen fondswerving 103€           

(In % van baten uit eigen fondsenwerving) 6,56% 0,00%

Beheer en administratie

Bestuurskosten,kantoorkosten en bankkosten 182€           146€           

 

Som der lasten 1.516€        215€           

                                          Resultaat 54€             385€           

Resultaatbestemming

Toeving resp ontrekking aan bestemmingsreserve -54€           -385€         

Staat van baten en lasten over 2022
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Werkelijk Werkelijk

Kasstroom uit operationele activiteiten 2022 2021

Baten uit eigen fondsenwerving 1.570€        600€           

Kosten eigen fondsenwerving -103€         -€               

Besteed aan doelstelling -1.231€      -68€           

Beheer en administratie -182€         -146€         

Nog te ontvangen bedragen

Nog  te betalen bedragen 41€             

Operationele kasstroom 95€             385€           

Financiering kasstroom

Mutaties leningen o/g -€               -€               

Mutaties leningen u/g -€               -€               

Financierings kasstroom -€               -€               

Mutaties geldmiddelen 95€             385€           

Mutaties liquide middelen

-ING Bank zakelijkerekening 95€             385€           

Mutaties geldmiddelen (afname) 95€             385€           

Kasstroom
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Liquide middelen 31-12-2022 31-12-2021

ING-Bank NL98INGB000955326 14.973€        14.878€      

Totaal 14.973€        14.878€      

Vooruit ontvangen bedragen

31-12-2022 31-12-2021

Totaal -€                  -€               

Kortlopende schulden

31-12-2022 31-12-2021

Bankkosten 19€               9€               

Reiskosten 31€               

Totaal 50€               9€               

Bestemmingreserve bepaald door giftgevers

Saldo             

31-12-21

Ontvangsten
Kosten + 

afdrachten

Verdeling 

voorlicht en 

beheer

Saldo                                        

31-12-22

Landenlijke- en Studiedagen 765€             1.231€        285€           -751€       

Giften algemeen/nieuwsbrieven 14.869€   805€             -€               15.674€   

Voorlichting 103€           -103€         -€             

Kosten stichting 182€           -182€         -€             

Totaal 14.869€   1.570€           1.516€        0€               14.923€   

Toelichting op de balans per 31 december 2022
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Besteed aan doelstellingen Werkelijk Werkelijk

2022 2021

Voorlichting

                 -Website 103€           68€             

Landelijke dag

                 -Zaalhuur 405€           

                 -Lunch koffie en thee 639€           

                 -Vergoeding spekers 30€             

                  -Reiskosten sprekers 157€           

Totaal 1.334€        68€             

Werving baten Werkelijk Werkelijk

2022 2021

Totaal -€               -€               

Kosten beheer en administratie Werkelijk Werkelijk

2022 2021

Bestuurskosten 38€             

Bankkosten 182€           108€           

Totaal 182€           146€           

Toelichting op baten en lasten over 2022
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GEVERS PER JAAR

AANTAL

2014 56

2015 150

2016 81

2017 57

2018 61

2019 75

2020 59

2021 6

2022 52

Vastgesteld op 01 april 2023

Voorzitter Penningmeester

Mevrouw M. van de Beld J. Post

Resultaat verantwoording
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