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WIZO Nederland

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			
Evelyn Hompes-Haas		
evelyn.hompes@wizo.nl
Lid			
Ilana Alster			
ilana.alster@wizo.nl
Lid			
Hetty Stibbe			
hetty.stibbe@wizo.nl

De Nederlandse WIZO-federatie, WIZO Nederland, is een vereniging met ongeveer 1450 leden en donateurs.
WIZO Nederland werkt met 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
stans.barzelay@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
Kinderdagverblijf
met speciaal muziekonderwijs in Kyriat Gat

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

Family Club
op luchtmachtbasis Ramat David

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

Jeugdclub en speelplaats
op luchtmachtbasis Ramat David

IBAN
NL61ABNA 0544 7012 16
NL29INGB 0000 5356 17

Fieps van Emde Centre
o.a. opvang voor ‘girls in distress’ in Ramle
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
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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

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

Organisatie
WIZO Nederland is een vrijwilligersorganisatie. Het bestuur (HB) bestaat momenteel uit zes leden. Er is op dit
moment een vacature voor een penningmeester . 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
heeft sinds 1948 haar hoofdkantoor in Tel Aviv.
Met 800 projecten zet WIZO zich in voor
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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

en maatschappelijk gebied. Het vergt bestuurlijke
creativiteit in de federaties om de fakkel over te
kunnen dragen aan leden en donateurs.
NGO’s spelen een cruciale rol in de dialoog over
conflicten en vrede omdat zij een maatschappelijke
insteek hebben. Het sleutelwoord om uit
conflictsituaties te komen is begrip kweken en
vertrouwen opbouwen. WIZO is door de Verenigde
Naties erkend als NGO. Door onze projecten kunnen
wij de waarde van educatie laten zien en het belang
van gelijke rechten voor iedereen.
Projecten in Israel biedt WIZO kans om als
sociaal ondernemer inkomsten te genereren. Zo
is er samenwerking met een onderneming die
zomerkampen voor jongeren organiseert. Voor het
eerst vond dit jaar zo’n zomerkamp plaats in een
WIZO jeugddorp, een ideale locatie. WIZO deelt mee
in de winst die er gemaakt wordt.
De Touristoffice van Wereld WIZO maakt ieder
bezoek van belangstellenden aan een project tot een
belevenis. Het is een programma op maat. Zo zijn er
al diverse bar- en batmitswa kinderen met hun familie
naar Israel gegaan om vrijwilligerswerk te doen in een
project tot grote vreugde van hun zelf en natuurlijk
van de gebruikers. Maar ook vrijwilligerswerk doen in
een project kan!

Jaaroverzicht
De stemming tijdens de jaarvergadering van Wereld WIZO in Tel Aviv in januari, de vergadering van de ECWF
in juni in Parijs en de Algemene Ledenvergadering in Amsterdam werd sterk beïnvloed door aanslagen en de
dreiging daarvan en het algemene gevoel van onveiligheid van burgers. Het waarborgen van hun veiligheid
en de opvang van mensen in nood staat hoog op de agenda van overheden en instanties. Israel raakt meer en
meer geïsoleerd in een onveilige omgeving. Deze ontwikkelingen hebben invloed op het leven van joden in
de Diaspora. De immigratiegolf naar Israel neemt toe. De overheid van Israel heeft hoge kosten voor defensie
waardoor er minder geld is voor educatie en sociale zaken. Toenemende armoede onder de bevolking vraagt om
meer ondersteuning van WIZO. De cijfers zijn schrijnend: een op de drie kinderen leeft in Israel onder de armoede
grens; dat zijn 756 duizend 900 kinderen; 432 duizend en 600 families of te wel een miljoen 658 duizend
mensen. 18,3 procent van de bevolking heeft niet genoeg te eten! WIZO verzorgt warme verantwoorde maaltijden.
We zagen beelden van uit de hand lopende demonstraties van Ethiopiërs, de emigranten uit Soedan, die zich in
Israel gediscrimineerd voelen. WIZO werkt hard aan hun scholing en begeleiding zodat zij gelijke kansen krijgen
om zich te ontwikkelen.

De begroting van Wereld WIZO is sluitend,
ondanks de tegenvallende bijdragen van meerdere
federaties. Nederland is niet het enige land dat
het quotum omlaag moest brengen. Er zijn meer
landen die kampen met teruglopend ledenaantal en
onvoldoende animo van nieuwe bestuurders om zich
te verbinden aan de organisatie, een algemene trend
in de huidige tijd.

De SWOT analyse - wat zijn de sterke en zwakke
punten, kansen en bedreigingen kwam uitgebreid
aan bod tijdens de jaarvergadering in Israel. Men was
het er over eens dat WIZO de band versterkt tussen
Israel en de joodse wereld daarbuiten. Het geeft
voldoening om bij te kunnen dragen aan een betere
Israëlische samenleving via een organisatie die haar
sporen dit jaar al 95 jaar heeft verdiend op educatief
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De schilderkunst als bindmiddel in het WIZO
Community Center in Afula.
De WIZO Community Centers vervullen een
belangrijke behoefte in de Israëlische samenleving. In
het centrum zijn activiteiten voor vrouwen, kinderen,
teenagers en ouderen. In Afula bruist ons centrum
van de activiteiten zoals de bar- en bat mitswa
opleidingen en feesten, de naschoolse opvang, de
workshops en therapeutische programma’s. Hier
kwam het project “Samen-Leven” en de reizende
tentoonstelling tot stand.
Vijfendertig vrouwen werken sinds 2013 samen in een
workshop onder de bezielende leiding van schilderes
Sheila Dvore Casdi in het WIZO Community Center in
Afula in Israel, een project van WIZO Nederland. Met
de schilderkunst als bindmiddel slaagden 35 vrouwen
van diverse culturele en religieuze achtergrond –
joods, islamitisch, christelijk en Circassisch, erin om
een sfeer van verdraagzaamheid en vriendschap
te scheppen. Voorbijgaand aan alle spanningen en
culturele verschillen werden vriendschappen gesloten
en in maart 2014 waren 35 schilderijen klaar om
te worden tentoongesteld. De schilderijen hebben
allemaal hetzelfde onderwerp, maar zijn toch elk
voor zich uniek. Ze zijn gebaseerd op het verhaal
van elke kunstenares en de interactie tussen de
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vrouwen in deze bijzondere kunstklas. De vrouwen
willen ons laten zien dat vriendschap, loyaliteit
en verdraagzaamheid mogelijk is, ondanks alle
obstakels op de weg erheen. Hoe groot de onderlinge
solidariteit is, toont de gezamenlijke verklaring van de
vrouwen na de aanslag in Parijs die zij veroordelen en
betreuren.
Reizende tentoonstelling Samen-Leven in Nederland
In het voorjaar van 2014 waren de werken in de
Gemeentelijke Galerie Afula en het Frans Cultureel
Centrum in Nazareth te zien. De tentoonstelling heeft
vanaf november 2014
door Frankrijk gereisd
en is vervolgens in
vele Europese steden
te zien geweest. Dit
is een gevolg van
de samenwerking
van de Europese
e
WIZO Federaties in
Europa, de ECWF.
In maart 2016 zal de
tentoonstelling bij de
VN in Geneve te zien
zijn! WIZO Nederland
organiseerde met een commissie die samengesteld
was uit leden met een verschillende achtergrond
de expositie van de tentoonstelling in Nederland
van 22 november 2015 tot 16 april 2016 op
verschillende plaatsen. Op 24 november vond de
landelijke opening van de tentoonstelling plaats
in de Raadzaal van het Stadhuis van Den Haag
door burgemeester van Aartsen. De directeur van
het WIZO Community Center in Afula, Sheila Dvor
Casdi en vier kunstenaressen waren voor deze
WIZO Europe

gelegenheid naar Nederland gekomen. Zij traden
op als ware ambassadeurs van Israel en WIZO in
een vraaggesprek met Aukelien van Hoytema.
Percussionist Arthur Cune verzorgde de muzikale
inhoud van het programma en Willma Veen
presenteerde een door haar gemaakt kunstwerk,
geïnspireerd op de tentoonstelling. Chantal
Suissa, hoofdredacteur van Nieuw wij.nl hield een
vurig betoog over het belang van samenleven in
Nederland, een zeer actueel onderwerp. Bij de
opening waren vertegenwoordigers van diverse
joodse en niet-joodse organisaties aanwezig. De
gemeente Den Haag heeft WIZO in staat gesteld om
de tentoonstelling aan een breed publiek te laten zien
tot 11 december in het Atrium van het Stadhuis.
Op 16 december opende burgemeester Aboutaleb in
Rotterdam de tentoonstelling in de Theaterzaal van
de Centrale Bibliotheek met een indrukwekkende
toespraak waarin hij het belang van de kracht van
vrouwen belichtte en het delen van je dromen.

Hanna Luden, directeur van het CIDI ging in gesprek
met de kunstenaressen die voor de opening naar
Nederland waren gekomen. De schilderijen waren
tot 17 januari 2016 te zien in de grote centrale hal.
We zijn directeur Theo Kemperman en zijn staf zeer
erkentelijk voor alle medewerking en gastvrijheid
waardoor de tentoonstelling door velen gezien kon
worden. Er vonden diverse culturele programma’s
plaats rond het thema samenleven in de bibliotheek.
Kinderen van de Waalse School maakten een
schaduwtentoonstelling over olijfbomen en
deelnemers aan het Taalcafe maakten kennis

met kunstenaressen uit Israel die voor de opening
waren overgekomen. Stadsdichteres Hester Knibbe
schreef speciaal voor de tentoonstelling het gedicht
“Vanwege”.
Door de diverse locaties waar de tentoonstelling te
zien was in Nederland kreeg WIZO de mogelijkheid
om de boodschap van vriendschap, loyaliteit
en verdraagzaamheid tussen mensen van
verschillende religieuze achtergronden in Israel
met een breed publiek te delen. Voor het publiek
was het mogelijk om hun wens voor een betere
samenleving op een label te schrijven en dit in een
van aanwezige olijfbomen op te hangen. Dit heeft
grote weerklank gevonden. Wij werden aangenaam
getroffen door de positieve toon van vrijwel alle
geschreven berichten. Bij het tot stand komen
van de tentoonstelling hebben wij professionele
ondersteuning gekregen van o.a. een tekstschrijver,
vormgever en tentoonstellingsbouwer. Het resultaat
was dat de schilderijen schitterend geplaatst
waren op grote losstaande
zuilen met fraai uitgevoerde
tekstborden, ondersteund door
goed informatiemateriaal. De
tentoonstelling kreeg aandacht
van de media zoals een interview
met de kunstenaressen in
Dagblad Trouw; een redactioneel
stuk in GroeiMagazine; berichten
in het NIW en aankondigingen in
diverse nieuwsbrieven, ook op
internet.
De voorbereidingen werden
getroffen voor het tentoonstellen
van Samen-Leven in Museum
Sjoel Elburg van 12 februari tot
16 april 2016 met een opening
door mevrouw Josan Meijers,
gedeputeerde bij de provincie
Gelderland en burgemeester
Frans de Lange.
WIZO FOOD&ART
Op zondag 22 november vond de WIZO FOOD&ART
plaats in het Hilton Hotel in Amsterdam
Dat de Israëlische en joodse keuken lekker,
eigentijds, gezond en innovatief is kon men zelf
ervaren door aan te schuiven in het kosjere
restaurant waar verschillende cateraars bijzondere
smaaksensaties van de vernieuwende keuken
presenteerden. Tijdens het happy hour speelden
Frank Affolter en Leo Sijes. Op de kunstmarkt
werden werken van vooraanstaande kunstenaars
verkocht. Diverse standhouders stonden op de souk
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Split-A-Gift is het eerste online platform in Europa waar gebruikers hun cadeaus
op een simpele, maar ook veilige en transparante manier kunnen delen met een
goed doel. WIZO is een van deze goede doelen op dit platform.
Alle goede doelen aangesloten bij Split-A-Gift zijn betrouwbaar en transparant
over hun bestedingen. Ze helpen jou eenvoudig een deel van je cadeau te
schenken aan het goede doel van jouw keuze.
Meer informatie via www.splitagift.com

en een loterij met een mooie prijzen ontbrak niet. Het
was mogelijk om creatief aan de gang te gaan onder
leiding van Avi Lev en in de illustratie workshop van
Ike Rottenberg-Spiekman. Het was mogelijk om met
vrouwen uit Afula te schilderen. Kinderen versierden
een chanoekia en konden bouwen met lego in de
workshop van Young Engineers. Gedurende de
dag waren diverse lezingen georganiseerd. Esther
Weissman-Erwteman van ïkweetwatikeet sprak over
less is (so) much more; Amit Rabin over “East, West,
North & South - The DNA of Israëli cuisine”; Avi Lev
over “Een nieuwe manier van kijken naar kunst”
en Lucette ter Borg en Erik Luermans spraken over
“Kunst in Israel” naar aanleiding van hun reis met
KunstenIsrael.
De tentoonstelling ‘Samen-Leven vrouwen en hun
olijfbomen” was voor het eerst in Nederland te zien.
De opbrengst van de dag was bestemd voor het
WIZO Community Center in Afula. Dankzij een grote
groep vrijwilligers en de belangeloze inzet van velen
was het een goed verzorgde dag met een boeiend
programma. Helaas was het aantal bezoekers lager
dan verwacht.
ALV
De 67e jaarvergadering van WIZO Nederland
vond op 9 juni plaats in Restaurant Rimon in
Amsterdam. Marijke Ron was dagvoorzitter. Het
hoofdbestuur is uitgebreid met Hetty Stibbe. De
notulen van de ALV zijn beschikbaar voor leden.
Aansluitend aan de vergadering hield Amit Rabin
een lezing over de ‘Jewish Cuisine, the never ending
story” en Mart Bellemakers van Art of Wines gaf
achtergrondinformatie over wijnen.
NVR
In de koepel van Nederlandse Vrouwenorganisaties
vertegenwoordigt WIZO Nederland als enige de
joodse vrouwen. De NVR bijeenkomsten zijn
een uitgelezen kans om contacten te leggen
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
Ledenvergadering. Samen bezochten zij diverse
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bijeenkomsten die door de NVR waren geïnitieerd
zoals “Vrouwenpodium 2010-2020, een hand vol
veiligheid” in Nieuwspoort in Den Haag.
WIZO
Binnen de structuur van WIZO is zo veel mogelijk,
hier en in Israel! Bestuursleden, de office manager,
commissieleden en de medewerkers van de WIZO
GiftShop werken hard aan de realisatie van alle
initiatieven die genomen worden. Met steun van
donateurs maken WIZO vrouwen maken het verschil!
WIZO GiftShops
Voor joodse feestdagen, speciale gelegenheden,
of gewoon een leuk cadeau kan men terecht in
Amsterdam en Enschede. Ook zijn wij prefered seller
van de boeken van het NIK, hebben we een grote
collectie kookboeken en verkopen we boeken die
genomineerd zijn voor de WIZO-literatuurprijs. Voor
Pesach, Rosj Hasjana en Chanoeka hebben wij
extra koopzondagen. Dit jaar werden ook weer door
dames van onze afdelingen verkopen met artikelen
uit de GiftShop in het land en bij Beth Shalom
in Amsterdam georganiseerd. Tijdens de WIZO
FOOD&ART waren we aanwezig met een grote stand.
Steeds meer mensen weten onze webshop te vinden.
Er is een stijgende lijn in de online verkopen. Op deze
manier proberen wij onze verkopen uit te breiden van
regionaal, naar nationaal en misschien zelfs naar
internationaal.
De boekhouding van de GiftShops is uit handen
gegeven aan een boekhouder die per uur betaald
wordt. De office manager van WIZO Nederland geeft
ondersteuning aan de dagelijkse leiding van de
GiftShop.
Wij zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers die ons
team in de GiftShop in Amsterdam willen versterken.
Wat wij vragen is minimaal een half dagdeel van uw
tijd, computerervaring en service gerichtheid.

WIZO draagt zorg voor:

WIZO wereldwijd
1920

WIZO (Women’s International Zionist Organization) is een
internationale, apolitieke onafhankelijke vrijwilligersorganisatie
van joodse vrouwen, opgericht in Londen in 1920. WIZO ondersteunt
maatschappelijke, educatieve en sociaal-culturele projecten
in Israël en maakt zo het verschil in honderdduizenden levens.

het welzijn van baby’s,
kinderen, jongeren,
vrouwen en bejaarden
met elke achtergrond
in Israël

250,000
leden en donateurs zijn wereldwijd in 52 landen de drijvende
kracht achter het werk van WIZO. Met hun hulp is WIZO in
staat om kwetsbare groepen in de Israëlische samenleving
een betere toekomst te bieden, ongeacht hun achtergrond
of geloofsovertuiging.

de ondersteuning
bij de integratie van
immigranten

de versterking van
de band tussen Israël
en de joodse wereld
daarbuiten

de bevordering van de
positie van vrouwen
in Israël

800
projecten in Israël worden door WIZO mogelijk gemaakt. WIZO
houdt dagelijks instellingen in de sectoren zorg, educatie,
integratie en emancipatie draaiende.
Dat maakt WIZO tot de grootste welzijnsorganisatie in Israël!

de bestrijding van
antisemitisme wereldwijd

Overzicht activiteiten WIZO afdelingen in 2015
Amsterdam

Friesland/Groningen

- Theateravond met show van Tineke Schouten, het programmaboek met advertenties van
sponsors, de “grootouderactie” en loterij;
- Twee verkoopdagen in Beth Shalom met optreden van zanger Harry Engels;
- Sponsorloop i.s.m. Maccabi Kids;
- Cooking with the stars, kookworkshops door Roots of Food o.l.v. Amit Rabin;
- WIZO - CIDI workshop, ‘Leren omgaan met antisemitisme’;
- Rosj Hasjana bloemenactie;
- WIZO boekenclubs
amsterdam@wizo.nl

- Poerimfeest voor Joods Noord Nederland;
- Rosj Hasjana bloemenactie;
- Oktober lunch en spelletjes;
- Chanoekia aangestoken door rabbijn Spiero (i.s.m. NIG);
- Chanoeka bijeenkomst
friesland@wizo.nl
groningen@wizo.nl

Gelderland

Brabant /Limburg

- Kookworkshop bij kookstudie RAFA in Westervoort;
- Matzelunch;
- Israëlische filmavond in de Dierense Sjoel;
- Muzikaal optreden van Israel Golani met een High Tea Dierense Sjoel;
- Excursie naar Zwolle;
- Rosj Hasjana bloemenactie;
- WIZO Boekenclub;
- “Chanoeka-inn” in Zutphen

- Matzelunch;
- Rosj Hasjana bloemenactie;
- Barbecue;
- WIZO boekenclub
brabantlimburg@wizo.nl

gelderland@wizo.nl
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WIZO in Nederland
heeft

1500 leden/donateurs

is regionaal actief

De invloed van WIZO
aan

draagt financieel bij
projecten in Israël

800

is intensief betrokken
projecten in Israël
bij

13

2

runt
giftshops
en een webwinkel

is een vrijwilligersorganisatie

is ANBI-gecertificeerd

De Verenigde Naties
erkennen WIZO als
NGO (Non Governmental
Organization).

organiseert
fondsenwervende
en culturele activiteiten

WIZO adviseert
de sociale en
economische raden
ECOSOC en UNICEF.

is lid van de NVR
(Nederlandse Vrouwen Raad)

De ECWF is ook lid
van de Europese
Vrouwenlobby
in Straatsburg.
De Raad van Europa
accrediteerde de
European Council of
WIZO Federations (ECWF).

Overzicht activiteiten WIZO afdelingen in 2015
Midden Nederland

Twente

- Rosj Hasjana bloemenactie;
- WIZO boekenclubs

- Matze markt;
- Matze verkoop door heel Nederland;
- WIZO GiftShop in Synagoge Enschede

middennederland@wizo.nl
twente@wizo.nl

Rotterdam/Den Haag:
Zeeland

- Pesachverkoop in het Mr Visserhuis;
- Rosj Hasjana bloemenactie;
- Wandelclub “Lopen met WIZO”;
- Soeka high tea;
- Chanoeka tombola;
- WIZO boekenclubs

- Rosj Hasjana bijeenkomst
zeeland@wizo.nl

rotterdam@wizo.nl
denhaag@wizo.nl
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WIZO-literatuurprijs 2015
WIZO Cultuur houdt het joods/Israëlisch erfgoed mede in stand met de jaarlijkse WIZO-literatuurprijs.
De literatuurcommissie selecteert zes boeken die genomineerd worden voor deze prijs. Alleen schrijvers
met een joodse of Israëlische achtergrond kunnen genomineerd worden. Ook vertaald werk kan
meedingen naar 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. De lezers bepalen wie de WIZOliteratuurprijs in ontvangst neemt.
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
Op zondagmiddag 8 november 2015 werd voor de vierde keer
de WIZO-literatuurprijs uitgereikt tijdens een informele literaire
middag in de recent verbouwde boekhandel Van Rossum in
Amsterdam maakte directeur Beth Johnson met een deskundige
toelichting bekend dat Karine Tuil met haar boek “Een verzonnen
leven” de meeste waardering kreeg van de deelnemende WIZOlezers. De uitgever nam de prijs voor de schrijfster in ontvangst.
Beth Johnson is adviseur van de WIZO-literatuurcommissie bij
het tot stand komen van de selectie van boeken voor de WIZOliteratuurprijs.
Op verschillende manieren werd het uitgevers vak belicht.
Annette Portegies, redacteur van uitgeverij Querido, sprak over
de geschiedenis van de 100 jaar oude uitgeverij naar aanleiding
van het recent verschenen boek “Verborgen Boeken, Emanuel
Querido’s uitgeverij tijdens en na de Bezetting”. Susanne van
Leeuwen van Uitgeverij Nieuw Amsterdam vertelde over de
vele facetten van het boeiende uitgeversvak. Zij is tien jaar
werkzaam in het tijdschriften en boekenvak, de laatste 3,5 jaar
als acquirerend redacteur voor de buitenlandse fictie bij Uitgeverij
Nieuw Amsterdam. Zij is een allround boeken expert met ervaring
op het gebied van publiciteit, marketing, sales en PR van boeken
en media. Haar doel is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en
enthousiast te maken voor goede boeken

WIZO-literatuurprijs 2016
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Ayelet Gundar-Goshen
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Karine Tuil
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Etgar Keret

Gelukkig de
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Yasmina Rez
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Mia Davidson en Greta Cune, leden van de WIZO
literatuurcommissie presenteerde op beknopte, enthousiaste en deskundige wijze de nieuw genomineerde
boeken voor de WIZO Literatuurprijs 2016:

Een nacht Markovitsj
Het eerbetoon
Komt een paard de kroeg binnen
Om niet te verdwalen
Onder tafel
Als de abrikozen morgen bloeien
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Boeken boeie

de genomi
De Nederze

Lezen brengt je in een andere wereld. Je maakt
kennis met andere culturen, mensen, relaties en hun
drijfveren. Goede boeken hebben dat effect,
ze boeien en binden. Lees met ons mee om straks
de meest boeiende schrijver te kiezen voor de WIZOliteratuurprijs 2016.

de genomineerden

Ayelet Gundar-Goshen
A.B. Yehoshua
David Grosssman
Patrick Modiano
Mia Davidson
Jessica Soffer

De opbrengst van de financiële bijdrage van lezers is bestemd als bijdrage in de kosten van een beurs voor
veelbelovende, maar kansarme jongeren in WIZO jeugddorpen in Israël. Zij krijgen hiermee de unieke kans om
hun talent te ontwikkelen.
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Doe mee, iedereen is welkom.
Houd je van lezen en vind je het leuk om er erover te
praten met anderen? Lees dan met ons mee. Iedereen
kan meedoen. Kies drie (of meer) uit de zes door WIZO
genomineerde boeken. Alle auteurs zijn joods of
Israëlisch.

Het eerbetoon
A. B. Yehoshua

Laat ons weten wat je van de boeken vindt.
Je kunt een eigen groep samenstellen of je aanmelden met
jouw bestaande boekenclub. Jouw mening telt mee bij de
keuze van de schrijver die straks de WIZO-literatuurprijs
2016 krijgt uitgereikt! Laat ons met het WIZO-beoordelings
formulier weten wat jij van de boeken vindt.

Komt een paard
de kroeg binnen 		
David Grossman

Lees mee en steun een goed doel
Als je meeleest, steun je meteen een goed doel. Je bijdrage gaat
naar een beurs voor veelbelovende, maar kansarme jongeren in
WIZO jeugddorpen in Israel. Zij krijgen hiermee de unieke kans
om hun talent verder te ontwikkelen. Je bent vrij in het geven
wat je wilt. We denken aan een financiële bijdrage van € 5,- per
persoon per boekbespreking maar elk ander bedrag is natuurlijk
ook welkom.

Om niet te verdwalen
Patrick Modiano

Meer weten of direct meedoen
Kijk voor meer informatie op http://literatuurprijs.wizo.nl/,
of bel (020) 646 30 17.
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Onder tafel
Mia Davidson

WIZO NEDERLAND					

WIZO Nederland

Balans per 31 december					
(na resultaat bestemming)					

Balans 2015

Wat heeft WIZO Nederland in 2015 financieel gedaan?
Dit jaar hebben we € 164.505 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 2015 € 150.000.
In 2015 mochten we erfenissen/legaten ontvangen van de
heer en mevrouw Rosenboom-Offenbach, mevrouw S. FrankTromp, de heer L. Oltmans en mevrouw H. Reichenberger.
Over 2015 was er een negatief resultaat van € 25.831
De belangrijkste verschillen tov 2014 zijn:
• Giften: - € 25.000
• Nalatenschappen/legaten: + € 155.610
• Loterijen: - € 1.840
•	Pesach-, Rosj Hasjana en
Chanoeka mailingen: - € 4.730
• Eenmalige advieskosten: - € 26.040

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 2016
een positief resultaat zal laten zien.
De kosten verband houdende met het genereren van baten in
2015 bedroegen 5,9% van de baten uit eigen fondsenwerving.
De norm van het CBF is maximaal 25%. WIZO blijft hiermee
ruim onder de gestelde norm.
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.

Nalaten is iets persoonlijks. Er zijn vele varianten denkbaar die
recht doen aan uw partner, familie, vrienden en andere goede
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 020-6463017
voor 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.

Jaarverslag 2015 18

31 december 2015
31 december 2014
ACTIVA				
VASTE ACTIVA
Materiele vaste activa				
Inventaris tbv bedrijfsvoering		
584 			
823
					
Financiele vaste activa					
Stichting WIZO Winkels
7.031 			
69.494
Leningen u/g Direct voor de doelstelling
89.000 			
66.000
		
96.031 			
135.494
Belegggingen					
Effecten portefeuille		
316.091 			
357.137
					
VLOTTENDE ACTIVA					
Vorderingen					
Debiteuren
- 			
1.375
Overige vorderingen en overlopende activa
59.833 			
52.222
		
59.833 			
53.597
Voorraden					
Voorraden in het kader van de doelstelling		
2.320 			
1.674
					
Liquide middelen					
Banken
142.780 			
66.902
Kasgelden
3.732 			
4.098
		
146.512 			
71.000
					
TOTAAL ACTIVA		
621.371 			
619.725
					
PASSIVA					
EIGEN VERMOGEN					
Reserves en Fondsen					
Continuiteitsreserve
176.107 			
141.547
Bestemmingsreserves
351.763 			
465.063
Bestemmingsfondsen
1.765 			
1.765
		
529.635 			
608.375
VLOTTENDE PASSIVA					
Kortlopende schulden					
Crediteuren		
7.881 			
5.401
					
Overige schulden en overlopende passiva					
Belastingen en sociale lasten
1.195 			
1.897
Nog te betalen kosten
80.507 			
186
Vakantiegeld verplichting
1.953 			
2.893
Vooruit ontvangen bedragen
200 			
973
		
83.855 			
5.949
					
					
TOTAAL PASSIVA		
621.371 			
619.725
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WIZO NEDERLAND					
STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER					
2015 			
2014

BATEN					
2015 			
2014
Baten uit eigen fondsenwerving					
- Contributies
35.825 			
39.528
- Giften en schenkingen (incl. certificaten)
53.746 			
78.750
- Nalatenschappen / legaten
175.752 			
20.141
- Lijfrenten
3.935 			
740
- Loterijen
6.622 			
8.464
- Sponsoring
- 			
		
275.880 			
147.622
Opbrengst Mailing acties					
- Mailing actie Pesach
4.588 			
2.630
- Mailing actie Rosj Hasjana
5.178 			
6.269
- Mailing actie Chanoeka
118 			
5.853
- Overige acties
140 			
		
10.024 			
14.752
					
Verkoop opbrengsten					
- Opbrengsten van verkoop activiteiten
50.860 			
72.236
- Inkopen en kosten
-40.567 			
-63.942
- Resultaat uit verkoop activiteiten		
10.292 			
8.294
					
Opbrengst overige activiteiten					
- opbrengsten uit activiteiten waaronder Feestavonden					
Culturele activiteiten / bijeenkomsten en sport
46.996 			
13.708
- kosten overige opbrengsten
-40.179 			
-18.646
- Resultaat uit overige activiteiten		
6.817 			
-4.938
					
Totaal baten uit eigen fondsenwerving		
303.013 			
165.730
					
Baten uit sparen en beleggingen		
13.871 			
20.965
					
Overige baten 		
9.304 			
12.605
					
Resultaat uit gelieerde instellingen					
Resultaat uit Stichting WIZO Winkels		
-9.584 			
-16.717
					
					
Totaal Baten (te transporteren)		
316.604 			
182.583
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WIZO NEDERLAND					
STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER					
2015 			
2014
					
TOTAAL BATEN (transport)		
316.604 			
182.583
					
LASTEN					
					
Besteed aan doelstelling					
World WIZO Israel
164.505 			
215.000
Subsidies aan nationale- en internationale instellingen
3.983 			
2.375
Totaal besteed aan doelstelling		
168.488 			
217.375
					
Maatschappelijke beinvloeding					
Kosten voor voorlichting, educatie & PR
9.765 			
4.638
Kosten voor leden & donateurs
2.716 			
5.096
Kosten voor conferenties & seminars
5.637 			
4.094
		
18.118 			
13.828
Kosten werving Baten					
Kosten werven en behoud leden
3.801 			
10.335
Kosten fondsenwervende activiteiten
3.721 			
3.846
Kosten van beleggingen
2.580 			
763
		
10.102 			
14.944
Beheer en administratie					
Personeelskosten
66.174 			
68.468
Huisvestingskosten
13.521 			
9.015
Kantoorkosten
5.288 			
4.152
Bestuurskosten
710 			
331
Kosten bankiers
3.031 			
4.057
Advieskosten
26.037 			
Overige kosten beheer en administratie
30.967 			
8.342
		
145.727 			
94.366
					
TOTAAL LASTEN		
342.435 			
340.513
					
RESULTAAT BOEKJAAR		
-25.831 			
-157.930
					
Resultaatbestemming;					
Resultaat boekjaar		
-25.831 			
-157.930
Onttrekken aan bestemmingsreserve Wereld WIZO		
164.505 			
215.000
		
138.674 			
57.070
Toevoegen/onttrekken reserve financiering activa doelstelling		
-39.463 			
24.698
Onttrekken aan reserve financiering activa bedrijfsvoering		
-239 			
-770
Toevoegen aan bestemmingsreserve WIZO conferentie		
4.500 			
4.500
Onttrekken / Toevoegen aan Continuiteits reserve		
87.469 			
-31.716
Toevoegen aan bestemmingsreserve Wereld WIZO		
86.407 			
60.358
		
51.662 			
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Giften, subsidies en afdrachten
Giften en subsidies
Afdracht WIZO Nederland
Afdracht World WIZO
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136
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399

KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Bestuurskosten
Kantoorkosten
Kosten bankier
Advieskosten
Overige kosten beheer en administratie
Totaal kosten beheer en administratie

Saldo baten minus lasten

6
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28

109
109

33
260
293

104
245
285
634

-

-

-

221
221

133
11
144

1.347

1.500
-
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1.100
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1.976
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175
175
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10.340
60
10.400

535
55
590

2.141
634
82
2.857

708
783
1.491

693
92
450
1.235

2.249
20
2.269

3.450
11.802
862
16.114

18.949
7.169
-4.604
21.514

KOSTEN WERVEN BATEN
Kosten Werven en behoud leden
Kosten fondsenwervende activiteiten
Kosten beleggingen
Totaal kosten werven baten

KOSTEN DIRECT VOOR DOELSTELLING
Maatschappelijke beinvloeding
Totaal kosten direct voor de doelstelling

OVERIGE BATEN
Opbrengst Advertenties
Opbrengst beleggingen
Resultaat WIZO Giftshop
Totaal overige baten

BATEN UIT FONDSENWERVING
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit verkoopactiviteiten
Baten uit overige activiteiten
Totaal baten uit fondsenwerving

Wizo
afdeling
Zeeland

Wizo
afdeling
Twente

Wizo
afdeling
Amsterdam

Wizo
Wizo
Wizo
Wizo
afdeling
afdeling
afdeling
afdeling
Brabant/
Midden
Groningen Friesland
Nederland Limburg

WIZO NEDERLAND - STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER AFDELING 2015

SAMEN

WIZO. Vrouwen die het verschil maken

JA, ik doe mee en wil het werk van WIZO steunen
ik word lid/donateur van WIZO en betaal jaarlijks E40,-.
ik steun het werk van WIZO met een gift van € E
,
ik wil graag informatie ontvangen over hoe ik het werk van WIZO kan steunen door een schenking
(overeenkomst in geld) en/of door het opnemen van WIZO in mijn testament.

Naam
		
Adres
		
Postcode
		
E-mail

Telefoon

Woonplaats

Wilt u het kaartje volledig invullen en opsturen naar WIZO Nederland,
Antwoordnummer 47547, 1070 WD Amsterdam. U kunt het portovrij opsturen.
Wij nemen contact met u op om uw steun in goede banen te leiden.
Voor meer info www.wizo.nl. IBAN NL29INGB0000535617
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3.933
164.505

142.657

66.174
13.521
710
5.288
3.031
26.037
30.966
145.727

66.174
13.521
600
4.691
1.523
26.037
30.665
143.211

86.255

3.801
3.721
2.580
10.102

18.118
18.118

9.304
13.871
-9.584
13.591

285.905
10.292
6.816
303.013

Totaal

3.580
3.721
2.580
9.881

18.118
18.118

-1.036
13.811
-9.584
3.191

255.474
-11.705
10.505
254.274

Wizo
Wizo
Wizo
Wizo
afdeling
afdeling
afdeling
Nederland
Gelderland Den Haag Rotterdam

Women’s International Zionist Organization
A.J. Ernststraat 735a, 1082 LJ Amsterdam
Telefoon 020 6463017 - info@wizo.nl - www.wizo.nl
NL61ABNA 0544 7012 16 - NL29INGB 0000 5356 17
KvK 40 530 307 - BTW NL00.25.61.918.B01

