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Bekijk Israël eens op een andere manier
en zie wat WIZO met uw geld doet!

Deze Nederlandse projecten zijn onderdeel van de ruim 800 WIZO projecten in Israël:
Community Center Afula
(onder andere Ella Eldersheim jeugdclub en programma’s voor kansarme jeugd);
Ina Kisch-Houthakker Huis
in Eilat (kinderdagverblijf );
Shikun Jessie Cohen
in Holon (multifunctioneel kinderdagverblijf );
Kinderdagverblijf
in Kiryat Gat (met speciaal muziekonderwijs);
Family Club
op luchtmachtbasis Ramat David;
Jeugdclub en speelplaats
op luchtmachtbasis Ramat David;
Fieps van Emde Centre
in Ramle (o.a. opvang voor ‘girls in distress’);
WIZO Community Centre
in Rechaniya, Upper Galil (jeugdclub en bibliotheek);
Freddie Markx Centre
in Rechaniya (vrouwenclub);
Channah en Michael Levin Kinderdagverblijf
in Rishon le-Zion;
Channah en Michael Levin WIZO Center
in Rishon le-Zion;
Eiser-Loeb Wing
in Tel Aviv (geriatrische afdeling WIZO parents home);
Eshkol District
(opvang en therapie voor getraumatiseerde jeugd).

Bovendien worden, waar nodig, ook niet door WIZO Nederland geadopteerde projecten ondersteund, zoals:
Jeugddorp Nahalal
gerenoveerde keuken;
Nachlat Yehuda in Rishon le-Zion
gerenoveerde slaapvleugel.

U wordt bij al deze projecten met open armen ontvangen.
S.v.p. van te voren een afspraak maken. Het WIZO toeristenbureau regelt dit graag.
Adres WIZO toeristenbureau:
38 Rehov David HaMelech, Tel Aviv
Tel.: +972-(0)3-6923819
E-mail: touristdept@wizo.org
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WIZO-literatuurprijs 2013

Boeken boeien en binden

Elk jaar reikt WIZO de literatuurprijs uit aan de schrijver die onze lezers het
best vinden. Kijk op wizo.nl/literatuurprijs wie de WIZO-literatuurprijs 2012
heeft gewonnen.
Lees mee voor de literatuurprijs 2013.
• Iedereen kan zich aanmelden, jong of oud, man of vrouw, joods of niet
• Doe mee met je leesclub of stel er zelf een samen
• Lees ten minste drie van de zes genomineerde boeken
• Start meteen of later, maar uiterlijk in het voorjaar van 2013.
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Geef joodse jongeren in Israel uit economisch
en sociaal achtergestelde milieus - vaak uit
Ethiopië en de voormalige Sovjet-Unie - de
gelegenheid om opgeleid te worden tot bar of
bat mitswa en het te vieren zoals ieder ander
joods kind in de wereld: met een sjoeldienst en
een groot feest met hun familie en vrienden!

nl T: +31 20 646
W: www.wizo.
ING 535617
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Meer informatie en aanmelden via wizo.nl/literatuurprijs
of bel (020) 646 30 17.
Volg WIZO op Facebook, Twitter en internet, ook voor evenementen.
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Bekijk onze webshop via www.wizo.nl
De opbrengsten komen geheel ten goede aan onze projecten in Israël.

A.J. Ernststraat 735a, 1082 LJ Amsterdam
T (020) 646 30 17
E info@wizo.nl
www.wizo.nl/literatuurprijs
59.96.33.077 t.n.v. Stichting WIZO Cultuur

Amsterdam
A.J. Ernststraat 735a
Telefoon 020 - 64 66 295
ma t/m do 10.00 - 16.00 uur
vrij 10.00 - 13.00 uur

Enschede
Prinsestraat 16
Telefoon 06 – 5133 66 50
wo en zo 11.00 - 17.00 uur
WIZO is ANBI gecertificeerd

Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen
Jaarverslag
Over de periode 1 januari 2012 t/m 31 december 2012

De leden van het hoofdbestuur
Voorzitter
Joyce Numann-Durlacher

joyce.numann@wizo.nl

Vice-voorzitter
Margriet Bouscher-Snapper

margriet.bouscher@wizo.nl

Secretaris
Debby Kater-Schipper

debby.kater@wizo.nl

Lid
Jansje Stodel

jansje.stodel@wizo.nl

WIZO Nederland
Secretariaat:
A.J. Ernststraat 735a
1082 LJ Amsterdam
Office Manager
Belia van Gelder

belia.van.gelder@wizo.nl

Telefoon: 020 - 646 3017
E-mail: info@wizo.nl
www.wizo.nl
ABN-Amro 54.47.01.216
ING 53 56 17
K.v.K. Amsterdam 40530307
WIZO Nederland is ANBI-gecertificeerd.
De vereniging draagt de naam: Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen-Nederland en heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. De vereniging is aangesloten bij de Internationale Organisatie van Zionistische
Vrouwen (WIZO - Women’s International Zionist Organization) gevestigd in Tel Aviv, Israël.
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WIZO
WIZO is een internationale politiek onafhankelijke vrijwilligersorganisatie van joodse vrouwen opgericht in Londen in 1920. WIZO zet zich in voor de
emancipatie van vrouwen, voor het verbeteren van
welzijn in alle geledingen van de Israëlische samenleving en voor het bevorderen van joodse educatie In
Israël en daarbuiten. Op dit moment telt WIZO ruim
200.000 leden in 52 landen.
WIZO streeft de volgende doelen na:
• zorg voor het welzijn van baby’s, kinderen, jongeren, vrouwen en ouderen in Israël;
• verbeteren van de positie van vrouwen in Israël;
• ondersteunen van immigranten bij hun integratie in
Israël;
• versterken van de band tussen Israël en de joodse
wereld daarbuiten;
• bestrijden van antisemitisme in de gehele wereld.
De 800 lopende projecten in Israël kosten jaarlijks
circa $180 miljoen. De financiering hiervan wordt
voor 85% gedragen door de Israëlische overheid, lokale overheden en de gebruikers. Van de resterende
15% nemen de nationale WIZO-federaties 11% voor
hun rekening. WIZO Israël draagt 1,7% bij; de overige
2,3% komt uit diverse bronnen.
In de loop der jaren heeft WIZO een uitstekende
naam opgebouwd op het gebied van de emancipatie
van vrouwen, mensenrechten, bestrijding van discriminatie, zorg en educatie in Israël. WIZO is door de
Verenigde Naties erkend als NGO en adviseert sociale
en economische raden zoals ECOSOC en Unicef.

WIZO Nederland
De Nederlandse WIZO-federatie, WIZO Nederland, is
een vereniging met ongeveer 1450 leden en donateurs. WIZO Nederland werkt met tien regionale afdelingen, een speciale afdeling voor jonge vrouwen
(Aviv), een afdeling voor in Nederland woonachtige
Israëlische vrouwen (Gesher) en twee GiftShops.
WIZO Nederland brengt geld bijeen om haar aandeel
te leveren in de opzet en exploitatie van de ruim 800
projecten in Israël. Daarnaast heeft WIZO Nederland
13 projecten geadopteerd. Dit betekent dat de Nederlandse WIZO-federatie jaarlijks extra financiële
middelen bijeenbrengt voor de verbetering en/of uitbreiding van deze adoptieprojecten.
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Organisatie WIZO Nederland
WIZO Nederland is een vrijwilligersorganisatie. Het
bestuur (HB) bestaat momenteel uit vier leden. Er zijn
op dit moment drie vacatures: penningmeester, PR
en fondsenwerving. Het bestuur heeft een aantal uitvoerende taken gedelegeerd aan een (betaalde) office manager (0,8 fte). Zij is een belangrijk aanspreekpunt binnen de organisatie.
Zij speelt onder meer een waardevolle rol bij het onderhouden van contacten met de afdelingen, de giftshops en de leveranciers.
Het hoofdbestuur stuurt de tien regionale afdelingen
aan, alsmede Aviv, Gesher, de medewerkers van de
giftshops en de office manager. Het bestuur wordt
ondersteund door een boekhouder en secretaresse
op oproepbasis.
De afdelingen, Aviv en Gesher zijn geen aparte rechtspersonen maar hebben wel een eigen bestuur. Eenmaal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering
gehouden, waarin onder meer het bestuur van WIZO
Nederland wordt benoemd en het algemeen en financieel jaarverslag wordt besproken en goedgekeurd.
WIZO Nederland is lid van de Nederlandse Vrouwen
Raad (NVR) en maakt deel uit van de ECWF, de European Council of WIZO Federations.

Leden en donateurs
Het lidmaatschap van WIZO Nederland staat open
voor vrouwen die zich kunnen aansluiten bij één van
de vier Nederlandse joodse kerkgenootschappen (PIG,
NIG, LJG en Masorti), of voor wier vader dit geldt of
gold. Zowel personen als organisaties en bedrijven die
WIZO Nederland een goed hart toedragen kunnen donateur worden. Het lidmaatschap en de bijdrage voor
donateurs bedraagt minimaal € 40 per jaar. Zakelijke
donateurs betalen minimaal € 100 per jaar.

Culturele activiteiten
In 2008 is de Stichting WIZO Cultuur opgericht. Deze
stichting heeft een eigen bestuur, een eigen werkwijze en een eigen jaarverslag. Vanaf 2012 organiseert
WIZO Cultuur onder meer jaarlijks de WIZO Literatuurprijs: de enige Nederlandse literatuurprijs voor
joodse of Israëlische schrijvers. Het doel van WIZO
Cultuur is het aankweken en versterken van joods bewustzijn in Nederland. WIZO Nederland ondersteunt
de activiteiten van WIZO Cultuur.

WIZO-literatuurprijs 2013

Boeken boeien en binden

Elk jaar reikt WIZO de literatuurprijs uit aan de schrijver die onze lezers het
best vinden. Kijk op wizo.nl/literatuurprijs wie de WIZO-literatuurprijs 2012
heeft gewonnen.
Lees mee voor de literatuurprijs 2013.
• Iedereen kan zich aanmelden, jong of oud, man of vrouw, joods of niet
• Doe mee met je leesclub of stel er zelf een samen
• Lees ten minste drie van de zes genomineerde boeken
• Start meteen of later, maar uiterlijk in het voorjaar van 2013.
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Van de voorzitter
Het jaar 2012 is voor WIZO Nederland druk en veelbewogen geweest. Het was een jaar met opvallende
hoogtepunten, maar ook met grote zorgen over de
veiligheid van onze projecten in het zuiden van Israël. Het is zowel belangrijk als bemoedigend om vast
te stellen dat WIZO zeker dan op zijn sterkst is. In dit
jaarverslag willen wij u graag van de WIZO-activiteiten in 2012 verslag doen.
De Nederlandse ambassadeur Caspar Veldkamp
en zijn vrouw Anne bezochten met leden van het
hoofdbestuur de WIZO Ichpat Vocational School in
Tel Aviv, waar beroepsonderwijs wordt gegeven aan
ontspoorde jongeren. De klassen worden gevormd
door o.a. orthodox Joodse, Arabische, Russische en
Ethiopische kinderen. Het ambassadeursechtpaar
werd ontvangen met door de leerlingen gemaakte
erwtensoep en stamppot.
Eenentwintig vrouwen uit Nederland bezochten in
januari, samen met zevenhonderd vrouwen vanuit
de hele wereld, de 25ste vierjaarlijkse Wereld WIZO
Conferentie in Israël. Het waren vijf indrukwekkende dagen met bezoeken aan projecten, lezingen en
workshops: een aaneenschakeling van hoogtepunten. Onze delegatie bracht een bezoek aan het blijfvan–mijn-lijf-huis in Ashdod en onthulde plaquettes
in het kinderdagverblijf in Kiryat Gat en het kantoor
van Wereld WIZO ter nagedachtenis aan degenen
die WIZO in het afgelopen jaar een erfenis of legaat
hebben nagelaten. We beleefden onvergetelijke uren
met de jongeren van ons project in het Eshkol.
President Shimon Peres was eregast bij de openingsavond: “Vrede is er pas als vrouwen in de hele wereld
gelijk behandeld worden als mannen”, zei hij. Het
antwoord van WIZO over de positie van de vrouw in
Israël is: “WIZO wil vrouwen niet achter in de bus, niet
in het midden en niet vooraan, WIZO wil vrouwen
achter het stuur!”
In Afula konden wij in het Community Center de Ethiopische meisjes een envelop overhandigen met de
opbrengst van de door hun gemaakte armbanden en
colliers die niet alleen in Nederland te koop waren,
maar ook gretig aftrek vonden tijdens de conferentie.
Als gevolg van de recessie moet WIZO steeds meer
doen met minder geld, een trend die zich helaas nog
altijd voortzet. Hoe belangrijk de rol van WIZO in de
samenleving is werd door verschillende eminente
sprekers toegelicht, onder wie Tzipi Livni. Op de nieu-

we president van Wereld WIZO, Tova Ben-Dov, en de
voorzitter, Professor Rivka Lazovsky, rust een enorme
verantwoordelijkheid.
Vlak na ons vertrek werd Israël in maart opgeschrikt
door hevige raketbeschietingen. Voor de bewoners in
het zuiden lag het openbare leven plat. Kinderen konden niet naar de kinderdagverblijven en naar school,
ouders konden niet naar hun werk. Een WIZO-hotline
werd ingesteld om eerste zorg te kunnen verlenen. De
noodzaak om nieuwe schuilkelders in de projecten te
bouwen was overduidelijk en er kwam een campagne
op gang om hiervoor fondsen te werven.
Dankzij extra giften konden wij onze jongeren uit
Eshkol naar een Pesachkamp laten gaan, waardoor
zij even bevrijd waren van de dagelijkse dreiging van
raketaanvallen.
Helaas bleven WIZO-acties in 2012 in het teken van
raketaanvallen staan, want ook in november escaleerde het geweld. Naast de bouw van veilige schuilkelders is ook nazorg nodig bij het verwerken van
opgelopen trauma’s.
Noodcampagnes en nieuws kunnen snel verspreid
worden dankzij de digitale media. WIZO maakt gebruik van Facebook, stuurt nieuwsbrieven, twittert
en plaatst berichten op de site.
In 2012 is de nieuwe huisstijl voor alle pr-uitingen geïmplementeerd. De bloem met het joodse hart wordt
steeds anders ingevuld met toepasselijke foto’s. Ook
het logo is vernieuwd.
In navolging van WIZO in Engeland brengen wij een
serie giftcards op de markt: een perfect cadeau voor
vrijwel iedere gelegenheid.
Met de gift tokens kiest de gever zelf het doel uit: muziektherapie, kinderdagverblijf, beroepsopleiding, de
bouw van schuilkelders of het bar of batmitswa-project.
Door automatisering kunnen taken die vroeger door
afdelingsbesturen vervuld werden vervallen. Door
zoveel mogelijk te centraliseren en ondersteuning te
bieden aan werkzaamheden die nog wel regionaal
gebeuren, streven wij ernaar om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor vrijwilligers om zich voor
WIZO in te zetten.
Dankzij deze ontwikkeling kunnen regionale besturen zich vooral richten op het organiseren van evenementen.
Uit de verslagen van de afdelingen blijkt frustratie dat
er té veel energie verloren gaat aan het organiseren
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van activiteiten die afgelast moeten worden door
gebrek aan belangstelling. Dit is tegenstrijdig met de
vraag van leden naar bijeenkomsten. Deze ontwikkeling ondermijnt de motivatie van de organisatoren
en het leidt er ook toe dat WIZO ieder jaar minder inkomsten uit de afdelingen krijgt.
Elkaar ontmoeten leidt vaak tot het aantrekken van
nieuwe leden en ook dat neemt helaas gestaag af.
Ook leden kunnen zelf activiteiten voor WIZO initiëren, het hoeft niet altijd een groots evenement te zijn.
Dat huiskamerbijeenkomsten laagdrempelig, maar
wel succesvol kunnen zijn, bewijzen de leesclubs die
door het hele land zijn opgericht voor de WIZO Literatuurprijs, een initiatief van de Stichting WIZO Cultuur.
De boekenclubs die door iedereen gevormd kunnen
worden hebben zich enthousiast gekweten van hun
taak om de winnaar van de WIZO Literatuurprijs te kiezen. Op 25 november nam de Israëlische schrijver Assaf Gavron de prijs in ontvangst. Naast een kunstwerk
dat speciaal voor hem was gemaakt, krijgt een jongere
uit een WIZO Jeugddorp een Literatuurbeurs waar de
naam van deze schrijver aan verbonden is. Deze beurs
is door de leden van de boekenclubs bijeengebracht.
WIZO Nederland heeft de Stichting Cultuur gefaciliteerd bij de organisatie van de Literatuurprijs.
Haboniem zocht aansluiting bij WIZO om een multicultureel jongerenproject in Israël te kunnen steunen.
Met een leerprogramma van een jaar, waarbij voetbal
een belangrijke trigger vormt, leren joodse en Arabische jongeren spelenderwijs respectvol met elkaar om
te gaan. Door de gemeenschap waaruit zij afkomstig
zijn erbij te betrekken, kan dit project een belangrijke
bijdrage leveren aan de zo gewenste harmonieuze samenleving tussen verschillende culturen.
Op 17 juni organiseerde door Haboniem, in samenwerking met WIZO, AVIV en Gesher een fondsenwervende dag met een boeiend programma in het Moadon in Amsterdam.
In juli bracht Haboniem met 20 madrichiem een indrukwekkend bezoek aan Afula om kennis te maken
met het project. Journaliste Joanne Nihom schreef
een uitgebreid verslag hierover in het NIW, maar ook
in andere media.
WIZO werkte dit jaar ook samen met het CIDI om
een bijeenkomst te organiseren voor Michal Waller,
vrouwenactiviste over de positie van de vrouw in het
Israëlisch reschtssysteem. WIZO heeft in Israël een
rechtsbijstandafdeling met adviesbureaus door het
hele land voor vrouwen die hulp nodig hebben bij
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hun religieuze echtscheiding. Bovendien heeft WIZO
een adviserende rol bij wetgeving om het lot van
deze “geketende” vrouwen te verbeteren.
Het Joods Zorgcircuit gaf aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering op 29 mei een presentatie
over het aanbod van Joodse Zorg in Nederland
Zonder inkomsten uit legaten en erfenissen zullen
we onze afdracht naar Wereld WIZO al in 2013 moeten bijstellen.
Met dank aan een ieder die het in 2012 mogelijk heeft
gemaakt om onze doelstelling te halen.
Wij hopen dat u net zo gemotiveerd blijft als wij zijn,
maar vooral ook dat u uw vriendinnen en vrienden
inspireert om ook eens bij WIZO stil te staan: een groter WIZO maakt iedereen sterker.
Namens het hoofdbestuur van WIZO Nederland,
Joyce Numann-Durlacher
Voorzitter

Secretariaat
Het secretariaat wordt gevoerd door de office manager,
in samenwerking met het dagelijks bestuur en een secretaresse die op uurbasis inzetbaar is. WIZO Nederland
verstuurt per post vier malingen per jaar en bovendien krijgt ieder lid waarvan het e-mailadres bekend is
nieuwsberichten digitaal toegezonden. WIZO heeft een
actieve pagina op Facebook en een Twitter-account.
Aan het bijhouden van de website en de centrale agenda van WIZO-activiteiten in heel Nederland wordt veel
aandacht besteed. Het aanmelden en betalen voor
landelijke evenementen, het bestellen en betalen van
certificaten, giftcards, boeketten en certificaten voor
de bloemenactie van Rosj Hasjana kan via de website.
Bovendien wordt via de site contact opgenomen met
WIZO Nederland en er is een webwinkel.
Diverse mailingen van afdelingen werden door het
landelijk secretariaat uitgevoerd.
De nieuwe huisstijl voor de pr-uitingen, die in de loop
van 2012 grotendeels geïmplementeerd is, zogt voor
eenheid in vormgeving en vergroot zo de herkenbaarheid van WIZO in Nederland.
Met grote regelmaat is er geadverteerd in de landelijke joodse media en in de loop van het jaar zijn redactionele stukken geplaatst in het NIW, de Benjamin,

het nieuwsblad van Joods Maatschappelijk Werk en
Levend Joods Geloof en het nieuwsblad van de Liberaal Joodse Gemeenten.

Artikelen uit het assortiment van de GiftShop in Amsterdam worden door de afdelingen ook verkocht op
speciale verkoopdagen in het hele land.

WIZO Nederland streeft ernaar om bestuurswerkzaamheden van de afdelingen en de pr-uitingen zoveel mogelijk centraal te regelen, waardoor afdelingen zich vooral
kunnen richten op de organisatie van activiteiten.

De webwinkel wordt goed bezocht, zowel om naar het
assortiment te kijken als om artikelen te bestellen.

Het hoofdbestuur vergaderde in 2012 een keer per
maand en het dagelijks bestuur wekelijks. Het overleg tussen afdelingsbesturen en hoofdbestuur vond
op 26 februari plaats in Amsterdam.
Op dinsdag 29 mei vond de Algemene Ledenvergadering
plaats in het Joods Cultureel Centrum in Amsterdam.
Het secretariaat ondersteunt de activiteiten van de
Stichting WIZO Cultuur waar mogelijk.

GiftShops
De GiftShops zijn echte niche-winkels met een grote
en gevarieerde collectie. Voor joodse feestdagen,
speciale gelegenheden, of gewoon een leuk cadeau
kan men terecht in Amsterdam en Enschede. We verkopen Judaica van designers uit Israel en boeken van
Joodse schrijvers. Een breed publiek weet de weg
naar de GiftShops te vinden.
Ook dit jaar waren er weer zes koopzondagen in Amsterdam voor Pesach, Rosj Hasjana en Chanoeka. In
Enschede is de GiftShop iedere zondag geopend. Bovendien was er dit jaar voor het eerst een koopavond
in Amsterdam.
Elly Hertzberger en Helen van Os kregen een welverdiende koninklijke onderscheiding, mede vanwege
hun grote inzet voor de GiftShop in Amsterdam. Zij
hebben de dagelijkse leiding overgedragen aan Marjet Levie en Belia van Gelder.
De boekhouding van de Giftshops is uit handen gegeven aan een boekhouder die per uur betaald wordt.
Dankzij de automatisering is het inventariseren van
de voorraad een heel wat minder omvangrijke klus
geworden dan in de voorgaande jaren.
De GiftShop in Amsterdam heeft versterking gekregen in de vorm van nieuwe medewerkers, maar er is
nog steeds behoefte aan vrijwilligers die computerervaring hebben en bereid zijn om minimaal een half
dagdeel in de week in de winkel te werken.

De winst komt volledig ten goede aan WIZO Nederland.

Chadasjot
De Chadasjot, het nieuwsblad van WIZO Nederland,
kent een voorjaars- en een najaarsnummer. Dankzij
de inzet van wisselende vrijwilligers, de vormgevers
en de sponsors die het blad steunden met advertenties, konden er twee fraaie en interessante magazines
worden gepubliceerd. De Chadasjot wordt per post
aan alle leden en donateurs gestuurd en is ook te lezen op de website van WIZO Nederland.
Bij het maken van ieder nummer wordt ernaar gestreefd om een evenwichtige mix van interessant
binnenlands WIZO-nieuws en berichten over Wereld
WIZO en de projecten in Israël aan te bieden. Bovendien wordt uitgebreid aandacht besteed aan de
WIZO Literatuurprijs, een initiatief van WIZO Cultuur.
De vierhoofdige redactie bestaat uit Belia van Gelder
(hoofdredactie), Jessica Numann, Joyce NumannDurlacher en Jansje Stodel. Margriet Bouscher-Snapper en Margaret Mogendorff hebben aan beide
nummers meegewerkt.
Joanne Nihom heeft haar medewerking verleend
met verslagen van WIZO-projecten en interviews met
Israeli’s die betrokken zijn bij WIZO. Gastredacteurs
waren Shirah Lachmann, Daphne Meijer, Sira Soetendorp, Naud van der Ven en Naomi Italiaander.
De eindverantwoordelijkheid van de inhoud ligt bij
het hoofdbestuur.

ECWF (European Council
of WIZO Federations)
Joyce Numann en Sira Soetendorp waren 6 en 7 mei
in Zweden voor de conferentie van de European
Council of WIZO Federations (ECWF).
De zestig deelnemers, afkomstig uit dertien landen,
werden welkom geheten door Irit Dagan, cultureel
attaché van Israël en zelf sinds vier jaar actief WIZOlid. Daarna sprak Birgitta Ohlsson, de Zweedse minis-
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ter voor Europese Zaken. Zij wees erop dat er nog te
weinig vrouwen hoge posities bekleden in de Europese Unie. Hiermee loopt Europa achter op de rest
van de wereld, met name de Aziatische landen.
Golda Meir, van 1969 tot 1974 minister-president
van Israël en daarmee de derde vrouw die dit ambt
ooit bekleedde, is een lichtend voorbeeld voor jonge vrouwen van nu. Mevrouw Ohlson benadrukte
dat ook WIZO een belangrijke bijdrage levert aan
het noodzakelijke proces. WIZO helpt vrouwen hun
talenten te ontwikkelen en zorgt dat kinderen opgevangen en opgeleid worden. Het is belangrijk dat
vrouwen overal ter wereld blijven strijden voor de
rechten van de vrouw.
Tijdens het Forum over de positie van de joodse
vrouw in de huidige samenleving sprak Judith Narrowe, sociaal antropologe en echtgenote van een
emeritus-rabbijn, over educatie en zelfstudie van
vrouwen; iets waaraan zij veel belang hecht. Zij stelde dat de omgeving bepalend is voor opleiding en
functioneren. Zij legde een verband tussen educatie
en midrasj-teksten die steeds anders geïnterpreteerd
kunnen worden en die een voortdurende bron zijn
voor zelfontplooiing en discussie.
Caroline Szyber, parlementslid voor de Christelijke
Democratische partij van Zweden, stelde de samenwerking van WIZO-vrouwen als voorbeeld voor alle
vrouwen in iedere samenleving. Om je te kunnen ontplooien is zelfvertrouwen onmisbaar. Het grote belang
van WIZO is dat het inspeelt op de behoeften van vrouwen, die in iedere fase van het leven weer anders zijn.
Tijdens het tweede deel van de middagsessie benadrukte Dr. Hava Bugayer, actief voor WIZO in de
Verenigde Naties, de noodzaak van verbetering
van de gezondheidszorg door middel van educatie.
Het motto van de korte toespraak van de volgende
spreekster, seksuologe Katherine Janoush, was ”vrouwen houden de wereld gaande’. Met WIZO voel je de
verbondenheid van vrouwen wereldwijd.
De dag werd besloten met een boottocht langs de
prachtige kust van Stockholm.
Op de tweede dag van de conferentie stond als eerst
de financiële rapportage van de ECWF op het programma. Daarna werd door de gedelegeerden verslag gedaan. Hava Bugayer, actief voor WIZO in the
VN, was vooral zeer benieuwd, maar ook bezorgd
over de uitkomst van de VN-conferentie in 2013 “Violence against women” in Doha/Qatar.
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Overige rapportages verhaalden voornamelijk over de
status van vrouwen in de respectievelijke landen, de
hasbara en het teruglopend ledenaantal van WIZO en
wat daaraan natuurlijk verbonden is: de moeizame pogingen om de fondsenwerving op niveau te houden.
De tweedaagse bijeenkomst werd besloten door
Susanne Sznajderman, voorzitter van WIZO Zweden,
met haar workshop “Waarom WIZO en voor wie is
het?” Voor elk wat wils in WIZO, maar vooral: zie WIZO
niet als instituut maar als een wervelende organisatie
waar niemand wordt buitengesloten.

WIZO en de Nederlandse
Vrouwen Raad (NVR)
WIZO acht het haar verantwoordelijkheid om Nederlands Joodse vrouwen zichtbaar te maken en een
stem te geven in de Nederlandse Vrouwenraad (NVR),
de koepel van 46 Nederlandse Vrouwenorganisaties,
waarin een miljoen vrouwen vertegenwoordigd zijn.
De NVR is een platform voor uitwisseling, discussie
en afstemming van kennis, meningen en activiteiten
tussen lidorganisaties, de overheid en de politiek.
De NVR vormt een afspiegeling van onze multiculturele samenleving en kan daardoor alle lagen van
de bevolking bereiken. Initiatieven tot verbetering
en verandering van de maatschappij worden gelanceerd door commissies bestaande uit leden van de
aangesloten organisaties. Zij houden zich onder anderebezig met duurzame ontwikkeling, maatschappelijke participatie en deelname aan het arbeidsproces, gelijke behandeling, gelijke beloning en kansen.
En niet te vergeten zelfbeschikkingsrecht over eigen
leven en lichaam.
Ook internationaal is de NVR actief en heeft evenals
WIZO zitting in de European Womens Lobby. Jaarlijks
wordt een vrouw aangetrokken die steeds met een
frisse invalshoek voor vrouwen wereldwijd opkomt in
de Commissie on the Status of Women (een onderdeel van de Verenigde Naties) . Anke Vervoord, sprak
7 minuten over de kracht van vrouwen bij het uitbannen van honger en armoede wereldwijd. Opmerkelijk
is dat het ieder land vrij staat om als lid van de regeringsdelegatie een onafhankelijke vrouwenvertegenwoordiger te benoemen, die haar licht laat schijnen
over een vrouwenonderwerp in de VN. Alleen Nederland doet het.
Hoewel wij door onze beperkte menskracht op dit
moment niet actief lid kunnen zijn van een van de
NVR commissies streven wij ernaar wel aanwezig te

zijn op de twee keer per jaar gehouden algemene
vergaderingen en waren wij op diverse bijeenkomsten op hoog niveau die raken aan gebieden waar
ook Wereld WIZO actief is. De ontmoetingen met
vrouwen die op zoveel verschillende gebieden actief
zijn, is steeds inspirerend.
Heeft het ook uw belangstelling neem dan contact
op met het hoofdbestuur.
Zie ook de website:
www.nederlandsevrouwenraad.nl

Amsterdam
Op 10 april 2012 hadden we twee activiteiten. ’s Ochtends een gezellige Pesachlunch, een traditie die na
jaren weer in ere is hersteld. Een van de leden had
haar huis ter beschikking gesteld. Bloeme Evers was
bereid onze lunch op te luisteren met haar komst. Zij
hield een zeer interessante lezing voor ons.
Daarna was in de Amstelveense Schouwburg op
deze dag een prachtige opvoering van de musical
Next to Normal. Een krachtig, innemend en raak portret van een familie die probeert om te gaan met een
situatie die niet “normaal”, maar wel begrijpelijk is.
Mede dankzij de inzet van de vele vrijwilligers was
deze avond een enorm succes.
De advertenties van de sponsors, de “grootouderactie” en de verkoop van loten vormen een belangrijk
onderdeel van onze inkomsten. Zonder al deze bijdragen is een dergelijk activiteit financieel niet meer
haalbaar.
Op 16 september brachten de vrijwilligers 1290 boeketten en 420 certificaten en 28 bonnen rond voor de
Rosj Hasjana Bloemenactie. De logistieke organisatie
vraagt ieder jaar weer om enorme inspanning, maar
ook dit jaar is het weer prima gelukt.
Dit jaar hebben wij ervan afgezien een certificaat
door een kunstenaar te laten ontwerpen. Wij gebruiken nu de giftcards die speciaal voor Rosj Hasjana zijn
gemaakt. Deze kosten hetzelfde als de boeketten.
Helaas zijn de bridgdrive en de bingomiddag door
gebrek aan belangstelling niet doorgegaan.
Renée van Dam onderhoudt al vele jaren de contacten met de WIZO-leden die daar behoefte aan hebben. Chana Kuker is intensief bezig om voor Gesher
de activiteiten te organiseren. Verder zetten we twee
keer een verkoopdag op in Beth Shalom, voor Rosj

Hasjana en voor Chanoeka, waar artikelen uit de GiftShop te koop waren. Dit initiatief werd met veel enthousiasme begroet. Ondanks een lichte terugloop
van het aantal leden, zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Leden/vriendinnen: 644

Gesher
Het afgelopen jaar hebben wij met Rosj Hashana het
glas geheven. Pesach werd gevierd met een lunch
waar 12 vrouwen aanwezig waren.
Chanoeka werd door stichting Mifgash georganiseerd en wij hebben de loterij verzorgd. Het feest
werd gehouden in club Mystere te Amstelveen. Het
was een zeer geslaagde avond.
We hopen in de toekomst meerdere activiteiten te
organiseren.

Brabant/Limburg
Op vrijdag 13 april vond de jaarlijkse Matzelunch
plaats bij Betty Oppenheimer. Zoals ieder jaar was het
weer heerlijk bijkletsen en lekker eten. Het is en blijft
een gezellige activiteit.
De Huishoudelijke Vergadering op 15 mei was tevens
een gezellige koffieochtend, dit keer bij Liesbeth
Ikink in Heeze.
Op zondag 19 augustus verzamelde iedereen zich
voor de inmiddels traditionele jaarlijkse barbecue,
bij Sharon Overweg. Het was een bloedhete zonnige
dag, maar met ventilatoren en koele drankjes was het
goed toeven en supergezellig!
Natuurlijk hadden wij in september met Rosh Hasjana
onze bloemenactie en in het najaar, op zondag 18 november, was de jaarlijkse Tweedehands Boekenbeurs
in de sjoel van Eindhoven. Helaas waren de opkomst
en de opbrengst matig. We twijfelen of we deze activiteit in het nieuwe jaar gaan voortzetten, gezien het
vele en zware werk wat daarmee gepaard gaat. Leuk
was wel dat we uit onverwachte hoek hulp aangeboden kregen om een volgende keer mee te helpen
met het opbouwen en afbreken van de boekenbeurs.
Dat trok ons over de streep: we gaan het nog een jaar
proberen.
Als afsluiting van het jaar vierden wij op donderdag 13 december Chanoeka bij Marita Simons. De
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het kader van “jong blijven”! Deze ochtend is vervallen i.v.m. de steenzetting van Bram van Gelderen z.l.,
gewaardeerd lid van LJG Gelderland. De koffieochtend is verplaatst naar februari 2013.
Op donderdag 13 september verzamelde een aantal enthousiaste bezorg(st) zich bij de bloemisterij in
Dieren om de boeketjes bloemen, vergezeld van een
nieuwjaarswens, rond te brengen voor Rosj Hashana:
weer een mooie opbrengst voor WIZO. Er zijn 16 nieuwe gift cards verkocht.
Onze traditionele Chanoeka-inn hielden we op donderdag 13 december in Zutphen, bij onze gastvrouw
Riet Mendel. Het was een zeer gezellige bijeenkomst
met 20 enthousiaste dames. Na ontvangst met koffie,
soefganiot en veel ander lekkers, begon de Chanoeka- quiz, waarbij veel werd gelachen. Alle dames hadden een presentje meegenomen, inclusief een gedichtje. Wie een correct antwoord gaf, mocht er een
presentje uitzoeken worden uit de grote Chanoekamand. De geslaagde ochtend werd afgesloten met
een heerlijke lunch met onder meer latkes, verzorgd
door de gastvrouw en enkele leden.
Overleden: onze vriendin/donateur mevrouw Dineke
Reerds-Nijman.

Matzes, wijn, fruit, bloemen & vaste planten en last
but not least de artikelen uit de WIZO GiftShop die
gretig werden afgenomen. De markt werd geopend
door de heer Charlie Aptroot, lid van de Tweede Kamer voor de VVD.
De geplande workshop van de modeontwerper Jaap
Rijnbende over “de communicatieve werking van kleding” ging wegens gebrek aan belangstelling helaas
niet door.
De bloemenactie in september verliep voorspoedig.
Voor de achtste keer was er een centrale inkoop voor
onze afdelingen. Zo konden de prachtige boeketten
op grote schaal ingekocht worden tegen een zeer
schappelijke prijs. Al met al was het even hard werken
zo aan de vooravond van Rosh Hasjana, maar het was
de moeite waard.
Met Soekot waren we te gast in de soeka van het Mr.
Visserhuis in Den Haag.
Tijdens de Soeka High Tea heeft Marianne van Praag,
Rabbijn van de LJG Den Haag boeiend gesproken
over de betekenis van Soekot. Naast deze “nasj &
drasj” presenteerde Rina Havelaar haar nieuwe Israëlische sieradenlijn en werden er ook artikelen uit de
WIZO GiftShop verkocht.

Leden/vriendinnen: 86

Groningen
WIZO-afdeling Groningen heeft het afgelopen jaar
weinig activiteiten georganiseerd.
Er zijn momenteel nog slechts acht leden en zeven
vriendinnen ingeschreven, omdat we toch wel erg
veel met vergrijzing te maken hebben. Helaas. Tijdens de Poerim-festiviteiten heeft WIZO Friesland gebruikt gemaakt van onze sjoel in Groningen.
Leden/vriendinnen:18

Rotterdam en Den Haag

In november kregen we unieke rondleiding in de
Tweede Kamer. We werden door Tweede Kamerlid
Ton Elias in de raadskamer van de VVD toegesproken.
Daarnaast hebben we het oude en statige archief bezocht en de oude en nieuwe Tweede Kamer.
In december hebben we in de NIG Rotterdam een
gezellige Chanoeka / Bingo & Smuzz gehouden. Het
was de zesde dag, we hebben de kaarsjes aangestoken en samen gezongen.Voor de bingo hadden we
van te voren veel cadeautjes ingezameld. Het was
een groot succes en we hebben heel wat afgelachen.
Voor deze gelegenheid was Elaine Molenaar uitgenodigd Zij vertelde iets over haar zelf en haar nieuwe
hobby-baan: het maken van Israëlische sieraden.
Hiermee hebben we het jaar afgesloten.

De afdelingen hebben ook dit jaar weer nauw samengewerkt m.b.t. de organisatie van evenementen. De
besturen van Rotterdam en Den Haag kwamen hiervoor meerdere malen bijeen. Alleen de huishoudelijke vergaderingen werden afzonderlijk gehouden.

Het bestuur bezocht ook dit jaar weer een aantal
trouwe leden die een bijzondere verjaardag hadden.
Ze werden in het zonnetje gezet en als dank voor hun
trouwe steun aan WIZO kregen ze een bloemetje en
een mooi certificaat.

In april hebben we de jaarlijkse ouderwetse Pesachmarkt in Den Haag georganiseerd. Ook deze keer was
het een groot succes, mede dankzij alle sponsoren!

Leden/vriendinnen Rotterdam: 57
Leden/vriendinnen Den Haag: 168
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Midden-Nederland
WIZO Midden-Nederland organiseerde in 2012 een
aantal vaste activiteiten. De Pesachlunch werd goed
bezocht, was gezellig en werd in huiselijke sfeer gehouden bij Sharon Manassen. Sharon, die zilversmid
is, hield een interessante rondleiding in haar atelier,
waarna wij genoten van onze traditionele lunch.
De bloemenactie voor Rosh Hasjana verliep heel
goed. Vele mooie boeketten zijn naar ieders tevredenheid bezorgd in Utrecht, ‘t Gooi en Amersfoort.
Met dank aan de dames die meegeholpen hebben
de actie tot een succes te maken.
Helaas hebben wij dit jaar afscheid genomen van
onze voorzitter Ahoevah van Praag. Zij was vele jaren actief bij Midden-Nederland. Op een mooie locatie in Bussum (het Fort) hebben we dit afscheid een
feestelijk tintje gegeven. Joyce Numann hield een
toespraak en gaf Ahoevah de life-membership speld.
Ook een aantal dames van andere afdelingen kwam
afscheid nemen van Ahoevah. Verhalenverteller Naomi Stern en strijkkwartet Piffet (met onder anderen
Noortje Koch) zorgden voor de artistieke omlijsting.
De leden van de boekenclub kwamen in Amersfoort
bij elkaar.

In augustus werd de jaarlijkse bloemenactie gehouden. Behalve bloemen vonden vele van de mooie
certificaten hun weg naar de ontvangers met de
wens voor een goed en zoet 5773.
In oktober gingen enkele dames met twee auto’s vol
met eten en artikelen naar Münster ter gelegenheid
van de opening van de sjoel aldaar. Behalve veel genodigden waren er, dankzij veel publiciteit, later veel
bezoekers. Naast de normale WIZO-artikelen uit de
GiftShop vielen de hapjes goed in de smaak. Aan het
eind van de middag was alles op. Moe, maar voldaan,
keerden de dames ’s avonds terug naar Enschede.
De catering draaide naar tevredenheid, hoewel de
opbrengst wat minder was doordat er minder bezoekers in sjoel kwamen. Hetzelfde geldt voor de winkel,
waar vooral de boeken het goed doen.
Inmiddels is de koffiebar in de sjoel van Enschede
weer in WIZO-beheer. Naast de bekende boterkoek
verloopt daar de verkoop van zelf gebakken kokosmacronen en brownies geweldig.
Dank aan sponsoren en vrijwilligers die veel van de
activiteiten mede mogelijk maken.

Leden/vriendinnen: 134
Leden/vriendinnen: 71

Twente
We zijn het jaar gestart met een voorstelling van de
film Süsskind, in samenwerking met bioscoop Cinewolff: een serieuze film waar 150 personen bij aanwezig waren. Gelukkig konden we de ochtend gezellig
besluiten met een lunch.
In februari hielden wij onze 33ste bridgedrive. In Hotel de Broeierd speelden 60 paren voor het goede
doel. Er waren leuke prijzen en na afloop was er het
inmiddels welbekende stamppotbuffet, verzorgd en
gesponsord door de Broeierd.
Wat is Pesach in Twente zonder Pesachmarkt? Die
was er in april en beide dagen werden goed bezocht
door klanten uit heel Oost-Nederland. In maart was
de landelijke internetverkoop van matzes al gestart.
De samenwerking met de Hollandia-matzefabriek is
uitstekend en zorgt mede voor een mooie opbrengst.
In juni was de Golfdag. Niet alleen uit Twente, maar
uit het hele land kwamen golfers naar Winterswijk.
We kijken terug op een geslaagde dag met enthousiaste deelnemers.
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Zeeland
Dit jaar waren er weer vier bijeenkomsten gepland,
waarvan helaas maar drie zijn doorgegaan! Door verschillende omstandigheden is het soms niet mogelijk
om voldoende leden bij elkaar te krijgen.
De bijeenkomsten, waar we ook vergaderen, waren
heel erg gezellig en succesvol!
Op 29 februari hadden we een Haal en Breng-lunch
bij Irma in Terneuzen. Deze activiteit heeft een mooi
bedrag opgeleverd! Op 18 april was er een lunch bij
Bloeme in Vlissingen en op 25 november een bijeenkomst met overheerlijke Kugel met peren! De aanwezige dames hadden ook hun Chanoekia meegenomen, die we gezamenlijk aanstaken onder het zingen
van het Maotsoer.
Gelukkig hebben we dit jaar ook een nieuw lid mogen verwelkomen.
We hopen in 2013 op dezelfde voet verder te kunnen
gaan.
Leden/vriendinnen: 14

Afdelingsbesturen, GiftShops en Commissies per 31 december 2012
Voorzitter/Coördinator
Secretaris
Penningmeester/
			Administrateur
Amsterdam
Stans Barzelay
Margriet Hagel - Hochheimer Rita Bles - Roselaar
amsterdam@wizo.nl
020 - 6423450		
020 - 6479834
			
ING 2140782
WIZO Gesher
Chana Kuker
Sima Ben Josef
Orly Schluter
gesher@wizo.nl
020 - 6842144		
020 - 6427028
			
Brabant-Limburg
Betty Oppenheimer
Sharon Overweg
Hr. B. Rosenberg
brabantlimburg@wizo.nl
040 - 2575745
06 - 20614715
040 - 2912727
			
ING 1496857
			
Friesland
Evelyn v. Pinxteren - Nagler
Iet Schabbing - Visser
Tina Reisman - Boukes
friesland@wizo.nl
058 - 2673705
058 - 2121524
06 - 22997981			
			
ING 4345905
Gelderland
Marijke Ron
Inge Admiraal
gelderland@wizo.nl
055 - 3122133
0316 - 268742
			

Riet Mendel - Volgers
0575 - 521619
ING 1351298

Groningen		
Friedejet van Blankenstein
groningen@wizo.nl		
0592 - 357149
			

Rosie Colthof
050 - 5251142
ING 1015138

Estella Heijmans
Den Haag		
denhaag@wizo.nl		
06 - 21867543
		

Clasien Cohen
070 - 3280782
ING 374857

Midden Nederland
Phita Stern
Noortje Koch - de Vries
middennederland@wizo.nl
035 - 5826200
035 - 6933171
ING 1982769
			
Rotterdam
Ilana Ifrah - Schloss
Nadege Blom
rotterdam@wizo.nl
010 - 4267353
010 - 2134532
			

Caro Middag
010 - 4623907
ING 541763

Irene Berg - Baruch
Rachel Denneboom
Twente
twente@wizo.nl
053 - 4318443
053 - 4344200
			

Sophie Heilbron - Meijer
0314 - 362428
Rabo 381360024

Zeeland
Puck Aronson - Gobits
Irma Horowitz-Asch
zeeland@wizo.nl
0114 - 313233
0115 - 694613
			

Elly Menco - Caljouw
0118 - 629097
ABN-AMRO 467978700

Aviv
aviv@wizo.nl

Jarona Hollander
06 - 23521752

Redactie Chadasjot
Belia van Gelder
Jessica Numann		
redactie@wizo.nl		
06 - 12119768
			
WIZO GiftShop Amsterdam Adres: A.J. Ernststraat 735a
Dagelijkse leiding:
giftshop@wizo.nl
1082 LJ Amsterdam
Marjet Levie
020 - 6466295 		
WIZO GiftShop Enschede
giftshop.enschede@wizo.nl

Winkel in het gebouw van de Synagoge Enschede
Prinsestraat 16
7513 AL Enschede
06 - 51336650

Stichting WIZO Cultuur

Margaret Mogendorff - Overweg Rozette Joosten
026 - 4426280
06 - 18428617

Vertegenwoordiger bij NVR

Jansje Stodel		
020 - 6416377		

ABN-AMRO 43.40.52.353

ABN-AMRO 59.63.30.77
t.n.v. WIZO te Amsterdam
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WIZO certificaten
WIZO certificaten zijn te verkrijgen bij uw afdelingsbestuur. U kunt uw certificaten ook bestellen en betalen via www.wizo.nl

Certificaat Verjaardag
€ 7,50

Certificaat Tsedaka
€ 7,50

Certificaat Stoel
€ 12,50

Certificaat Baby
€ 12,50

Certificaat Bar-mitswa (klein)
€ 12,50

Certificaat Bat-mitswa (klein)
€ 12,50

Certificaat WIZ Kids
€ 15,00

Certificaat Speelgoed
€ 20,-

Certificaat Open Deuren
€ 25,-

Certificaat Education (klein)
€ 36,-

Certificaat Algemeen
vanaf € 50,-

Certificaat Bar/Bat-mitswa (groot)
vanaf € 50,-
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Certificaat Jeruzalem
€ 50,00

Certificaat Algemeen
€ 60,00

Certificaat Sponsor a Child
(klein)
vanaf € 100,Certificaat Sponsor a Child
(groot)
vanaf € 500,-

Certificaat Education (groot)
een bijdrage aan de opvang
van een kind in een WIZOjeugdclub (3 maanden)
€ 500,Een bijdrage aan de opvang
van een kind in een WIZOjeugdclub (1 jaar)
€ 1500,-

WIZO cadeaubonnen

Er zijn cadeaubonnen van € 10,-, € 15,- en € 25,-.
Deze zijn te besteden in de WIZO GiftShops in
Amsterdam en Enschede.
Ook te bestellen via www.wizo.nl
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WIZO Rotterdam Bloemenactie
EGM januari

Pesachmarkt WIZO Den Haag

WIZO Amsterdam Bloemenactie
Pesachmarkt WIZO Twente

Uitreiking WIZO-literatuurprijs 25 november
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Van de bestuurstafel
Op de volgende bladzijden staat de jaarrekening van
de Vereniging en de GiftShop over het jaar 2012. De
rapportage is zoveel mogelijk samengesteld op basis
van “Richtlijn 650” van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
In 2012 hebben we aan onze verplichtingen aan Wereld WIZO kunnen voldoen. Dankzij de erfenis van
mevrouw E.S.C. De Boer uit 2011 hebben we ons quotum van € 525.000 gehaald en dankzij giften hebben
we speciale projecten zoals het “We Can Do It Too”,
het Bar en Bat Mitswaproject, beiden in Afula, kunnen
continueren en de jongeren in Eshkol kunnen blijven
steunen.
In 2012 hebben we geen erfenissen of legaten mogen ontvangen. Deze zijn essentieel voor de continuïteit van ons belangrijke werk in Israël.
Jaarlijks wordt de Week van het Testament georganiseerd als onderdeel van de Campagne Nalaten. Met
de slogan “Maak van uw afscheid een nieuw begin”
roepen goede doelen u op een goed doel op te nemen in uw testament. Denkt u aan WIZO?
De gevolgen van de verminderde activiteiten in de
afdelingen is goed zichtbaar in de cijfers.

Hierbij de belangrijkste factoren die geleid hebben
tot het resultaat van 2012, in vergelijking met 2011:
Contributies
- 7.300
Nalatenschappen
- 469.859
Loterij en sponsoring
- 2.096
Opbrengsten mailingen/acties
+ 5.967
Opbrengsten verkoop- en
andere activiteiten
- 11.354
Helaas hebben we ons quotum voor 2013 moeten
bijstellen naar € 300.000.
Met een notariële akte (lijfrente) steunt u ons structureel en u heeft optimaal belastingvoordeel.
Het resultaat van de GiftShop wordt negatief beïnvloed door de aanhoudende economische crisis en
de aanwas van winkels die joodse artikelen verkopen.
We gaan ons verder specialiseren in hoogwaardige
judaica.
Vanwege een herwaardering van de voorraad van
de GiftShop heeft een eenmalige aanpassing plaats
gehad. Op dit moment vindt een grondig onderzoek
plaats naar de oorzaak hiervan, waardoor de herwaardering mogelijk wordt bijgesteld.

Hoofdbestuur WIZO Nederland
7 maart 2013

Penningmeester gezocht!
Vind jij het leuk om voor WIZO Nederland aan de slag te gaan als penningmeester? En ons te helpen bij het
uitzetten van ons financiële beleid? Stuur dan een persoonlijk berichtje naar belia.van.gelder@wizo.nl.
Wij sponsoren met behulp van gelden uit Nederland uiteenlopende WIZO projecten in Israël.
Wij zijn op zoek naar een jonge, enthousiaste penningmeester, die met een frisse blik naar onze financiën kijkt.
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WIZO Nederland
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WIZO Nederland
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- Lijfrenten
- Loterijen (incl. jubileumdag 2010)
- Sponsoring

2.620
8.202
-

2.600
22.828
15.632
650.685

490.025

Opbrengst Mailing acties

- Mailing actie Pesach
- Mailing actie Rosj Hasjana
- Mailing
actie
Chanoeka
WIZO
Nederland
- Overige acties

2.784
5.723
3.743
2.301

2.615
4.942
1.043
13.799
14.551

22.399

Verkoop opbrengsten

- Opbrengsten van verkoop activiteiten
- Inkopen en kosten (w.o. jubileum -2010)
- Resultaat uit verkoop activiteiten

74.810
46.971-

103.767
99.22827.839

4.539

Opbrengst overige activiteiten

- opbrengsten uit activiteiten waaronder Feestavonden
Culturele activiteiten / bijeenkomsten en sport
- kosten overige opbrengsten (w.o.symposium -2010)
- Resultaat uit overige activiteiten

31.224
18.408-

46.853
42.44012.816

4.414

705.890

521.376

Baten uit sparen en beleggingen

21.727

44.111

Overige baten

15.597

24.033

2.124

4.826

745.338

594.346

Totaal baten uit eigen fondsenwerving

Resultaat uit gelieerde instellingen

Resultaat uit Stichting WIZO Winkels

Totaal Baten (te transporteren)
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WIZO Nederland
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WIZO Nederland
Toelichting op de balans per 31 december 2011
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WIZO Nederland
Toelichting op de balans per 31 december 2011
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WIZO Nederland
Toelichting op de balans per 31 december 2011
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WIZO Nederland
Toelichting op de balans per 31 december 2011
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WIZO Nederland en afdelingen
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WIZO Nederland en afdelingen
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WIZO Nederland - Amsterdam
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WIZO Nederland - Amsterdam
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Stichting WIZO Winkels
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Stichting WIZO Winkels
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Stichting WIZO Winkels
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