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WIZO Nederland is een vrijwilligersorganisatie.
Het bestuur (HB) bestaat momenteel uit vijf leden.
Het bestuur heeft een aantal uitvoerende taken gedelegeerd aan
een officemanager.

Het hoofdbestuur stuurt regionale
afdelingen en de officemanager aan. De
giftshop met medewerkers wordt door
de officemanager aangestuurd. Het
bestuur en de officemanager worden
ondersteund door een boekhouder en een
secretariaatsbureau. De afdelingen 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 Federaties.

De voorzitter van WIZO Nederland neemt
ieder jaar deel aan de jaarlijkse ECWF
vergadering.
Leden en donateurs
Leden van WIZO Nederland zijn vrouwen
die in Nederland wonen en lid (kunnen)
zijn van een Joods kerkgenootschap (NIG/
LJG/PIG/Masorti), of een vader hebben
voor wie dat geldt/gold. Daarnaast
kunnen zowel personen als organisaties
die WIZO een warm hart toedragen
donateur worden. Het lidmaatschap en
de bijdrage voor donateurs bedraagt
minimaal €40 per jaar.
Lees alles over WIZO Nederland op
www.wizo.nl en World WIZO of
www.wizo.org.

WIZO Nederland
Naast haar aandeel in de opzet en exploitatie van de ruim 800 projecten in Israël heeft
WIZO Nederland een aantal projecten geadopteerd. Dit betekent dat er jaarlijks extra
financiële middelen worden bijeengebracht voor de verbetering en/of uitbreiding van die
adoptieprojecten:
Community Center
onder andere Ella Eldersheim jeugdclub en
programma’s voor kansarme jeugd in Afula
Ina Kisch-Houthakker Huis
kinderdagverblijf in Eilat
Shikun Jessie Cohen
multifunctioneel kinderdagverblijf in Holon
Kinderdagverblijf
met speciaal muziekonderwijs in Kyriat Gat
Channah en Michael Levin Kinderdagverblijf
in Rishon le-Zion
Channah en Michael Levin WIZO Center
in Rishon le-Zion
Eiser-Loeb Wing
geriatrische afdeling WIZO parents home in Tel Aviv

We blikken vooruit op een feestelijk
jaar: in 2020 bestaat WIZO 100 jaar! Wij
zijn trots op onze organisatie, waarin
wij wereldwijd verbonden zijn als steun
en toeverlaat voor ons geliefde Israël. In
januari zal een aantal van ons het WIZOeeuwfeest in Israël meevieren, waar we
later in het jaar uitgebreid verslag van
zullen doen. We verheugen ons erop!
Natuurlijk blijft WIZO Nederland zich ook
in 2020 onverminderd inzetten voor alle
projecten in Israël die wij ondersteunen
en die ons aan het hart gaan. Het zou
helemaal geweldig zijn als we nog meer
kunnen doen voor de ontwikkeling van
vrouwen en kinderen in nood. We gaan
nieuwe plannen maken, programma’s
ontwikkelen, en waar mogelijk nieuwe
projecten opzetten. Met elkaar moet dat
lukken.

Om al die mooie plannen ook uit te
kunnen voeren, hebben we natuurlijk
(meer) fondsen nodig. We denken als
bestuur dan ook al enige tijd na over hoe
we komend jaar het WIZO ledenbestand
kunnen vergroten. Graag zouden we
ook wat meer jongere leden aantrekken.
Maar hoe het ook loopt, we gaan in ieder
geval gewoon door met het organiseren
van activiteiten voor jong en oud, met
hoofdrollen voor WIZO, Israël en de
diaspora.

Activiteiten WIZO afdelingen

AMSTERDAM
- Theateravond met de show “En nu dan?”
van Plien en Bianca met bijbehorende
programmaboek met advertenties van
sponsors, grootouderactie en een loterij;
- Lezing over borstkanker in Alexander
Monro Ziekenhuis in Bilthoven
- Chanoeka bridgedrive i.s.m. LJG
Amsterdam
- Rosj Hasjana bloemenactie;
- WIZO boekenclubs
amsterdam@wizo.nl
BRABANT/LIMBURG
- Matzelunch;
- Rosj Hasjana bloemenactie;
- WIZO boekenclub
brabantlimburg@wizo.nl
FRIESLAND/GRONINGEN
- Bezoek aan Alexander Monro Ziekenhuis
in Bilthoven;
- Bezoek aan Toe Bisjwat avond van het
JNF;
- Poeriemfeest in Groningen, in
samenwerking met NIG Groningen en
NIG Leeuwarden;
- Naar de film ‘Working Women’;
- Internationale Dag van de Vrede,
bijeenkomst in Lemmer;
- Stand WIZO Gift Shop, boeken en
catering op de Jofeldag;
- Rosj Hasjana bloemenactie;
- WIZO boekenclub;
wizofriesland@hotmail.com

GELDERLAND
- Deelname aan JoGO-netwerkdag in
Deventer met WIZO-informatiestand en
-winkelverkoop;
- Uitje naar Doesburg en Bronkhorst met
o.a. lezing over de Joodse bevolking van
Bronkhorst en bezoek aan de Joodse
begraafplaats;
- Matzelunch;
- High-tea en filmmiddag in de Dierense
Sjoel;
- Chanoeka-viering;
- Rosj Hasjana bloemenactie;
- WIZO boekenclubs
gelderland@wizo.nl
MIDDEN NEDERLAND
- Rosj Hasjana bloemenactie;
- WIZO boekenclubs
info@wizo.nl
ROTTERDAM/DEN HAAG
- Rosj Hasjana bloemenactie;
- WIZO boekenclubs
rotterdam@wizo.nl
voor Den Haag info@wizo.nl
ZEELAND
- Uitgebreide koffie/thee ochtenden
info@wizo.nl
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ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiele vaste activa
kantoorinventaris
2.904 		
Financiele vaste activa
Lening WIZO GiftShop
89.000 		
89.000
		
89.000 		
Beleggingen
Effecten portefeuille 		
311.549 		
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Dividendbelasting
2.001 		
1.815
Vooruitbetaalde kosten
6.808 		
6.562
Diverse nog te ontvangen
1.699 		
525
BTW vorige boekjaren
0 		
3.101
BTW huidig boekjaar
1.547 		
1.616
Rek.courant WIZO GiftShop
-115 		
977
Rek.courant WIZO Cultuur
4.049 		
3.597
		
15.988 		
Voorraden
Voorraden 		
0 		
Liquide middelen
Banken
332.622 		
246.616
Kasgelden
236 		
710
		
332.859 		
TOTAAL ACTIVA 		
752.300 		
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Reserves en Fondsen
Continuiteitsreserve
176.107 		
176.107
Bestemmingsreserve
448.204 		
290.722
Bestemmingsfondsen
1.765 		
1.765
Resultaat
111.716 		
157.482
		
737.792 		
VOORZIENINGEN
Voorziening WIZO GiftShop 		
895 		
VLOTTENDE PASSIVA
Kortlopende schulden
Crediteuren 		

-146 		

3.646

89.000
289.222

18.193
0

247.326
647.387

626.076
895

6.396

31 december 2019

31 december 2018

Overige schulden en overlopende passiva
Belastingen en sociale lasten
1.363 		
1.422
Pensioenfonds
4.630 		
4.602
Netto salaris
0 		
0
Vakantiegeld verplichting
2.136 		
2.136
Diversen te betalen
349 		
352
Diversen vooruit ontvangen
170 		
220
Accountantskosten
5.000 		
5.000
Bankkosten
111 		
288
WIZO World Israël
0 		
0
		
13.759 		
TOTAAL PASSIVA 		
752.300 		
STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2019

14.020
647.387

2018

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Contributies
22.040 		
22.600
Giften en schenkingen (incl. certificaten)
42.931 		
44.462
Nalatenschappen/legaten
206.423 		
306.598
Opbrengsten acties
41.252 		
54.351
Sparen en beleggen
37.631 		
-8.962
Resultaat uit verkoop activiteiten 		
350.277 		

419.049

Kosten acties 		
Resultaat uit activiteiten 		
Overige baten 		
Resultaat uit gelieerde instellingen
Resultaat uit WIZO Giftshop 		

24.168 		
326.110 		
0 		

17.366
401.683
0

-8.946 		

-6.513

TOTAAL BATEN 		

317.164 		

395.170

LASTEN
Beheer en administratie
Personeelskosten
Bestuurskosten
Huisvestingskosten
Administratie en beheer
Financieringskosten
Verkoopkosten
Afschrijvingen
Overige lasten

55.479 		
1.886 		
19.077 		
16.614 		
2.289 		
5.963 		
742 		
0 		

55.822
8.548
18.686
14.669
4.314
6.751
168
13.102

TOTAAL LASTEN 		
RESULTAAT (voor afdracht) 		

102.050 		
215.113 		

122.060
273.110

Afdracht aan WIZO World 		

112.343 		

122.141

RESULTAAT (na afdracht) 		

102.770 		

150.969

WIZO Cultuur
De Stichting WIZO Cultuur is een initiatief
van WIZO Nederland om joods bewustzijn in
Nederland te versterken. Het bestuur bestaat uit:
Joyce Numann; Margriet Bouscher-Snapper; Mia
Davidson en Shirah Lachmann.
WIZO Cultuur organiseert educatieve en sociaalculturele evenementen.
WIZO Cultuur houdt het joods/Israëlisch
erfgoed mede in stand met de jaarlijkse WIZO
Literatuurprijs. De WIZO literatuurcommissie
selecteert uit het aanbod van recent verschenen
boeken van schrijvers met een joodse
of Israëlische achtergrond 6 boeken die
genomineerd worden voor de prijs. Ook vertaald
werk kan meedingen.
Alle boeken geven stof tot nadenken en
dagen uit tot een gesprek. WIZO Cultuur
faciliteert de aangesloten leesclubs met tips,
achtergrondinformatie en vragenlijsten die via
de website kunnen worden gedownload. Zo’n
150 personen lezen mee in leesclubverband. De
lezers bepalen wie de WIZO Literatuurprijs in
ontvangst neemt.

Op 10 november kwamen lezers, schrijvers,
uitgevers, vertalers en andere geïnteresseerden
voor een gevarieerd programma bij elkaar in
de Roos in Amsterdam. De presentatie was in
handen van Yora Rienstra, cabaretière, actrice
en presentatrice. Zo’n 70 personen waren
aanwezig.
Eva Durlacher gaf een presentatie over haar
project “Gouden boeken”, waarin ze het publiek
warm maakte om vorm te geven aan hun eigen
levensverhaal door middel van het maken van
een tekening.
Joyce Numann, voorzitter van WIZO Cultuur,
maakte de winnaar van de WIZO-Literatuurprijs
bekend: Meir Shalev voor zijn boek De wilde
tuin. Het is de achtste keer dat de WIZOLiteratuurprijs is uitgereikt.
De boeken die meedingen voor de WIZOLiteratuurprijs 2020 werden gepresenteerd. Yora
Rienstra ging in gesprek met de Nederlandse
genomineerde schrijvers, te weten Ilay den Boer
en co-schrijver Jurjen Sytsma, Miriam Guensberg
en Robert Vuijsje.
NL78ABNA0599633077,
KVK 34298395, ANBI gecertificeerd

Dank je wel...

LEDEN; DONATEURS;
COMMISSIELEDEN; MEDEWERKERS
VAN DE WIZO GIFTSHOP;
DE ETALEUR; ADVISEURS;
VRIJWILLIGERS; GULLE GEVERS;
OFFICEMANAGER; SECRETARESSE;
ADMINISTRATEUR; BESTUUR;
STAFLEDEN EN MEDEWERKERS
WERELD WIZO; IT-ERS;
VORMGEVERS; TEKSTSCHRIJVERS;
BLOEMENRIJDERS;
BLOEMENLEVERANCIERS;
CATERAARS; OFFICIALS;
AMBASSADE VAN ISRAËL;
WORKSHOPGEVERS;
ORGANISATIES & STICHTINGEN;
SPREKERS; WIZO BOEKENCLUBS;
BOEKHANDEL; ETC, ETC
Dankzij jullie kan WIZO Nederland haar aandeel leveren aan de 800
maatschappelijke, educatieve en sociaal-culturele WIZO projecten voor
vrouwen en kinderen in Israël.

