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DANK
Jaarverslag 2014

WIZO-literatuurprijs 2015
Boeken boeien en binden

Neem plaats in de jury

Doe mee

Elk jaar reikt WIZO de literatuurprijs uit aan de joodse of
Israëlische schrijver die onze lezers het best vinden. Lees mee,
bespreek de genomineerde boeken voor 2015 met vrienden en
laat weten wat je ervan vindt. Je mening telt!

Meld je nu aan. Iedereen is welkom, jong of oud, man of vrouw,
joods of niet. Lees er alles over of schrijf je meteen in via
literatuurprijs.wizo.nl
Of bel (020) 646 30 17 voor meer informatie.

Kijk op literatuurprijs.wizo.nl wie de WIZO-literatuurprijs 2014 heeft gewonnen.

de genomineerden
A.J. Ernststraat 735a,

De Nederzetting
Assaf Gavron

Mijn jaar met Salinger
Joanna Rakoff

1082 LJ Amsterdam
T (020) 646 30 17
E info@wizo.nl

De verdwenen zoon
Dror Mishani

Zeven vette jaren
Etgar Keret

Een verzonnen leven
Karine Tuil

Gelukkig de gelukkigen
Yasmina Reza

literatuurprijs.wizo.nl
NL78 ABNA0599633077
t.n.v. Stichting WIZO Cultuur

Jaarverslag 2014 3
10912 - Adv 1/2 Joods Nu Literatuurprijs-v1.indd 1

27-11-14 14:42

WIZO Nederland
Jaarverslag
1 januari t/m 31 december 2014
Uitgebracht door het hoofdbestuur
van WIZO Nederland

WIZO Nederland

LEDEN VAN HET HOOFDBESTUUR
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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:

CONTACTPERSOON AFDELINGEN
Voorzitter WIZO afdeling Amsterdam
Stans Barzelay
amsterdam@wizo.nl

Community Center
onder andere Ella Eldersheim jeugdclub en
programma’s voor kansarme jeugd in Afula

Eiser-Loeb Wing
geriatrische afdeling WIZO parents home
in Tel Aviv

Ina Kisch-Houthakker Huis
kinderdagverblijf in Eilat

Eshkol District
opvang en therapie voor getraumatiseerde jeugd

Shikun Jessie Cohen
multifunctioneel kinderdagverblijf in Holon

SECRETARIAAT
A.J. Ernststraat 735a, 1082 LJ Amsterdam
020-646 30 17, info@wizo.nl, www.wizo.nl

Kinderdagverblijf
met speciaal muziekonderwijs in Kyriat Gat

OFFICE MANAGER		
Belia van Gelder		
belia.van.gelder@wizo.nl

Family Club
op luchtmachtbasis Ramat David

ALLROUND MEDEWERKER
Shirley van der Veldt		
shirley.van.der.veldt@wizo.nl

Jeugdclub en speelplaats
op luchtmachtbasis Ramat David
Fieps van Emde Centre
o.a. opvang voor ‘girls in distress’ in Ramle

IBAN
NL61ABNA 0544 7012 16
NL29INGB 0000 5356 17

Freddie Markx Centre
vrouwenclub in Rechaniya

KVK
KvK Amsterdam 405 303 07

Channah en Michael Levin Kinderdagverblijf
in Rishon le-Zion
De vereniging draagt de naam:
WIZO Nederland (Internationale Organisatie
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, Israel

Channah en Michael Levin WIZO Center
in Rishon le-Zion

WIZO Nederland is ANBI gecertificeerd
Jaarverslag 2014 4

Jaarverslag 2014 5

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
Beit Hakarem School
meerjarige koksopleiding

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

Organisatie
WIZO Nederland is een vrijwilligersorganisatie. Het bestuur (HB) bestaat momenteel uit vijf leden. Er zijn op dit
moment twee vacatures: penningmeester en fondsenwerving. Het bestuur heeft een aantal uitvoerende taken
gedelegeerd aan een (betaalde) office manager (0,8 fte) en een allround medewerker.
Het hoofdbestuur stuurt de tien regionale afdelingen
aan, alsmede Aviv, Gesher, de medewerkers van de
GiftShop in Amsterdam, de office manager en de
allround medewerker. Het bestuur wordt ondersteund
door een boekhouder.
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.
WIZO (Women’s International Zionist Organization) is
een internationale maatschappelijke beweging met
250.000 joodse vrouwelijke vrijwilligers en donateurs
in 52 landen. WIZO is in 1920 opgericht in Londen en
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heeft sinds 1948 haar hoofdkantoor in Tel Aviv.
Met 800 projecten zet WIZO zich in voor
gelijkwaardigheid van kinderen, vrouwen en ouderen
in Israel op ieder gebied en op elk niveau van de
samenleving:
•	14.000 peuters van drie maanden tot 3 jaar
gaan naar 180 WIZO-kinderdagverblijven
•	2.200 peuters zitten in 19 WIZOmultifunctionele kinderdagverblijven
•	2.000 kinderen (6-9 jaar) volgen naschoolse
opvang
•	32 kinderen van (4-18 jaar) wonen in vier
gezinsvervangende WIZO-huizen
•	166 kinderen van (6-18 jaar) wonen bij
pleegouders in WIZO -jeugddorpen
•	5.220 jongeren van (12-18 jaar) gaan naar 8
scholen in WIZO-jeugddorpen
•	1.060 jongeren van (12-18 jaar) wonen intern in
WIZO-jeugddorpen
•	380 teenagers in nood worden opgevangen in
27 WIZO-centra
•	5.000 vrouwen vinden de weg naar 30
juridische advies bureaus van WIZO
•	80 vrouwen en 100 kinderen zitten in WIZO-blijf
van mijn lijf-huizen
•	5.340 vrouwen participeren in re-integratie
programma’s van WIZO
•	4.500 moeders nemen deel aan 86 WIZOgroepen voor alleenstaande ouders
•	10.000 vrouwen volgen cursussen in WIZOcentra
Bovendien heeft WIZO :
•	een hulplijn voor ouders van peuters met
gedragsproblemen
•	een hulplijn voor agressieve mannen ter
voorkoming van huiselijk geweld
• steungroepen voor ouderen
•	hulp- en integratieprogramma’s voor nieuwe
immigranten
• bar en bat mitswa-opleidingen en -vieringen
WIZO verbetert de positie van vrouwen:
•	door wetsvoorstellen en het lobbyen voor
verbetering van bestaande wetgeving te doen
•	door bewustwording en persoonlijke
ontwikkeling te bevorderen met
scholing in diverse vakgebieden en door
leiderschaptraining te geven aan vrouwen
uit alle lagen van de bevolking, om zo hun
levensomstandigheden en die van hun gezin te
verbeteren.
• door huiselijk geweld te bestrijden
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WIZO streeft ernaar om de band tussen Israël
en de joodse wereld daarbuiten te versterken en
antisemitisme wereldwijd te bestrijden. Door middel
van interactie met organisaties wereldwijd delen wij
onze ervaring met vrouwen van over de hele wereld.
WIZO is als NGO erkend door de Verenigde Natiies
en heeft een adviserende positie bij ECOSOC
(United Nations Economical, Social and Cultural
Organization) en Unicef.
WIZO Nederland streeft ernaar om haar aandeel te
leveren in het verwezenlijken van de kerndoelen van
WIZO. WIZO Nederland is ANBI.

Lid worden of donateur?
Graag aanmelden via onze site www.wizo.nl of
telefonisch: 020-6463017

De begroting van Wereld WIZO van 180 miljoen dollar
per jaar is sluitend. De overhead kosten bedragen
10%. Er wordt gesneden in de uitvoeringskosten
door alle projecten door te lichten. Helaas moeten
er ook projecten sluiten en worden programma’s
geannuleerd omdat de inkomsten uit de federaties en
de subsidies van de overheid teruglopen.
Er is een tekort aan kinderopvang in Israel en er
zijn lange wachtlijsten. Bij gebrek aan sponsors is
er geen uitbreiding meer mogelijk van de 180 WIZO
kinderdagverblijven die een hoog aanzien in Israel
hebben.
Huiselijke geweld is helaas ook in Israel een feit.
In 2013 zijn 19 vrouwen omgebracht door hun
echtgenoot. 101 vrouwen en 162 kinderen vinden
momenteel een veilige haven in een WIZO blijf-vanmijn-lijf huis. 4.000 mannen maakten in 2014 gebruik
van de WIZO hotline voor mannen die hulp zoeken
om gebruik van excessief geweld te voorkomen. De
meesten laten zich overtuigen om in therapie te gaan.
WIZO verzorgt opleidingen voor vrouwen zodat zij
zich zelfstandig kunnen handhaven. Veel Ethiopische
vrouwen behalen hun diploma als verloskundige.

Jaaroverzicht
Zowel bij de jaarvergadering van Wereld WIZO in Tel Aviv, als bij de conferentie van de ECWF in Nederland als
tijdens de Algemene Ledenvergadering in Den Haag was de betekenis van “sisterhood” voelbaar. Wat verbindt
ons als vrouwen en wat maakt WIZO bijzonder? We delen betrokkenheid bij Israel en haar inwoners en door WIZO
is het mogelijk om gelijke kansen te creëren voor vrouwen en kinderen. WIZO vrijwilligers zijn doeners, zetten
ideeën om in daden, handelen en brengen zo zaken in beweging in eigen land en in Israel.Het werk geeft extra zin
in het leven, we geven onze tijd en kracht maar we krijgen er ook iets voor terug: voldoening! Maar ook verrijking
omdat we binnen de organisatie onvermoede kwaliteiten kunnen ontwikkelen. Door het grote internationale
netwerk worden vriendschappen dichtbij en over de hele wereld opgebouwd.
een introductie over de Portugese buurt en de rijke
joodse geschiedenis van het huis en de wandeling
door de Plantage-Weesperbuurt werd enthousiast
deelgenomen.

De 66e Algemene Ledenvergadering van WIZO
Nederland vond op 24 juni 2014 plaats in de
fraai gelegen Brasserie Berlage in Den Haag. Na
afloop van de vergadering werd het nabijgelegen
Omniversum bezocht voor de vertoning van de IMAXfilm Jerusalem.

Wereld WIZO

Ilana Alster en Evelyn Hompes zijn lid geworden van
het hoofdbestuur. Jansje Stodel is afgetreden. Ter
gelegenheid van haar afscheid werd een bijeenkomst
georganiseerd in de tuin van het Tuinhuis aan de
Gracht. Aan het programma op 27 augustus met

442.200 families leven in Israel onder de
armoedegrens. Dit zijn 1.838.600 mensen waarvan
900.000 kinderen zijn. De overheid kan de
problemen niet alleen oplossen maar zoekt steun bij
organisaties als WIZO. Op maatschappelijk gebied is
WIZO de grootste van het land.
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Voor de teenagers in Jeruzalem met problemen zijn
er speciale programma’s in 13 WIZO jeugdclubs.
Psycholoog Dr Hamiel, psycholoog maakt duidelijk
hoe je reageert in een crisis situatie en hoe gedachten
op hol kunnen slaan. Hij traint jongeren hoe ze
weer controle over hun leven kunnen krijgen door
duidelijke keuzes te maken zonder zich te laten
meeslepen door vooroordelen. De oudere jongeren
worden opgeleid om zelf jongeren te begeleiden.
WIZO betreurt iedere vorm van geweld in de
samenleving, ongeacht afkomst of religie.
De situatie werd in de zomer van 2014 grimmig.
Gilad Shaar, Naftali Frenkel en Eyal Yifrach werden
ontvoerd en van het leven beroofd en het zuiden van
Israel had te maken met voortdurende raketaanvallen
uit de Gaza die een groter bereik hadden dan ooit.
Tijdens de uitgebroken oorlog werkte WIZO nonstop om opvang te bieden. 1.200.000 inwoners
leefden met voortdurende angst omdat er slechts
15 seconden zaten tussen de melding en een inslag
van een raket. De iron dome en de schuilkelders
hebben levens kunnen sparen maar de stress was
voor veel inwoners te groot. Zij vonden onderdak
in WIZO Jeugddorpen. De WIZO hotline bood hulp
aan bezorgde en overspannen ouders. Alleen de
kassamproof kinderdagverblijven in S’dorot en
Beersheba konden kinderen blijven opvangen. Ook
de jongeren in het Eshkol gebied hebben het zwaar
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gehad en zij krijgen nu begeleiding in het verwerken
van hun opgelopen trauma.
Nieuwe schuilkelders worden gebouwd voor zover er
geld voor is en in Sdorot is een nieuw quassamproof
kinderdagverblijf geopend dat voorzien is van
een lokaal met een luchtverversingssysteem ter
bescherming van een aanval met chemische gassen.

Plaquettes
Ter nagedachtenis aan en uit dankbaarheid voor hun
nalatenschap aan WIZO werden plaquettes onthuld
voor Sara Abas en Freddy Brandeis in het Channah
en Michael Levin Kinderdagverblijf en voor Judith
Druk in het WIZO Center in Rishon LeZion in Israel.

Fyr Frieslan
WIZO is in 94 jaar uitgegroeid tot een groot
kennisinstituut op het gebied van zorg voor kinderen,
educatie, preventie van geweld, trauma verwerking en
emancipatie.
Leden van de directie en Raad van Bestuur van Fyr
Frieslan, een expertise- en behandelcentrum op
het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties
in Leeuwarden, brachten samen met Evelyn van
Pinxteren, voorzitter van de afdeling Friesland, een
10-daags werkbezoek aan Israël, georganiseerd
door WIZO. Ze bezochten een groot aantal
projecten, instellingen en instanties om kennis
te maken met de manier waarop jeugdzorg en
vrouwenopvang in Israël is georganiseerd. Het meest
opvallende verschil met Nederland vonden zij dat
het accent op empowerment, mogelijkheden en
toekomstperspectief ligt.

Haboniem
Tijdens de zomerreis naar Israel bezocht een groep
enthousiaste Nederlandse Haboniemers het WIZO
Community Center in Afula. Ze brachten een middag
door met jongeren uit economisch en sociaal
zwakkere milieus met een Ethiopische of Russische
achtergrond die dit jaar hun bar en bat mitswa vieren.
De Haboniemers realiseren zich daar pas goed hoe
groot het contrast is tussen hun leven in welvaart
en het feit dat er niets vanzelfsprekend is voor deze
jongeren in Afula.

FoodFair
Op 30 maart bezochten 1.000 bezoekers de WIZO
FoodFair in het Hilton Hotel in Amsterdam, een groot
culinair evenement rond het thema voeding met een
kosjer pop-up-restaurant met 7 kosjere cateraars die
voor het eerst met elkaar samenwerkten, forums, een
souk, cabaret, workshops, wijnproeverij, live muziek,
loterij en een kinderprogramma maakten deel uit van
het programma.

De vastberadenheid van de organiserende
commissie, 100 vrijwilligers, de website met
informatie over de Fair, de aantrekkelijke vorm
gegeven uitingen, het spontane aanbod voor
entertainment; de bereidwilligheid van deskundigen
om deel te nemen aan forums en de ter beschikking
gestelde prijzen voor de loterij maakten de FoodFair
tot een groot succes.
Van de opbrengst kunnen 6 jongeren een
koksopleiding volgen aan de WIZO Beit Hakerem
school in Jeruzalem waar kansarme jongeren met
een joodse, Arabische, Russische, Ethiopisch en
Christelijke achtergrond een beroepsopleiding
volgen. De school maakt bij de selectie van studenten
geen onderscheid in religie.
Twee koks in opleiding kwamen samen met hun
begeleider en de chef naar Amsterdam om tijdens de
FoodFair een kookdemonstratie te geven in de stijl
van GoGo Koosjer.
Het Middelbaar Onderwijs College van het ROC in
Amsterdam ontving de Israëlische gasten met een
lunch in het lesrestaurant en een rondleiding door
de keuken en de school. Studenten gingen met ze in
gesprek.
Orel en Batel hebben een ervaring voor de rest van
hun leven opgedaan door kennis te maken met de
cultuur van een heel ander land dan Israel.

Chadasjot
Het nieuwsblad van WIZO Nederland kwam in het
voorjaar uit met onder meer informatie over de
FoodFair en de WIZO Beit Hakerem school, een
portret van eerste voorzitter van WIZO Nederland
Ella Edersheim-Levenbach, het werkbezoek van
Fyr Frieslan aan WIZO projecten, het bezoek van
Haboniem aan het community centrum in Afula en de
WIZO-literatuurprijs.

ECWF
Van vrijdag 16 tot maandag 20 mei kwamen
WIZO leden en partners uit 13 Europese landen
in Amsterdam bijeen voor de jaarlijkse ECWF
conferentie. Een rondleiding door de Snoge en de
gebouwen door Theo Kemperman en het ontvangst
van de oprichtster van het joodse kindermuseum,
Petra Katzenstein maakten onderdeel uit van het
sociale ochtendprogramma. De conferentie met

het thema “taking action for the status of Women
for Israel” vond plaats in De Burcht. Esther Voet,
directeur van het CIDI was gespreksleider. Sprekers
waren Daniele Bankier, voorzitter van de Europese
Commissie voor de rechten van de vrouw uit Brussel;
Anat Sutan Dadom, de woordvoerder van de
Israelische Ambassade; Joanne Nihom uit Israel, over
het nieuw te verschijnen boek Peace Women, over de
samenwerking tussen joodse en Arabische vrouwen
waarin ook drie WIZO projecten worden beschreven
en Josette Dijkhuisen, vrouwenvertegenwoordiger
in de Nederlandse delegatie naar de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties in 2013.

het makkelijker voor vrijwilligers in afdelingen om
zich in te zetten voor WIZO en om zich toe te leggen
op het organiseren van activiteiten. Uit de verslagen
van de afdelingen blijkt frustratie over het feit dat
te veel energie verloren gaat aan het organiseren
van activiteiten die niet doorgaan wegens gebrek
aan belangstelling. Het ondermijnt de motivatie en
besturen en commissies willen opheffen. Het leidt er
ook toe dat WIZO ieder jaar minder inkomsten krijgt
en het ledenaantal afneemt.
Tijdens een feestelijke middag werd op 14 december
afscheid genomen van de parels van Twente die
zoveel jaren actief zijn geweest met een presentatie
door Winnifred Planjer over “De parels en hun
draagsters door de eeuwen heen” in het gebouw van
de synagoge van Enschede. Twente was een van de
grootste fondsenwervende afdelingen met een groot
regionaal bereik. De WIZO GiftShop in Enschede
en een aantal verkopen en activiteiten zullen wel
doorgaan.

Op de jaarvergadering rapporteerden de
vertegenwoordigers van de ECWF bij de Europese
Vrouwen Lobby in Brussel, de vertegenwoordiger
bij de Verenigde Naties in Geneve en de
vertegenwoordiger van de Council of Europe.
Deze vrouwen doen fantastisch werk door joodse
vrouwen te vertegenwoordigen. Zij lobbyen voor Israel
met WIZO als a-politieke organisatie als voorbeeld.
Het middagprogramma werd ingevuld door dr.
Philip Veerman, een autoriteit op het gebied van
kinderrechten en de schending daarvan.

Stans Barzelay, voorzitter van WIZO Afdeling
Amsterdam woont de vergaderingen van het
hoofdbestuur bij. Zij onderhoudt de contacten met
de afdelingen en genereert in samenwerking met
hen activiteiten om zo de onderlinge band met
leden te kunnen blijven aanhalen. Voor 2015 staan
diverse activiteiten gepland zoals een sponsorloop
in samenwerking met Maccabi, workshops door het
CIDI, een kookclub en lezingen met Roots of Food en
verkopen in het land voor Pesach, Rosj Hasjana en
Chanoeka.

NVR

WIZO-literatuurprijs

Dat Josien Dijkhuisen sprak voor de ECWF was het
resultaat van netwerken tijdens een symposium
van de Nederlandse Vrouwen Raad. Dit soort
bijeenkomsten zijn een uitgelezen kans om
contacten te leggen. In de koepel van Nederlandse
Vrouwenorganisaties vertegenwoordigt WIZO
Nederland als enige de joodse vrouwen. Joyce
Numann was aanwezig op bijeenkomsten
van voorzitters van de bij de NVR aangesloten
organisaties. Jansje Stodel bezocht als
afgevaardigde van WIZO Nederland de algemene
ledenvergaderingen en zij werd lid van de kas
kommissie.

De Stichting WIZO Cultuur houdt het joods/Israëlisch
erfgoed mede in stand met de jaarlijkse WIZOliteratuurprijs. De literatuurcommissie selecteert zes
boeken die genomineerd worden voor deze prijs. Alle
boeken geven stof tot nadenken en dagen uit tot een
gesprek. In leesclubverband worden ten minste drie
van de zes titels gelezen en besproken.
WIZO Cultuur faciliteerde de leesclubs met tips,
achtergrondinformatie en vragenlijsten die via de
website konden worden gedownload. De lezers
konden met elkaar in contact komen via Facebook

Afdelingen
Elkaar ontmoeten is van groot belang. Bij WIZO
leidt het vaak tot het aantrekken van nieuwe leden.
Door automatisering vervallen taken die vroeger
door afdelingsbesturen vervuld werden. Door zoveel
mogelijk te centraliseren en ondersteuning te bieden
aan werkzaamheden die regionaal gebeuren wordt
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Op 9 november 2014 organiseerde WIZO Cultuur
de vierde Joodse Literatuurdag. Lezers van een 20
tal WIZO-leesclubs en geïnteresseerden kwamen
op deze dag bijeen in het NRC Cafe in Amsterdam.
Er was een boeiend en leerzaam programma met
ontmoetingen met sprekers, schrijvers, vertalers,
uitgevers en lezers. Er was aandacht voor de moderne
Israelische literatuur, een panelgesprek met de
bekende vertalers Hilde Pach, Sylvie Hoyinck en
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Adriaan Krabbendam onder leiding van Daphne
Meijer, journalist, radiomaker en eindredacteur voor
diverse media. Drs. Irith Kisch, docent Hebreeuwse
literatuur en kleindochter van een van de oprichters
van WIZO Nederland maakte de winnaar van de
WIZO-literatuurprijs 2014 bekend. Amos Oz kreeg
van de deelnemende WIZO-lezers de prijs meeste
waardering voor zijn boek Onder Vrienden. De prijs
werd overhandigd aan een vertegenwoordiger van
Uitgeverij de Bezige Bij en vertaalster Hilde Pach
kreeg als erkenning voor haar werk een certificaat.
De nieuw genomineerde boeken voor de WIZOliteratuurprijs 2015 werden bekend gemaakt en
geïntroduceerd.
De Leesclubs maken zich aan WIZO Cultuur kenbaar
door inschrijving via een speciale pagina op de
website van WIZO of telefonisch. De leesclubs lazen
minimaal 3 van de 6 door WIZO genomineerde
titels, bespraken de boeken –vaak aan de hand van
gespreksrichtlijnen –en beantwoordden vragen over
de boeken. De lezers bepalen aan wie de WIZOliteratuurprijs wordt uitgereikt
Stichting WIZO Cultuur is een initiatief van de
Vereniging WIZO Nederland. WIZO Cultuur wil
het joods bewustzijn aankweken en versterken
in Nederland. Daartoe organiseert WIZO Cultuur
educatieve en sociaal-culturele evenementen. Deze
evenementen staan open voor alle belangstellenden.
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Overzicht activiteiten WIZO afdelingen in 2014
Amsterdam

Gelderland

- Jaarlijks terugkerende Theateravond met de bruisende muzikale show van Hans Liberg.
Het programmaboek met advertenties van sponsors, de “grootouderactie” en de loterij
heeft ook nu weer veel opgebracht dankzij de vele vrijwilligers;
- De Huishoudelijke vergadering heeft op het kantoor van WIZO Nederland
plaatsgevonden;
- Wandeling door Joods Amsterdam met een lunch in het Tuinhuis waar wij Jansje Stodel
hebben bedankt voor haar jarenlange inzet voor het Hoofdbestuur van WIZO;
- De nog altijd zeer succesvolle Rosj Hasjana Bloemenactie waar onze vrijwilligers 1992
boeketten, 341 giftcards en 31 bonnen in en om Amsterdam hebben bezorgd;
- Twee verkoopdagen georganiseerd in Beth Shalom met artikelen uit de GiftShop met
een optreden van klezmergroep Mokum Klatsj;
- WIZO Boekenclubs;

- Filmavond in de Dierense Sjoel met de Israelische documentaire Hachispusheet (de kever);
- Huishoudelijke vergadering en matzelunch met een proeverij van Pesach hapjes en een verkoop van
elkaars producten bij Margaret Mogendorff thuis;
- High Tea in de Dierense Sjoel voor alle leden, donateurs en aanhang met als gastspreker Maurice Swirc,
eindredacteur van het NIW naar aanleiding van zijn boek “altijd mazzel”;
- Excursie en proeverij tbv de opening van het WIZO seizoen in de kwekerij de Groene Schuur in Groessen
met aansluitend een rondleiding door de verschillende tuinen en kassen;
- De Rosj Hasjana bloemenactie waar 76 boeketten en 21 giftcards zijn rondgebracht door vrijwilligers;
- Chanoeka-happening bij Riet Mendel waar Stans Barzelay heeft verteld over de vele plannen voor het
komende jaar onder het genot van een heerlijke lunch en een Israelisch cadeautje voor alle aanwezigen;
- WIZO Boekenclubs;
gelderland@wizo.nl

amsterdam@wizo.nl

Jaarverslag 2014 12

Jaarverslag 2014 13

Overzicht activiteiten WIZO afdelingen in 2014
Rotterdam/Den Haag
- Pesach markt in het Mr Visserhuis;
- Chanoeka verkoop in het Mr Visserhuis;
- Rosj Hasjana Bloemenactie en verkoop giftcards;
- Loopclub “Lopen met WIZO”;
- Filmmiddag “Jeruzalem” in het Omniversum na
de ALV;
- WIZO Boekenclubs;
denhaag@wizo.nl
rotterdam@wizo.nl

Midden Nederland
- WIZO Boekenclubs;
- Rosj Hasjana Bloemenactie;
middennederland@wizo.nl

Brabant-Limburg
- Matzelunch;
- Workshop viskoekjes maken olv Trix
Loewenstein;
- Rosj Hashana Bloemenactie;
- Chanoeka-avond bij de familie Rosenberg
waar na het aansteken van de kaarsjes allerlei
lekkernijen volgden en pakjes werden uitgepakt;
- WIZO boekenclub;
brabantlimburg@wizo.nl

Zeeland
- Rosj Hashana bijeenkomst;
- Chanoeka-bijeenkomst. Beide bij het echtpaar
Bloeme en Joost de Ruiter, ook wel het WIZOhuis genoemd!;

Friesland/Groningen
- WIZO stand op Jom Tsavta, op een avond van het
Genootschap Nederland-Israel en de “Jofeldag”;
- Poeriem feest in samenwerking met de NIG’s
Friesland, Groningen en Drenthe voor heel Joods
Noord Nederland;
- Lezing over “De spiritualiteit van Etty Hillesum” in
de synagoge in Zuidlaren;
- Jom Ha’atsmaoet viering met hapjes van de WIZO
dames en tweedehands boeken- en wijn verkoop
in de Voormalige Synagoge in Leeuwarden;
- Huishoudelijke vergadering;
- Catering en tweedehands boekenverkoop op de
“Jofeldag” in Tresoar in Leeuwarden;
- Rosj Hasjana Bloemenactie;
- Chanoeka-viering bij het Joodse monument waar
de burgemeester de sjammes en rabijn Spiero
de kaarsjes aanstak. Na afloop koffie, thee en
soefganiot en door Avram Schabbing gebakken
latkes bij Tina Boukes thuis;

zeeland@wizo.nl
friesland@wizo.nl
groningen@wizo.nl
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Twente
- 35e Bridgedrive met Hollandse stamppot buffet;
- Matze markt;
- WIZO GiftShop in Synagoge Enschede;
- Presentatie “De parels en hun draagster door de
eeuwen heen”;
twente@wizo.nl

WIZO NEDERLAND					
					
Balans per 31 december					
(na resultaat bestemming)

WIZO Nederland
Balans 2014

Wat heeft WIZO Nederland in 2014 financieel gedaan?
Dit jaar hebben we € 215.000 naar Israël kunnen overmaken.
De jaarlijkse financiering waar WIZO Nederland zich aan gecommitteerd heeft voor haar bijdrage aan de projecten van
Wereld WIZO was voor 2014 € 190.000 inclusief drie studiebeurzen voor de meerjarige koksopleiding in Beit Hakerem.
Dankzij een aanzienlijke gift konden we € 25.000 extra overmaken om speciale programma’s in projecten van WIZO Nederland mogelijk te maken.
Over 2014 was er een negatief resultaat van € 157.930
De belangrijkste verschillen tov 2013 zijn:
• Contributies: + € 11.940
• Giften: - € 47.478
• Nalatenschappen/legaten: - € 100.283
• Loterijen: + € 2.658
• Pesach-, Rosj Hasjana-, Chanoeka mailingen: - € 6.678
• Baten uit sparen en beleggingen: + € 4.004
• GiftShop: - € 16.717

Wij verwachten dat door de aantrekkende economie, de vernieuwde webshop, de scherpe inkoop en de alleenverkoop van
boeken van het NIK aan particulieren, de GiftShop voor 2015
wederom een positief resultaat zal laten zien.
De kosten verband houdende met het genereren van baten in
2014 bedroegen13,3% van de baten uit eigen fondsenwerving.
De norm van het CBF is maximaal 25%. WIZO blijft hiermee
ruim onder de gestelde norm.
Tot aan het boekjaar 2014 kon de jaarlijkse bijdrage aan Wereld
WIZO geheel uit het resultaat van het betreffende boekjaar
worden gefinancierd. Door de teruglopende opbrengsten, met
name erfenissen en legaten, is dat in 2014 niet gelukt.
Het uitgebreide financiële verslag mailen wij u graag op aanvraag. Aanvragen kunt u doen via info@wizo.nl.

Wat kunt u doen voor WIZO?
WIZO opnemen in uw testament.
Er zijn verschillende manieren om aan WIZO iets na te laten. Zo
is er de keuze tussen een legaat of erfstelling.
Legaat - Als u een specifiek goed of een bepaalde som geld
aan WIZO wilt nalaten, noemen we dat een legaat. Overigens
hoeft dit niet per se een geldbedrag te zijn, het kan ook een
vast percentage van uw nalatenschap zijn of bijvoorbeeld een
kunstobject.
Erfstelling- U kunt WIZO ook benoemen tot uw erfgenaam. Uw
gehele of gedeeltelijke nalatenschap komt dat ten goede aan
WIZO.

doelen. WIZO denkt graag met u mee over welke variant voor u
de voorkeur geniet.
WIZO tijdens uw leven.
De overheid heeft het gemakkelijker gemaakt om een vast
bedrag per jaar te schenken. Deze schenking hoeft niet meer
in een notariële akte te worden vastgelegd.
Wilt u een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden? Neem
contact met ons op via info@wizo.nl of 020-6463017voor een
afspraak met een van de leden van het hoofdbestuur.

Een testament moet door een notaris opgemaakt worden. Dat
kan uw eigen notaris zijn, maar ook de notaris waarmee wij
samenwerken.

					
31 december 2014
31 december 2013
ACTIVA					
VASTE ACTIVA					
Materiele vaste activa					
Inventaris tbv bedrijfsvoering		
823 			
1.593
					
Financiele vaste activa					
Stichting WIZO Winkels
69.494 			
86.211
Leningen u/g Direct voor de doelstelling
66.000 			
58.000
		
135.494 			
144.211
Belegggingen					
Effecten portefeuille		
357.137 			
357.181
					
VLOTTENDE ACTIVA					
Vorderingen					
Debiteuren
1.375 			
1.375
Overige vorderingen en overlopende activa
52.222 			
137.086
		
53.597 			
138.460
Voorraden					
Voorraden in het kader van de doelstelling		
1.674 			
1.445
					
Liquide middelen					
Banken
66.902 			
135.974
Kasgelden
4.098 			
4.546
		
71.000 			
140.520
					
TOTAAL ACTIVA		
619.725 			
783.410
					
PASSIVA					
EIGEN VERMOGEN					
Reserves en Fondsen					
Continuiteitsreserve
141.547 			
173.263
Bestemmingsreserves
465.063 			
591.278
Bestemmingsfondsen
1.765 			
1.765
		
608.375 			
766.306
VLOTTENDE PASSIVA					
Kortlopende schulden					
Crediteuren		
5.401 			
9.275
					
Overige schulden en overlopende passiva					
Belastingen en sociale lasten
1.897 			
1.255
Nog te betalen kosten
186 			
736
Vakantiegeld verplichting
2.893 			
2.017
Vooruit ontvangen bedragen
973 			
3.821
		
5.949 			
7.829
					
TOTAAL PASSIVA		
619.725 			
783.410
					

Nalaten is iets persoonlijks. Er zijn vele varianten denkbaar die
recht doen aan uw partner, familie, vrienden en andere goede
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WIZO NEDERLAND					
STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER					

BATEN					
2014			 2013
Baten uit eigen fondsenwerving					
- Contributies
39.528 			
27.579
- Giften en schenkingen (incl. certificaten)
75.750 			
123.228
- Nalatenschappen / legaten
20.141 			
120.424
- Lijfrenten
3.740 			
3.340
- Loterijen
8.464 			
5.806
- Sponsoring
- 			
500
		
147.622 			
280.876
Opbrengst Mailing acties					
- Mailing actie Pesach
2.630 			
4.042
- Mailing actie Rosj Hasjana
6.269 			
5.502
- Mailing actie Chanoeka
5.853 			
11.886
- Overige acties
- 			
		
14.752 			
21.430
					
Verkoop opbrengsten					
- Opbrengsten van verkoop activiteiten
72.236 			
59.273
- Inkopen en kosten
63.942-			
39.817- Resultaat uit verkoop activiteiten		
8.294 			
19.456
					
Opbrengst overige activiteiten					
- opbrengsten uit activiteiten waaronder Feestavonden					
Culturele activiteiten / bijeenkomsten en sport
13.708 			
8.662
- kosten overige opbrengsten
18.646-			
11.583- Resultaat uit overige activiteiten		
4.938-			
2.921					
Totaal baten uit eigen fondsenwerving		
165.730 			
318.841
					
Baten uit sparen en beleggingen		
20.965 			
16.961
					
Overige baten 		
12.605 			
12.520
					
Resultaat uit gelieerde instellingen					
Resultaat uit Stichting WIZO Winkels		
16.717-			
11.852
					
					
Totaal Baten (te transporteren)		
182.583 			
360.173
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WIZO NEDERLAND					
STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER					
2014			 2013
TOTAAL BATEN (transport)		
182.583 			
360.173
					
LASTEN					
					
Besteed aan doelstelling					
Stichting WIZO Cultuur (WIZO Literatuurprijs)
- 			
World WIZO Israel
215.000 			
215.000
Overige giften / subsidies aan nationale instellingen
2.375 			
1.050
Totaal besteed aan doelstelling		
217.375 			
216.050
					
Maatschappelijke beinvloeding					
Kosten voor voorlichting, educatie & PR
4.638 			
7.775
Kosten voor leden & donateurs
5.096 			
2.875
Kosten voor conferenties & seminars
4.094 			
3.696
		
13.828 			
14.345
Kosten werving Baten					
Kosten werven en behoud leden
10.335 			
10.218
Kosten fondsenwervende activiteiten
3.846 			
6.346
Kosten van beleggingen
763 			
421
		
14.944 			
16.985
Beheer en administratie					
Personeelskosten
68.468 			
49.879
Huisvestingskosten
9.015 			
8.942
Kantoorkosten
4.152 			
4.478
Bestuurskosten
331 			
2.704
Kosten bankiers
4.057 			
2.409
Overige kosten beheer en administratie
8.342 			
10.849
		
94.366 			
79.261
					
TOTAAL LASTEN		
340.513 			
326.641
					
RESULTAAT BOEKJAAR		
157.930-			
33.532
					
Resultaatbestemming;					
Resultaat boekjaar		
157.930-			
33.532
Onttrekken aan bestemmingsreserve Wereld WIZO		
215.000 			
215.000
Toevoegen/onttrekken reserve financiering activa doelstelling		
24.698 			
18.739Onttrekken aan reserve financiering activa bedrijfsvoering		
770-			
767Onttrekken aan Bestemmingsreserve WIZO conferentie		
- 			
Toevoegen aan bestemmingsreserve WIZO conferentie		
4.500 			
4.500
Onttrekken / Toevoegen aan Continuiteits reserve		
31.716-			
13.341Toevoegen aan bestemmingsreserve Wereld WIZO		
60.358 			
276.879
		
- 			
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