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Algemene informatie 
Het kantoor van de Irgoen Olei Holland is gevestigd aan de Sderot Yehudit 10 te Tel-Aviv.  
Het is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. 
Telefoon: 03-5625611 Fax: 03-5625575 
Postadres: P.O.Box 57704,  

6157602 Tel-Aviv  
E-mail: ioh@netvision.net.il 

 
Website: www.ioh.co.il 

 
Facebook: IrgoenOleiHolland 

Kantooruren: zondag t/m donderdag van 09:00 tot 16:00 uur 
  
Medewerkers: Chris Bonfeel, Ariane Boeken-Rubin  
  

Klita-adviseur: Dudy Jacobs 
iohklita@telfed.org.il       09-7907806 
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Het Hoofdbestuur van de Irgoen Olei Holland nodigt de leden van de vereniging uit  

tot bijwoning van de Algemene Vergadering (AV) over het jaar 2015. 

De AV zal worden gehouden op woensdag 8 juni 2016  
om 16:00 uur in Beth Juliana, David Raziel St. 22, Herzliya. 

 
AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING 

1 Opening van de Algemene Vergadering  
2 Verkiezing voorzitter van de vergadering  
3 Openingswoord van de voorzitter van de Irgoen Olei Holland, Ephraim Eisenmann  
4. Goedkeuring notulen AV van 10 juni 2015 en notulen van de Buitengewone AV’s van 13 april 2015 

en 6 maart 2016¹ 
5. Ingekomen stukken 
6. Hoofdbestuur 

6.1.   algemene beschouwingen²  
6.2.   bekrachtiging Huishoudelijk Reglement 2016, versie 050516¹  
6.3.   mondeling verslag van de penningmeester  

7. Bespreking van de uitgebrachte jaarverslagen 2015 van: 
  7.1.   het Leningfonds  
  7.2.   het Keren Mejoechedet  
8. Goedkeuring jaarstukken³  
   8.1.   mondeling verslag van de penningmeester   

8.2.   verslag van de controlecommissie 
   8.3.   goedkeuring jaarstukken 2015  
9.  Voorstel tot herbenoeming accountantskantoor Deloitte Brightman Almagor Zohar 
10.   Décharge Hoofdbestuur 
11.  Verkiezingen⁴ 
 11.1.  Hoofdbestuur IOH  
  11.2.  Controlecommissie 
  11.3.  Redactie Aleh  
12. Rondvraag 
13.  Sluiting Algemene Vergadering 
 
¹ De notulen, de statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn te lezen op de IOH website: www.ioh.co.il 
² Het Jaarverslag over kalenderjaar 2015 is m.i.v. 25 mei 2016 te lezen op de IOH website: www.ioh.co.il  
³ De jaarstukken 2015 in woorden en cijfers liggen 10 dagen voor de AV ter inzage op het IOH kantoor. Geїnteresseerde leden, die 

de contributie over 2016 betaald hebben, kunnen de jaarstukken op verzoek per email ontvangen.  
⁴ Kandidaten die zich verkiesbaar  resp. herkiesbaar stellen z.o.z. Tegenkandidaten kunnen hun verzoek, vergezeld van 20 

handtekeningen van medeleden, tot 28 dagen voor de AV schriftelijk indienen bij het kantoor van de IOH, POB 57704, 6157602 Tel 
Aviv. 

  
Voor geïnteresseerden: Mincha om 15:45 uur; Arwiet direkt na de vergadering 

http://www.ioh.co.il/
http://www.ioh.co.il/
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Kandidaatstellingen 

 

Voorzitter IOH voor de komende twee jaren 
Ephraim Eisenmann*  (kandidaatstelling door leden van de vereniging) 
 

Hoofdbestuur IOH voor de komende twee jaren  
Marc Boas*   lid (kandidaatstelling door leden van de vereniging) 
André Boers*  (afgevaardigde afdeling Haifa/Noorden) 
Yael Ghera-Hartong  (afgevaardigde afdeling Tel Aviv) 
Marion Levkovits- Bamberger*   (afgevaardigde afdeling Jeruzalem) 
Yvonne Ben Hador  (afgevaardigde afdeling Netanya/Sharon) 
Ineke Loewenberg  lid (kandidaatstelling door leden van de vereniging) 
 
Baruch Bar-Tel  plaatsvervanger (van afgevaardigde afdeling Tel Aviv) 
Ini Lederer  plaatsvervanger (van afgevaardigde afdeling Haifa/Noorden) 
Gideon van der Sluis  plaatsvervanger (van afgevaardigde afdeling Jeruzalem) 
Henry Velleman  plaatsvervanger (van afgevaardigde afdeling Netanya/Sharon) 
 
 
* Lid van het huidige Hoofdbestuur 

 

Controlecommissie:  Redactie Aleh: 
Jakov Houdijk 
Salco Kleerekoper 
 

 Ya’akov Almor 
Bart Berman 
Rob Coopman  
Eldad Kisch 
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Voorwoord Voorzitter 
 
In dit jaarverslag van de Irgoen Olei Holland over 2015 krijgt u, zoals ieder jaar, een verslag over al 
wat organisatorisch en financieel door het Hoofdbestuur van uw vereniging dit jaar verricht is. Ook 
ontvangt u een uitnodiging voor en een agenda van de Algemene Vergadering die op 8 juni a.s. in 
Beth Juliana wordt gehouden. En zoals gewoonlijk wordt in het Jaarverslag van de IOH ook verslag 
gedaan door de met de IOH organisatorisch verbonden organisaties. 
 
Met de uitvoering van nieuwe plannen waarvan we vorig jaar al melding maakten, zijn we in 2015 
begonnen (en een deel daarvan hebben we ook gerealiseerd): 

1. De statuten en het Huishoudelijk Reglement werden aangepast aan de ontwikkeling van de 
laatste jaren. Zo gaat u bijvoorbeeld dit jaar voor het eerst een Hoofdbestuur kiezen voor 
een periode van twee jaar. 

2. In het laatste kwartaal zijn we begonnen met onze nieuwe activiteiten op het gebied van 
Aliya en Klita. Een samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend met Telfed, de Aliya-
organisatie voor oliem uit Zuid-Afrika, en onze nieuwe Klita-medewerker begon zijn 
activiteiten. Tijdens mijn openingswoord gedurende de komende AV zal ik daaraan nog 
meer aandacht besteden.  

3. Onze samenwerking met Elah werd besproken en we kwamen met het bestuur van Elah tot 
goede afspraken over waar en onder welke voorwaarden, samenwerking bij activiteiten 
mogelijk en wenselijk is. Dit overleg lijkt ons ook op de langere duur noodzakelijk. 

De afdelingen 
In principe zijn en blijven onze afdelingen onafhankelijk van het Hoofdbestuur in hun lopende 
activiteiten. Desgevraagd bieden het kantoor en het Hoofdbestuur natuurlijk een helpende hand 
aan de afdelingsbesturen. 
De activiteiten in het Zuiden blijven beperkt.Het Hoofdbestuur had met actieve leden daar een 
aantal besprekingen om een programma vast te leggen. Helaas is daarvan in de praktijk niet veel 
gekomen. Het nieuwe Hoofdbestuur zal zich hiermee opnieuw moeten bezighouden. 
Ook de afdeling Haifa en het Noorden had met enkele problemen te kampen. Daar vonden echter 
wel regelmatig activiteiten plaats. Wij hopen dat het nieuwe bestuur daar de aktiviteiten kan 
variëren door middel van bepaalde organisatorische veranderingen. Tel Aviv is wel actief, maar 
minder dan in het verleden, en heeft nu veel activiteiten samen met Netanya/Sharon gedaan. De 
laatstgenoemde afdeling is zeer actief en organiseert een gevarieerd programma. 
Jeruzalem is ongetwijfeld de meest actieve afdeling met een gevarieerd programma, deels zelfs in 
het Ivriet. 
Veroudering en verjonging 
Ik denk dat ik me niet vergis, als ik zeg dat dit onderwerp al vele jaren in de jaarverslagen van de 
IOH voorkomt. Gelukkig worden veel meer mensen ouder dan vroeger het geval was. Dat verplicht 
ons rekening te houden met het feit dat er steeds meer oudere leden zijn die niet goed met een 
computer kunnen omgaan en dus ook niet met email kunnen werken. Het is zelfs zo dat voor een 
deel van de leden de Aleh vrijwel het enige directe contact is dat ze met de IOH hebben. Het 
voortbestaan van een kwaliteitsvolle Aleh, die minstens vijfmaal per jaar verschijnt, is dan ook van 
groot belang. 
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De boven beschreven ontwikkelingen verplichten ons allen dan ook jongere leden te betrekken bij 
de IOH, door middel van het creëren van activiteiten voor jongere leden (b.v. virtuele afdelingen?) 
en ook om een kader te vormen van toekomstige bestuursleden. We hopen dat onze energieke 
Klita-medeweker daar onder andere aan kan meewerken. Daarnaast proberen we, gedeeltelijk 
met succes, jongere leden te vinden voor een aantal van de commissies die binnen de IOH 
werkzaam zijn. 
Helaas ontvallen ons - zoals ieder jaar - leden door overlijden. Hun namen komen in dit verslag 
voor. Anderzijds komen er gelukkig ook nieuwe leden. In 2015 waren dat er 45. Een deel oliem 
chadasjiem, maar ook deels mensen die hier al langere tijd wonen en besloten lid te worden uit 
solidariteit en/of om ook aan onze activiteiten te kunnen deelnemen. 
Gedurende 2015 organiseerden we een aantal landelijke activiteiten zoals op 5 mei de herdenking 
van 70 jaar Bevrijding in Yad Vashem (met meer dan 300 deelnemers!), de familiedag op Chol 
Hamo’ed Soekot (200 deelnemers) en de Cleveringa-lezing in november (300 deelnemers), dit keer 
– opnieuw - in Haifa. 
Tot onze grote voldoening hadden we ook dit jaar heel goede contacten met de Nederlandse 
Ambassade die ons, waar nodig, voor specifieke activiteiten subsidie gaf. In augustus vertrok de 
ambassadeur. We organiseerden een kleine afscheidsreceptie voor hem, met een aantal leidende 
personen van de Nederlandse organisaties in Israël. In oktober verwelkomden we de nieuwe 
ambassadeur. 
Ook met andere Israëlische en Nederlandse instanties hadden we contact. Op verzoek van JMW 
assisteerden we hen met het opzetten van een bankrekening in verband met studentenleningen 
die ze in het verleden hebben verstrekt. Dit leidde tot een prettig contact en samenwerking. De 
organisatie “Christenen voor Israël” gaf ons een subsidie voor specifieke activiteiten, waarvoor we 
hen zeer dankbaar zijn. 
We hebben geprobeerd om de ontwikkelingen rond eventuele financiële problemen in het 
verleden inzake Marorgelden zo veel mogelijk buiten de IOH te laten. Dat is ons grotendeels 
gelukt. Hopelijk komt er binnenkort klaarheid van zaken hieromtrent, zodat de rust binnen de 
Nederlandse gemeenschap in Israël weer kan worden hersteld. 
Het Bestuur 
Het Hoofdbestuur hield iedere maand een vergadering, waarin zowel lopende zaken als ad hoc-
onderwerpen ter sprake kwamen. Sommige daarvan waren van principiële aard met als gevolg, 
dat ze op de agenda van meerdere vergaderingen kwamen en dat beslissingen pas na stemming 
konden worden genomen. Het Dagelijks Bestuur vergaderde bovendien op zijn minst nog eenmaal 
per maand. Een groot deel van die vergaderingen werden via Skype gevoerd. 
Het kantoor werd in 2015 “bevrouwd” door Chris Bonfeel en Ariane Boeken-Rubin. Chris heeft zich 
uitstekend ingewerkt in haar nieuwe verantwoordelijkheden en Ariane zit er nu alsof het nooit 
anders geweest is. Wij danken hen beiden voor hun grote inzet en wensen hen gezondheid en nog 
vele jaren, ook binnen de IOH, toe. Hier is ook de plaats om Dudy Jacobs, onze Klita-medewerker, 
welkom te heten. 
Tot slot, ook dit jaar weer, dank aan alle leden van het HB die hun tijd, hersens en energie als 
vrijwilligers aan de IOH gaven. Dat geldt natuurlijk ook voor alle andere vrijwilligers binnen onze 
vereniging. 
Laten wij elkaar allen op de AV ontmoeten; ik hoop en verwacht dat deze op een prettige en 
ordelijke manier zal verlopen. 
Ephraim Eisenmann, voorzitter 
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Overleden in 2015 
 
Dhr. Shmuel (Robert) Agsteribbe, Netanya 
Mw. Hannie Ashborn-Kaufman, Jeruzalem 

Dhr. Motty-Max McMurray, Haifa 
Prof. Daniel (Daan) Meijers, Jeruzalem  

Dhr. Josef (Jossi) Avi Tsedek, Nahariya Mw. Zeira Nevo, Moshav Shoresh 
Dhr. Eliyahu Baars, Herzliya Mw. Helena Oroszlan-de Jong, Netanya 
Dhr. Moshe Ben Zwi (Mou Noot), Moshav Nov 
Dhr. David Bont, Herzliya 
Mw. Lea Coerman, Jeruzalem 
Dhr. Leonard Conen, Herzliya 
Dhr. Yuval Coster, Jeruzalem 
Mw. Elfriede (Elfi) van Delft-Jeanike, Haifa 
Dhr. Meyer (Max) Duitscher, Jeruzalem 
Mw. Hermina (Mini) Ebel-Even, Moshav Kidron 
Dhr. Shimon (Bob) Engelsman, Herzliya 
Mw. Paula Frank-Boas, Haifa 
Mw. Channa Ga’aton-Meijer, Omer 
Dhr. Aharon (Ronno) van Gelder, Ramat Gan 
Dhr. Peretz (Peter) Gerzon, Rehovot 
Mw. Channa Hefetz-Levie, Ramat HaSharon 
Mw. Kathinka van der Heide, 
Jeruzalem/Nederland (2014) 
Mw. Bilha Hofman-Gurfein, Jeruzalem 
Mw. Miriam Kan, Pardes Hanna/Karkur 
Mw. Sara Kijzer, Nir Galim 
Mw. Clara Kinori-Buchenbacher, Herzliya 
Dhr. Yehuda (Jules) Levie, Haifa 
Mw. Tirtsa (Tineke) Levie-van der Hoek, Haifa 
Dhr. Justus E. (Ted) Marchand, Hadar Am 
Mw. Frances Marcus, Jeruzalem 
Dhr. Dov Matz, Kiryat Motzkin 
 

Mw. Ruth de Paauw-Knoller, Tel Aviv 
Dhr. Shlomo Palti, Haifa 
Dhr. Jacques (Jacky) Pri-Gal (Preger), Eilat    
Dhr. Elimelech Rabinovitz, Jeruzalem 
Mw. Betty Regenspurg, Herzliya 
Mw. Pesia Rosenthal-Wijsboom, Herzliya 
Mw. Batja Sagiv-de Jong, Kibbutz Yakum 
Dhr. Benjamin (Bennie) Samuel, Herzliya 
Mw. Florence Schellekes, Haifa 
Mw. Mieke Schori- Nathans, Rishon LeZion 
Mw. Margalith Slagter, Nes Tziona 
Dhr. Chaim Sonnenschein, Herzliya 
Mw. Edith Spitz-Polak, Jeruzalem 
Mw. Sara Stouwer-Brander, Bat Yam 
Mw. Annelie Tal-Levenbach, Tel Yitzchak 
Mw. Zina Anna Traube-van Coevorden, 
Rishon LeZion 
Dhr. Sal Shlomo Vleeschhouwer, Herzliya 
Mw. Varda Weiner, Bat Yam 
Prof. Zwi Werblowsky, Jeruzalem 
Dhr. Arjeh (Wiet) Wijler, Nordiya 
Ir. Shlomo (Salomon) de Wolf, Herzliya  
Dr. Miriam Zangen, Ramat Gan 
 

לברכה זכרם  
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Jaarverslag van het Hoofdbestuur van de IOH 
 
Halverwege het verslagjaar 2015 werd door de Algemene Vergadering  (AV) een nieuw 
Hoofdbestuur gekozen met Ephraim Eisenmann als voorzitter.  
Op de eerste hoofdbestuursvergadering na deze AV werden de taken verder als volgt verdeeld: 
Ephraim Eisenmann, voorzitter (als zodanig gekozen door de AV) 
André Boers, secretaris, afgevaardigde van de afdeling Netanya/Sharon 
Avraham (Albert) de Vries, penningmeester  
Marc Boas, lid 
Milly de Boer, lid, afgevaardigde van de afdeling Tel-Aviv 
Chaya Brasz, lid, afgevaardigde van de afdeling Jeruzalem 
Jochanan Hartog, lid, afgevaardigde van de afdeling Haifa en het Noorden.  
 
In het Dagelijks Bestuur hadden zitting:  
Ephraim Eisenmann, André Boers en Avraham (Albert) de Vries. 
Na Soekot werd André Boers waarnemend penningmeester als gevolg van de ziekte van Albert en 
tegen het einde van 2015 werd op verzoek van het DB Alice Markowitz waarnemend secretaris – 
zonder lid te zijn van het HB en dus zonder stemrecht. 
 
De samenstelling van de afdelingsbesturen was als volgt: 
Afdeling Netanya-Sharon: 
Yvonne Ben Hador, voorzitter;  Reoeween Kleerekoper, secretaris;  Henry Velleman,  
penningmeester;  
Alice Markowitz, Henriette Ophir,  Ilushka Spiro, leden; André Boers, lid en afgevaardigde HB. 
Afdeling Jeruzalem: 
Marion Levkovits, voorzitter;  Dini Goldschmidt, secretaris;  Michael Polak, penningmeester;  Hanna 
Friedman, Gideon van der Sluis, leden, en Chaya Brasz lid en afgevaardigde HB. 
Afdeling Tel Aviv: 
Baruch Bar-Tel, voorzitter;  Milly Horowitz, secretaris;  Moshe Stemmer, penningmeester;  Yael 
Gera-Hartong en Riek Roet, leden;  Milly de Boer, lid en afgevaardigde HB. 
Afdeling Haifa en het Noorden: 
Menno Hartuv, penningmeester;  Shira Ben Gad en Helen Raz, leden;  Jochanan Hartog lid en 
afgevaardigde HB. Adviseurs: Bea Rosenthal en Henoch Wajsberg. 
Afdeling Beer Sheva: 
Deze afdeling had in het verslagjaar geen eigen bestuur. De organisatie van activiteiten voor de 
leden in de afdeling werd, met locale ondersteuning van David en Saskia de Leeuw en Malka Shamir, 
verricht door de afdeling Tel Aviv en het kantoor van de IOH. 
 
Het Hoofdbestuur 
Het Hoofdbestuur (HB) en het Dagelijks Bestuur (DB)  zijn ook in het verslagjaar geregeld bijeen 
gekomen. Het HB vergaderde 10 maal; het DB vergaderde in totaal 18 maal.  
Het door de AV in juni 2015 gekozen bestuur besteedde vanaf de eerste vergadering speciale 
aandacht aan het aanpassen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement (HHR) en aan de 
verdergaande democratisering en transparantie, die de huidige tijd in de maatschappij kenmerken.  
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De amendementen van de statuten en het HHR zijn in april van 2015 voorgelegd aan en 
goedgekeurd door een Buitengewone Algemene Vergadering van de vereniging.     
Over de vele andere landelijke activiteiten en evenementen alsook de aandacht die besteed werd 
aan intensivering van de opvang van nieuwe immigranten (oliem) kunt u lezen in het voorwoord 
van de voorzitter. 
 
Het verloop van het ledenbestand over het jaar 2015 was als volgt: op 31 december 2015 telde de 
IOH 773 betalende leden. Voor zover ons bekend, zijn in het verslagjaar 69 oliem gekomen. Daarbij 
dient aangetekend te worden, dat lang niet alle oliem met behulp van de Jewish Agency het land 
binnen komen en dus aangenomen moet worden dat het werkelijke aantal immigranten hoger ligt. 
Gedurende 2015 konden we 45 nieuwe betalende leden aan ons ledenbestand toevoegen. Helaas 
zijn ons ook een groot aantal leden ontvallen. 
 
De activiteiten van de Irgoen Olei Holland worden gepland en georganiseerd door de leden van de 
organisatie die dit in hun vrije tijd doen. Enorm veel tijd en energie wordt door vrijwilligers en 
bestuursleden op velerlei niveau besteed aan de IOH en aan de met de IOH verbonden organisaties.   
 
Algemene Vergadering 2014 
De AV over kalenderjaar 2014 werd gehouden in de grote zaal van Beth Juliana op 10 juni 2015.  
De notulen van deze vergadering zijn op verzoek verkrijgbaar per email en ook te lezen op onze 
website: www.ioh.co.il 
 
Afdelingen 
De activiteiten van de IOH worden over het algemeen georganiseerd door en binnen de afdelingen. 
Dat sommige afdelingen actiever zijn dan andere afdelingen is een logisch verschijnsel. Het HB hecht 
er grote waarde aan dat alle afdelingen hun leden regelmatig programma’s aanbieden en tracht 
steun te verlenen met name aan die afdelingen, die soms moeite hebben die regelmaat te vinden 
in het aanbieden van activiteiten voor hun leden. 
Daar staat tegenover, dat de leden in Beer Sheva en het Zuiden weer duidelijke tekenen van leven 
vertonen. Het HB juicht dit zeer toe en hoopt, dat Beer Sheva en het Zuiden in de loop van het 
komende jaar weer een bloeiende afdeling met een eigen bestuur zal  worden. 
 
De IOH speld 
De IOH speld is bedoeld als erkenning van individuele leden van de IOH voor hun verdiensten voor 
de organisatie in het bijzonder en de gemeenschap van uit Nederland afkomstigen in het algemeen. 
In het afgelopen verenigingsjaar werd de speld met oorkonde uitgereikt aan Jetty Rosner ter 
gelegenheid van haar pensionering. 
 
Diverse landelijke activiteiten 
70 Jaar bevrijding van Nederland 
Op 5 mei organiseerden wij tezamen met de Nederlandse Ambassade en het Centrum Onderzoek 
Nederlands Jodendom, voor 300 belangstellenden een grote bijeenkomst in Jad Vashem. 
Afscheid ambassadeur 
Tezamen met de Nederlandse Ambassade organiseerde het HB een passend afscheid voor 
ambassadeur Caspar Veldkamp op 24 juni, in de Cinematheek van Holon. 

http://www.ioh.co.il/
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Mifgash Hadorot-IOH Familiedag 
De jaarlijkse grote kinderdag vond dit jaar plaats op 30 september in Kinderpark Messilat Zion voor 
ruim 200 deelnemers onder wie vele (groot)ouders en (klein)kinderen. Dit evenement is 
langzamerhand een populaire traditie in de Soekot week  geworden, een ware familiedag waar 
vrienden van weleer elkaar treffen samen met hun nazaten.   
 
Cleveringa lezing 
Op 26 november hield Prof. Dr. Marinus H. van IJzendoorn, hoogleraar aan de Universiteit van 
Leiden een lezing getiteld “The Aftermath of the Holocaust: Holocaust effects on parenting and child 
development across three generations.” 
De bijeenkomst vond plaats in de Universiteit van Haifa en werd door ongeveer 300 mensen 
bijgewoond. Deze bijeenkomst kwam mede tot stand door een bijdrage van het Leids Universitair 
Fonds en de alumni van de Universiteit van Leiden in Israël. 
 
Communicatie en Informatie 
De IOH-mail die in augustus 2006 is gestart als informatieorgaan van het Hoofdbestuur van de IOH 
heeft in  het verenigingsjaar 20 berichten gestuurd. Deze berichten worden naar alle bij de IOH 
bekende Nederlanders in Israël gestuurd alsook naar geїnteresseerden in Nederland. Momenteel 
ontvangen circa 2400 personen de IOH mail. 
In september werd de Chimpmail opgezet, een emailprogramma, dat  berichten stuurt naar 
ongeveer 650 leden van de IOH die gebruik maken van email.  Enkele berichten werden daarmee 
verstuurd.  
Daarnaast vervullen de website en Facebook pagina van de IOH een belangrijke functie in de 
communicatie van de IOH. Chris Bonfeel en Ariane Boeken-Rubin zorgden in 2015 voor het 
voortdurend bijwerken van de site alsook de Facebook pagina. Met name de laatste wordt met 
groeiende intensiviteit door leden en niet leden gebruikt. 
 
Aleh 
De redactie van Aleh publiceert  5 keer per jaar het verenigingsorgaan. De redactie, gekozen door 
de AV, bestond uit: Yaakov Almor, Bart Berman, Greet Coopman en Yael Gera-Hartong. 
Een niet onaanzienlijk aantal IOH leden dragen als vaste medewerkers bij aan het schrijven van 
artikelen voor de Aleh. 
Het HB en de redactie van Aleh kwamen na de AV bijeen om een dialoog op gang te brengen die – 
naar wij hopen- met een bepaalde regelmaat gevoerd zal worden en zal leiden tot een verantwoord 
bestuur  - met name financieel - van Aleh enerzijds  en een zelfstandige redactie  die de inhoudelijke 
kwaliteit van Aleh verantwoordt tegenover de leden anderzijds. 
 
Vertegenwoordiging in andere organisaties 
De benoeming van vertegenwoordigers van de IOH in andere organisaties is een belangrijke taak 
van het Hoofdbestuur. Henoch Wajsberg vertegenwoordigde de IOH in de Stichting Platform Israël 
(SPI), waar hij gedurende het verenigingsjaar 2015 als voorzitter fungeerde. Ephraim Eisenmann is 
daar ook lid;  Albert de Vries trad eind augustus af uit het bestuur van SCMI overeenkomstig de 
statutaire regeling. Albert was voorzitter SCMI van 2007 t/m augustus 2015. Shimon Vega (vanaf 1 
september) vertegenwoordigde de IOH in de SCMI,  Marc Boas was tot juli plaatsvervangend lid.  
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De leden van het bestuur van Jad Davids die door de IOH worden benoemd zijn: Simon van Buren, 
die als voorzitter van Jad Davids fungeert, Paulinka Kreisberg en Ephraim Eisenmann. Milly de Boer 
is de vaste plaatsvervanger van Ephraim Eisenmann in het bestuur van Jad Davids. 
De commissie van het Keren Mejoechedet wordt door het Hoofdbestuur benoemd; de commissie 
van het Leningsfonds is gekozen door de AV, deze bestaat uit Mirjam Herskowits-Engelander, Bram 
Nathans en Hans Reens. 
Als aandeelhouder is de IOH betrokken bij Beth Joles en Beth Juliana. Gedurende het verslagjaar 
was de IOH veelvuldig betrokken bij diverse organisatorische en financiële ontwikkelingen in deze 
ouderhuizen. 
De IOH vertegenwoordigers in het bestuur van Beth Joles waren: Leo Slijper, voorzitter, Margalith 
Kaminer en Eline Simha-Schrijver.  
 
Externe belangenbehartiging 
Nederlandse Ambassade 
De contacten van de IOH met de Nederlandse Ambassade verliepen zoals altijd  in een uitstekende 
atmosfeer. De Ambassadeur en leden van de staf van de Nederlandse Ambassade waren regelmatig 
aanwezig bij evenementen die door de IOH zijn georganiseerd. Over diverse onderwerpen die 
betrekking hebben op de Nederlandse gemeenschap in Israël, was contact tussen het DB van de IOH 
en Ambassadeur Caspar Veldkamp alsook de heer William Veldhuijzen van Zanten. 
Tegen het eind van het verenigingsjaar arriveerde de nieuwe Ambassadeur, Z.E. Gilles Beschoor Plug 
en reeds kort na zijn aankomst vond een kenningsmaking plaats met de voorzitter van de IOH. 
 
Organisaties in Nederland 
Gedurende het verslagjaar heeft het bestuur met diverse organisaties in Nederland contact gehad.  
 
Aliya en Klita 
Het afhalen van oliem, het contact met hen en de begeleiding wordt door Ariane Boeken-Rubin  van 
het IOH kantoor gecoördineerd.  
Speciale aandacht wordt door de IOH besteed aan de zg. ‘chayalim bodedim’. Dit zijn uit Nederland 
afkomstige jongeren die soldaat zijn in Tzahal. Over het algemeen hebben zij in Israël geen directe 
familie en de IOH staat met hen in contact en helpt hen bij mogelijke problemen.  
In 2015 werd de IOH door de Jewish Agency (Sochnoet) op de hoogte gesteld van de aankomst van 
69 oliem uit Nederland.  
De samenwerking met Telfed ging van start tegen het einde van het verenigingsjaar. Dudy Jacobs 
werd benoemd als klita-medewerker namens de IOH. 
 
IOH kantoor 
Het functioneren van de Irgoen Olei Holland is niet mogelijk zonder de uiterst professionele 
ondersteuning van het kantoor van de IOH. Het bestuur spreekt zijn dank uit voor de staf van het 
IOH kantoor, bestaande uit Chris Bonfeel en Ariane Boeken-Rubin, die met toewijding en op 
efficiënte wijze hun taak vervullen. Tegen het eind van 2014 sprak Jetty Rosner de wens uit de haar 
toekomende pensionering begin 2015 te willen verwezenlijken. Het bestuur begon in voorbereiding 
van Jetty’s vertrek in 2015 onmiddellijk met de noodzakelijke voorbereidingen voor 
plaatsvervanging. 
André Boers, secretaris 
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Verslag van de penningmeester van de IOH 
 
Enkele maanden na het begin van het verenigingsjaar werd de penningmeester van de IOH, 
Avraham (Albert) de Vries door ziekte getroffen en was genoodzaakt zijn actieve rol in het HB te 
diminueren. Gelukkig herstelde Albert zich op bewonderenswaardige wijze in de loop van het jaar, 
maar op zijn verzoek zag hij af van de inspanningen verbonden aan penningmeesterschap. 
Ondergetekende werd door het HB benoemd tot waarnemend penningmeester voor de rest van 
het verenigingsjaar. Moge Albert zich verder en volledig herstellen. 
De financiële resultaten van het jaar 2015 vindt u in het financieel verslag. Jetty Rosner ging, na vele 
jaren het kantoor van de IOH geleid te hebben, in januari 2015 met pensioen. Wij wensen Jetty en 
haar gezin nog vele jaren van genot van de vruchten van haar werk. Chris Bonfeel, reeds lange jaren 
verbonden aan het kantoor van de IOH, nam Jetty’s taak over en Ariane Boeken-Rubin werd 
aangesteld als “tweede” persoon op Sderot Yehudit met een deelbaan.  
Het aantal werknemers werd in 2015 uitgebreid met één persoon, Dudy Jacobs, die een deelbaan 
vervult bij de IOH als manager van de “klita (absorptie van immigranten)”, het nu wel bekende 
project, dat de IOH in samenwerking met Telfed, de Israelische arm van de Zionistische Federatie 
van Zuid-Afrika, verricht. 
De inkomsten uit jaarlijkse contributie van leden gaat nu al een behoorlijk aantal jaren gestaag 
achteruit. Dit is deels een gevolg van de voortgaande vermindering van het aantal leden en gebrek 
aan inschrijving van nieuwe leden en omdat de contributie verlaagd is. Inkomsten/winsten uit 
beleggingen zijn onder het huidige financiële klimaat nagenoeg niet bestaand. Wanneer men daarbij 
voegt, dat de bronnen van de Marorgelden via SCMI snel uitdrogen, dan is duidelijk, dat de 
vereniging zich zeer serieus dient te buigen over nieuwe bronnen van inkomsten. Het project van 
fondsenwerving in samenwerking met een aantal andere “Nederlandse” stichtingen in Israel werd 
na enkele jaren gediscontinueerd wegens gebrek aan duidelijke resultaten. Het Dagelijks Bestuur 
ontwerpt momenteel plannen in deze richting en zal in de loop van 2016 meer informatie 
verschaffen over zijn plannen. Vanzelfsprekend is elke steun, ook in de vorm van creatieve 
voorstellen voor financiële groei, zeer welkom. 
Ook het afgelopen verenigingsjaar werd de nadruk gelegd op het feit dat de afdelingen, in feite de 
leden zelf, een centrale plaats in nemen in het dagelijkse leven van onze vereniging. De activiteiten 
die de afdelingen initïeren worden in principe goedgekeurd, ervan uitgaande dat de uitgaven binnen 
het kader van het goedgekeurde budget vallen. Een speciaal woord van dank aan de 
afdelingspenningmeesters voor de goede samenwerking die het tevens mogelijk maakte op 
voorbeeldige wijze in het kader van het budget te blijven zonder schade te doen aan de activiteiten 
van de respectieve afdelingen. 
 
André Boers, waarnemend penningmeester 
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  עמותת ירבחל םירמבקה החשבון יאור חדו
 )ר"ע (הולנד וליע גוןרא

 

 תא  2014,-ו 2015 בדצמבר 31 ימיםל  ")העמותה" הלןל( ) "ר"ע (הולנד עולי ארגון "של המצורפים המאזנים את ביקרנו
 כספיים וחותד 2014.  -ו 2015 בדצמבר 31 ביום שנסתיימו לשנים נטו בנכסים השינויים על הדוחות ואת הפעילויות על הדוחות

 .ביקורתנו על בהתבסס אלה כספיים דוחות על דיעה לחוות היא אחריותנו .העמותה של המנהל הועד באחריות הינם אלה

 ),חשבון רואה של פעולתו דרך( חשבון רואי בתקנות שנקבעו תקנים לרבות ,מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו
 ביטחון של סבירה מידה להשיג במטרה ולבצעה הביקורת את לתכנן מאיתנו נדרש אלה תקנים יפ-לע   -1973.ג"התשל

 ובמידע בסכומים התומכות ראיות של מידגמית בדיקה כוללת ביקורת .מהותית מוטעית הצגה הכספיים בדוחות שאין
 הועד ידי על שנעשו המשמעותיים האומדנים ושל שיושמו החשבונאות כללי של בחינה גם כוללת ביקורת .הכספיים שבדוחות

 לחוות נאות בסיס מספקת שביקורתנו סבורים נוא .בכללותה הכספיים בדוחות ההצגה נאותות הערכת וכן העמותה של המנהל
 .דעתנו

 הכספי מצבה את ,המהותיות הבחינות מכל, נאות באופן משקפים ל"הנ הכספיים הדוחות ,ביקרותינו על בהתבסס ,לדעתנו
ם ביו שנסתיימה לשנה נטו בנכסים השינויים ואת פעולותיה תוצאות את 2014, -ו 2015 בדצמבר 31 לימים העמותה של
 . (Israeli GAAP)לבישרא מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם 2014, -ו 2015 בדצמבר 31

   'ושות זהר רלמגוא יטמןרב
 חשבון יאור

 
 תל-אביב,   _  2016
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 ם י נ ז א מ

 
 
 

 דצמברב 31 םליו
 

2 0 1 4  2 0 1 5  
  ביאור  ש " ח  ש " ח

      
 וטףש רכוש

 מזומנים ושווי מזומנים 3  1,171,187  1,480,519
 קצר לזמן השקעות 4  2,738,290  2,126,989

 חובה ויתרות חייבים 5    171,403      439,395  
4,046,903 

 
 

 4,080,880 
 

 

   

 מןלז ותאלווהו השקעות      
 חלויות ניכוי לאחר(ם לנזקקי הלוואות  6  189,138  148,796 

 אבות בבתי מניות 7    1      1   
148,797 

 
 

 189,139 
 

 

   

34,053 
 

 

 34,351 
 

 

 
 נטו ,עקבו רכוש 8

 
4,229,753 

  
4,304,370 

   

      
 

 וטפותש ייבויותחתה
 שירותים ונותני ספקים   11,012  51,671

 זכות ויתרות זכאים 9    100,894      147,132  
198,803 

 
 

 111,906 
 

 

   

 ארוך לזמן ייבויותחתה     
28,483 

 
 

 24,563 
 

 

 נטו מעביד עובד יחסי סיום בשל התחייבות 10 

 נטו םנכסי     
 

900,295 
  

1,029,512 
 :הגבלה לגביהם קיימת שלא נטו נכסים  

 פעילויותל לשימוש
 קבוע לרכוש ששימשו   34,351  34,053

 העמותה ידי על שיועדו 14    3,104,038       3,061,924   
3,996,272  4,167,901    

 זמני אופי בעלת הגבלה לגביהם שקיימת נטו נכסים 15    -      6,195  
4,002,467 

 
 

 4,167,901 
 

 

   

 
4,229,753 

  
4,304,370 

   

 

 
 
 



 

15 

 

 
 הפעילויות לע ותחדו

 
 
 

 השנסתיימ לשנה
 בדצמבר 31 םביו

 

  ביאור  5 1 0 2  4 1 0 2
   ש " ח  ש " ח

 
1,674,705 

  
1,555,198 
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 הפעילויות מחזור

 הפעילויות עלות 12    1,021,127       1,385,224   

 נטו ,מפעילויות עודף   534,071  289,481

 וכלליות הנהלה הוצאות 13    339,466      355,791  

  (גרעון) עודף מפעילויות רגילות    194,605  (66,310)

  (10,605)    1,404     
מימון, נטו (הכנסות) הוצאות  

  (55,705)    193,201     
 לשנה )וןרעג(ף עוד

 



 

  



 

 

 

 

 

Keren Mejoechedet 
 
In het jaar 2015 hebben de gezamenlijke besturen van het Keren Mejoechedet en het Leningfonds viermaal 
vergaderd. Er werden 28 nieuwe en 8 vervolgaanvragen behandeld. 
In totaal werd een bedrag van NIS 160,737.- uitgekeerd aan 22 cliënten. 
Alleen waar er medische of educatieve moeilijkheden waren, heeft het KM geassisteerd.Ook in 2015 is 
gebleken dat er in de uit Nederland afkomstige gemeenschap helaas leden zijn, die als gevolg van de 
bestaande wetten en regelingen van de Israëlische overheid, vaak niet de vereiste speciale medicijnen 
kunnen aanschaffen. 
Jonge kinderen met behoefte aan bijzonder onderwijs op speciale scholen of die speciale cursussen moesten 
volgen, werden door het KM geholpen. 
Vanaf begin 2015 wordt het fonds administratief geassisteerd door Ariane Boeken-Rubin van het IOH 
kantoor. 
 
De Commissie van het Keren Mejoechedet 
 
 
 
 
Leningfonds  
 
De laatste jaren is het aantal door ons verstrekte leningen fors gedaald. 
In 2011 verstrekten wij 12 nieuwe leningen, in 2012 waren dat er 11, in 2013 liep het aantal sterk terug naar 
5 en in 2014 werden slechts 2 nieuwe leningen verstrekt. 
Deze dalende tendens echter is nu naar boven omgebogen, in 2015 hebben wij 8 leningen verstrekt voor 
een totaalbedrag van NIS 185,000.-. 
Zoals altijd worden alle leningen behandeld en wel of niet goedgekeurd door het Leningfonds samen met 
het Keren Mejoechedet; de samenwerking tussen beide fondsen is uitstekend. 
Het totaal aantal uitstaande leningen is 22, met een huidige waarde van NIS 317,636.-. 
Aangezien het Leningsfonds een onderdeel is van de IOH, wordt de boekhouding gevoerd door de 
boekhoudster van de organisatie en de contrôle wordt verricht door het accountantskantoor van de 
organisatie. Het financieel jaarverslag van het fonds is verwerkt in de balans van de IOH. 
Deze gegevens liggen voor de Algemene Vergadering ter inzage op het kantoor van de IOH. 
 
Bram Nathans - penningmeester 
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The Joseph Zvi Davids Welfare Fund (Jad Davids) 

 
In het jaar 2015 waren er geen veranderingen in het Bestuur.   
 
Bestuursleden Jad Davids 2015 
Simon van Buren, voorzitter Jad Davids (afgevaardigde van de IOH)  
Afgevaardigden van Beth Juliana: 
David Eisenmann - voorzitter bestuur Beth Juliana, vertegenwoordigd door Jettie Frank - 
secretaris, Gidon Dolev - penningmeester, Sera Shina - lid 
Afgevaardigden van Beth Joles: 
Jossi Beck - voorzitter bestuur Beth Joles, vertegenwoordigd door Eline Simha - lid, Judith 
Millul - lid, Naomi (Maud) Altmann - lid 
Afgevaardigden van IOH: 
Ephraim Eisenmann - voorzitter IOH, vertegenwoordigd door Milly de Boer - lid, Paulinka 
Kreisberg - lid, Nechemja Davids - erelid. 
Controle Commissie:  
Shimon Cohen & Mordechai Sassoon. 
Maud Altmann blijft de contacten onderhouden met de vrijwilligers in het hele land.  
Judith Millul is onze vertegenwoordiger in Stichting Platform IsraëI, Milly de Boer is 
plaatsvervanger van Judith in SPI. 
 
Gedurende het jaar 2015 behandelden wij weer ruim 40 cliënten, die een vaste ondersteuning 
ontvingen, variërend van NIS 500 tot NIS 7,000.- per maand. 
Daarnaast krijgen wij maandelijks verschillende aanvragen voor uitkeringen t.b.v. speciale 
voorzieningen, zoals tandheelkundige behandelingen, medische kosten, revalidatie en 
medische apparatuur. 
In beide ouderhuizen heeft Jad Davids verschillende cliënten. Anderen wonen zelfstandig. Deze 
laatsten, verspreid  over het hele land, werden aangebracht door NINI Czopp. De 
samenwerking met NINI was goed. 
Dit jaar gaven wij aan 22 van de minst bedeelden een extra uitkering voor verwarmingskosten 
en twee keer per jaar extraatjes voor Pesach en Rosh Hashana, die in grote dank ontvangen 
werden. 
 
Het totale bedrag voor ondersteuningen stijgt voortdurend. Dit jaar was het omstreeks NIS 
1,300,000.-  De armoede stijgt in Israël, ook in de Nederlandse gemeenschap. Een groot deel 
van de uit Nederland afkomstige ouderen krijgen uitkeringen van de WUV. Diegenen zonder 
steun van de WUV, de tweede generatie vlak na de oorlog geboren, hebben vaak te kampen 
met grote moeilijkheden. De aanvragen voor Jad Davids blijven binnenkomen met een steeds 
groter aantal aanvragen van de Tweede Generatie. Het aantal in deze groep van cliënten stijgt 
steeds meer, hetgeen inhoudt dat er meer gelden voor ondersteuningen nodig zullen zijn. In 
dit verband wil ik memoreren dat de inkomsten uit giften, certificaten, bazaars en verkoop van 
materiaal dit jaar daalden tot minder dan NIS 100,000.- Wij hopen op een grotere medewerking  
van de Nederlandse gemeenschap. 
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De steun van de Stichting Collectieve Marorgelden Israël wordt de komende jaren gestadig 
minder en wij vrezen dat, als alleen onze eigen bronnen gebruikt worden, deze in enkele 
jaren uitgeput zullen zijn. 
 
De administratieve kosten bleven laag, dankzij de grote inzet van de leden van het bestuur, 
die - zoals vaker vermeld - het werk op vrijwillige basis verrichtten.  
 
Op onze website plaatsen wij de actualiteiten. Het adres van de ‘Vrienden van Jad Davids’ in 
Nederland staat daar ook in vermeld. De laatste jaren krijgen wij geregeld medewerking van 
de Vrienden van Jad Davids en wij hopen dat we daarop kunnen blijven rekenen. We denken 
op deze manier op eenvoudiger wijze een bredere kring van mensen te bereiken. 
 
Wij vertrouwen erop met nieuwe activiteiten, zoals fundraising en giften, betere resultaten te 
verkrijgen voor de komende jaren, zodat de behoeftigen in onze gemeenschap nog vele jaren 
van onze steun kunnen genieten. 
 
Simon van Buren, voorzitter  
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 )ר"ע( ם ה י א צ א צ ו  ד נ ל ו ה  י ל ו ע ל  ת ו ג ל מ  ן ר ק
 כהן וריק. ליאו שם על

 774/13273: חשבון, ג"נתב סניף הפועלים:  בנק
 58-005-823-8 מספר עמותה

STIPENDIUM FONDS VOOR OLIEM UIT NEDERLAND EN HUN NAKOMELINGEN 
ten name van Leo en Riek Cohen 

Bank : HaPoalim, Ben Gurion Airport Branch Israel, Account No. 774/13273, Iban #: IL39012774 
Jaarverslag over het jaar 2015 

Bestuur: 
Gedurende het studiejaar 2014/2015 was de samenstelling als volgt 

 
Voorzitter/Secretaris 

 
Zeev de Levie z.l. 

Plaatsvervangend voorzitter Loekie (Arjeh) Themans 
Penningmeester Yissachar Polak 
afgevaardigde IOH Henry Velleman 
Controle Commissie Yossi Obstfeld, Micha Wertheim 
Computer Coordinator Jocheved Colthof 
Leden Yossi Obstfeld, Micha Wertheim, Sonja Shenkar, Jocheved 

Colthof, Raffie Stiel 
Accountant Benbenishty & Yogev C.P.A. 

 
Regels en beperkingen aangepast aan het beschikbare budget 
Ook dit jaar ontvingen wij geen bijdragen meer van de donateurs uit Nederland. Wel echter nog een 
enkele en zeer gewaardeerde bijdrage uit Israël zelf. Gelukkig kregen we nog de uitkering van de 
collectieve Maror gelden, die ons in staat stelde ook dit jaar weer de nodige studenten van Nederlandse 
afkomst zo goed mogelijk te helpen. 
In overeenkomst met onze statuten werden Stipendia verleend aan Oliem uit Nederland, hun kinderen of 
kleinkinderen, voor studie aan universiteit, college of andere vakopleidingen in Israël voor jongeren die 
voor het eerst een beroepsopleiding volgen. 
Met oog op onze zeer beperkte inkomsten, heeft het bestuur besloten ook dit jaar alleen maar stipendia 
uit te reiken aan studenten die een studie volgen die niet meer dan 20,000.- Shekel en niet minder dan 
8,000.- Shekel per jaar kost. 
In het studiejaar 2014/2015 werden 243 aanvragen ingediend waarvan er 155 werden gehonoreerd voor 
een totaal bedrag van 299,600.- Shekel.  
 
Stipendia dr. Henriëtte Boas z.l.  
Het bestuur van het Stipendium Fonds en de vertegenwoordigers van de familie Boas in Israël kozen weer 
gezamenlijk de studenten die voor een stipendium in aanmerking kwamen, overeenkomstig met de 
studierichtingen die dr. Boas als voorkeur aangaf. De zes gekozen studenten  kregen ieder een stipendium 
van 5,000.- Shekel uitgekeerd. (totaal weer 30,000.- Shekel) Deze studenten kregen geen stipendium uit 
de algemene middelen van het Stipendium Fonds.  
De Rotterdamse stichtingen  
De Rotterdamse stichtingen Studiefonds Frenkel Serphos en het Maurits Zilversmit Fonds, hierna genoemd 
de Rotterdamse Fondsen of RF, hebben ook dit jaar een bedrag aan het Stipendium Fonds beschikbaar 
gesteld, te besteden aan het voorzien in alle studiekosten van maximaal zes studenten voor een 
totaalbedrag van 89,000.- Shekel. Ook deze studenten kregen geen stipendium uit de algemene middelen 
van het Stipendium Fonds. 
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Bijdragen  
Hartelijk dank aan de volgende stichtingen en fondsen waarvan wij in 2014 en2015 bijdragen ontvingen:  
Stichting Collectieve Marorgelden Israël zie hierboven 
Gezamenlijke Rotterdamse Fondsen. 
Dank 
Hiermede willen we  het bestuur en personeel van Beth Juliana, waar wij jaren lang onze vergaderingen 
konden houden, nogmaals hartelijk bedanken voor de gastvrijheid, die we aldaar genoten.  
 
Afscheid van onze voorzitter/secretaris Zeev de Levie z.l. 
Tot ons groot verdriet moesten wij gedurende het studiejaar 2015/2016 afscheid nemen van onze 
voorzitter en secretaris Zeev de Levie, die het stipendiumfonds vele jaren buitengewoon bekwaam en 
consciëntieus geleid heeft, sinds 1998 als secretaris, tot hij in 2002 daarbij ook de taak van voorzitter op 
zich nam. 
Zijn grote kennis op het gebied van computers, maakte het mogelijk om de overgang van het indertijd 
gebruikelijke kaartsysteem naar een moderne ‘computersite’ zonder problemen uit te voeren. 
Ondanks zijn ongeneeslijke ziekte, werkte hij nog actief mee tot eind december 2015, wat ons mogelijk 
maakte om ook dit jaar nog voor Poeriem de stipendia te verdelen.   ברוך זכרו יהיה .  
 
Belangrijke mededeling 
Het bestuur van het Stipendiumfonds heeft op de laatste vergadering van 18-02-2016, met gemengde 
gevoelens besloten om, na meer dan een halve eeuw de studenten van Nederlandse afkomst te kunnen 
steunen, het  Stipendiumfonds in 2016 op te heffen.  
Dit na de uitdelingen van de stipendia voor het studie jaar 2015/2016 en na de komende  Algemene 
Vergadering, waarop dit besluit officieel genomen zal worden. 
Dit besluit is genomen naar  aanleidig van de volgende feiten: 
- Alle eigen financiële middelen zijn opgeraakt, behoudens een gering bedrag om alle activiteiten af te 
sluiten. 
- De enige nog overgebleven inkomsten van grote omvang van het Stipendiumfonds kwamen van de 
verdeling van de Marorgelden die, voor zover ons bekend is, ook binnenkort zullen ophouden. 
- De samenstelling van de studentengroep die een aanvraag doet bij het Stipendiumfonds, bestaat de 
laatste jaren hoofdzakelijk uit studenten die kleinkinderen zijn van een vaak al overleden Nederlandse 
grootouder. 
- Door het overlijden van onze voorzitter en secretaris Zeev de Levie zl., moeten we een aantal ingrijpende 
veranderingen aanbrengen in de samenstelling van de Amoeta.  
Naar aanleiding van de bovenstaande mededeling, geven wij hierbij nu ook de gegevens betreffende het 
studiejaar 2015/2016 
In het studiejaar 2015/2016 werden 198 aanvragen ingediend waarvan 135 werden gehonoreerd voor een 
totaal bedrag van 336,500.- Shekel. 
Stipendia dr. Henriëtte Boas z.l.  
De zes gekozen studenten kregen ook dit jaar ieder stipendia van 5,000.- Shekel uitgekeerd. (totaal 
opnieuw 30,000.- Shekel) Deze studenten kregen geen stipendium uit de algemene middelen van het 
Stipendium Fonds. 
 
De Rotterdamse Stichtingen  
De Rotterdamse Fondsen hebben ook dit jaar een bedrag aan het Stipendium Fonds beschikbaar gesteld, 
te besteden aan het voorzien van alle studiekosten van zes studenten voor een totaalbedrag van 85,000.- 
Shekel. Ook deze studenten kregen geen stipendium uit de algemene middelen van het Stipendium Fonds. 
Loekie (Arjeh) Themans,  plaatsvervangend voorzitter                                                      
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Amuta NINI CZOPP, A.R. 

 
Doelstellingen 
De Stichting NINI Czopp is opgericht in 2001 met als doel maatschappelijke hulpverlening aan uit 
Nederland afkomstigen in Israël, voornamelijk Holocaust overlevenden en hun partners en een kleine 
groep van Christelijke Nederlanders. De Stichting handelt zonder winstoogmerk. 
 
Voordien was maatschappelijk werk een onderdeel van de IOH. Het waren de maatschappelijk werkers van 
NINI Czopp, die een steeds grotere en meer dringende nood zagen onder de ouder wordende Nederlandse 
gemeenschap in Israël, zoals voornoemd voornamelijk overlevenden van de Holocaust. 
 
De Amuta NINI Czopp is uitgegroeid tot een professionele hulporganisatie die zich richt op het welzijn en 
de waarborg van de levenskwaliteit van de Nederlandse Holocaust overlevenden in Israël. Bij de 
hulpverlening aan de ouder wordende uit Nederland afkomstige Holocaust overlevenden, heeft NINI 
Czopp een holistische aanpak ontwikkeld die gericht is op het behoud van het bestaande functioneren, 
zowel geestelijk, fysiek, economisch, cognitief, sociaal en wat betreft familierelaties en daar waar deze 
functies aangetast zijn bieden wij hulp.  
 
Onder leiding van onze dynamische directeur staat een team van sociale werkers klaar om hulp, steun en 
opvang te bieden. Hun toegewijde inzet verlicht de eenzaamheid van degenen die er alleen voorstaan, 
biedt snelle opvang bij onverwachte problemen, vindt creatieve oplossingen in geval van nood, helpt 
chronisch zieken in hun dagelijkse leven en staat families van betroffenen bij. 
Er is maar één telefoontje naar NINI nodig om binnen de kortste tijd eerste hulp te ontvangen; daarna 
wordt gekeken naar zinvolle voorzieningen die het probleem op kunnen lossen of leefbaar maken. 
NINI vervult dan ook een zeer belangrijke rol in de Nederlandse gemeenschap in Israël, is het 
aanspreekpunt voor op dit moment 1018 personen die gebruik maken van de geboden voorzieningen. Met 
name degenen, die thuiszorg boven verhuizing naar een bejaardentehuis prefereren, wenden zich 
regelmatig tot ons. 
 
Activiteiten en besluiten  
De maatschappelijke werkers bezoeken de cliënten regelmatig thuis. Aangezien het merendeel van de 
maatschappelijke werkers al ettelijke jaren bij de Amuta in dienst zijn, werkt dit mee aan de opbouw van 
een hechte en intieme relatie tussen maatschappelijk werker en cliënt, alswel met zijn familie, kinderen en 
verdere belangrijke personen in zijn omgeving. Deze band komt vooral tot uiting bij ziekte en crisis-
situaties, zoals het overlijden van de partner.  
 
Het home care project biedt voornamelijk hulp in crisis-situaties, waarbij onmiddellijke hulp geboden 
moet worden, ook buiten werktijden. Per aanvraag worden tot maximaal 50 uur ter beschikking gesteld 
totdat verzekeringen en/of sociale diensten de nodige hulp geven. Onze maatschappelijke werkers zijn de 
bemiddelaars tussen de cliënt en de sociale dienst. Alhoewel de hulp in het kader van dit project in 
bepaalde mate de hoofdactiviteit overlapt, besloten we toch om dit als een afzonderlijk project te blijven 
zien, gezien het karakter van “emergency” hulp. 

22 



 

 

Anders is het wat betreft de hulp aan chronische zieken. Toen de Amuta begon te werken, was het 
percentage van zeer bejaarde cliënten relatief laag, daarentegen was het aantal cliënten die relatief nog 
jong waren hoog. Op grond van dit gegeven bouwden we de projecten, hetgeen juist was voor die periode. 
Wanneer men vandaag naar ons  
cliëntenbestand kijkt,  blijkt dat er in hoge mate veroudering plaatsgevonden heeft, met het gevolg dat de 
meeste  
mensen gebruik maken van het merendeel van de diensten, in het bijzonder een verhoogd aantal 
huisbezoeken. Als gevolg hiervan besloten we opnieuw onze activiteiten te definiëren in het bijzonder de 
kernactiviteit. In feite bevat deze activiteit een intensieve behandeling van het merendeel van onze 
cliënten. Daarom is het moeilijk, een scherpe scheiding te trekken tussen de behandeling van chronische 
zieken en mensen, die aan dementie of aan eenzaamheid lijden. Iedereen heeft het bezoek nodig om 
welke reden dan ook. Deze veranderde situatie heeft ons tot het besluit gebracht om het project 
"chronische zieken" met ingang van het budget van 2016 als een deel van de kernactiviteit te beschouwen, 
met de nodige financiële aanpassing. De projecten "verlichten van eenzaamheid" en "dementie" zien we 
als afzonderlijke projecten, gezien het speciale karakter van deze projecten, zo ook de bezoeken aan 
Nederlanders in niet Nederlandse tehuizen. 

Het aantal cliënten die lijden aan Alzheimer en dementie neemt gestaag toe. Een onafscheidelijk 
onderdeel van de taken van de maatschappelijk werkers van NINI is het bieden van morele en 
daadwerkelijke steun aan de voornaamste hulpverleners, vaak niet hiervoor opgeleide familieleden, die 
voor een taak staan waar het moeilijk is om te weten hoe daarmee om te gaan. Voor de maatschappelijk 
werkers is dit ook het raakvlak met de tweede en soms derde generatie en de speciale problematiek 
waarmee zij te kampen hebben.  
De berekening van de onkosten van een activiteit is gebaseerd op de uitgave voor een huisbezoek. 
Aangezien we precies weten hoe hoog de uitgave voor een huisbezoek is, kunnen we dus de onkosten 
voor een project precies uitrekenen. Op grond van actuarische gegevens kunnen we de uitgaven voor de 
komende jaren berekenen. 

We leggen nogmaals de nadruk op het feit dat de manier van werken van onze Amuta uniek is in het land. 
De  לאומי ביטוח  en  verlenen diensten, maar niemand legt intensieve huisbezoeken af en draagt  סיעוד חוק
algehele zorg (holistische benadering) voor de cliënt zoals de maatschappelijk werkers van NINI Czopp.  
Activiteiten, zoals het geven van lezingen voor Sjoa-overlevenden, voorlichting en hulp bij het benutten 
van de financiële en wettelijke rechten vonden ook dit jaar plaats.  
Het bestuur heeft tijdens diverse vergaderingen nog eens benadrukt, dat geheimhouding w.b. het 
vrijgeven van gegevens (zoals namen) van cliënten in strijd is met de ethische code van maatschappelijk 
werk. 

Het bestuur heeft dit jaar afscheid moeten nemen van Jitzchak Alster en Henoch Wajsberg. Wij zijn hen 
bijzonder dankbaar voor hun grote bijdrage, gedurende een lange periode aan het reilen en zeilen van de 
organisatie. Ephraim Eisenmann, Roosje Polak en Ab Polak (geen verwantschap) hebben zich als nieuwe 
leden gevoegd bij Paulinka Kreisberg - voorzitter, Channa Rinat - vice voorzitter, Jackie Landesman - 
penningmeester en Chaim Even Zohar.   
Tot slot willen wij onze dank betuigen aan onze directeur Maya Frankel-Joseef, die zich met hart en ziel 
wijdt aan haar taak, zowel tijdens als buiten officiële werktijden, op kantoor bijgestaan door Galith Avisar, 
de juridische adviseurs Carmith Toledano en Ayala Polak-Moshe, terwijl Yael Amossie met daad en raad 
vecht voor de rechten van de "eerste generatie". En laten we niet vergeten onze maatschappelijk werkers 
die in moeilijke omstandigheden een prachtige taak vervullen.   
 
Het bestuur van Amuta NINI Czopp (a.r.)              23 



 

 

 
 
 

BETH JOLES Ltd.- PARENTS HOME הורים בית - מ"בע יולס בית  
  

  
Statistische gegevens 
Eind 2015 woonden er in Beth Joles 93 bewoners, waarvan 80 dames en 13 heren. 
Tweederde waren zelfstandige bewoners en eenderde verbleven in de verpleegafdeling. 
De gemiddelde leeftijd van de bewoners was 87 jaar en 5 maanden. Er waren 34 bewoners van meer dan 
90 jaar.  
Gemiddeld verbleven de bewoners meer dan 8 jaar in het huis. Vier bewoners wonen al meer dan 20 jaar in 
Beth Joles en nog 5 meer dan 15 jaar. 
46% waren van Nederlandse afkomst of echtgenoten/es van Nederlanders (in de eerste maanden van 2016 
kwamen er een flink aantal Nederlandse bewoners bij). 

Evenementen en feesten 

Op nieuwjaarsavond werd 2015 op feestelijke wijze binnengebracht.  
In februari vond er een uitstapje plaats naar de kwekerij in Yagur en de volgende dag werd de traditionele 
Toe-Bisjwat-seider gehouden in samenwerking met de IOH. 
Later in de maand begon een serie van 12 bijeenkomsten waarin de bijna 1000 kilometer van de Shvil Israel 
in beeld werd gebracht. 
In maart werden de Nederlandse Hamansoren (Kisjelisj) gemaakt, hoorde men de Megilat Esther en werd 
een succesvol Poeriemfeest gevierd.  
Midden maart vond er een uitstapje plaats naar de in bloem staande velden bij Bethlehem Haglilit. 
Begin april werd de Seideravond mooi gevierd met deelname van familie en gasten. Enige dagen eerder 
werd al met deelname van de bestuursleden een glaasje geheven. Enige dagen na Pesach gaf de artiest Tal 
Kravitz een internationale muzikale voorstelling. Twee dagen later werd in samenwerking met de IOH een 
zeer interessante presentatie gegeven "Vrouwen uit de Tenach in de geschiedenis van de opera" door Rob 
Coopman en André Boers. 
Het vervolg van de maand stond in het teken van Jom Hasjoa, Jom Hazikaron en Jom Ha’atsmaoet. Er werd 
een film getoond over Enschede in de periode van de Sjoa, twee dagen later gevolgd door de Jom Hasjoa-
ceremonie met deelname van soldaten van de zeemacht. Ook op Jom Hazikaron vond er een 
indrukwekkende ceremonie plaats. Jom Ha’atsmaoet werd gevierd met de traditionele barbecue. 
Eind april werd een voorstelling gegeven door het "Mitslol" ensemble met maar liefst 22 snaarinstrumenten 
en een fluit. 
Midden mei deed ook Beth Joles mee aan de landelijke actie "De scherven verzamelen" van Yad Vashem, 
waarbij allerlei voorwerpen uit de oorlogstijd werden verzameld. 
Lag Baomer werd op passende wijze gevierd, korte tijd daarna gevolgd door een avond met wijn en kaas ter 
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ere van Sjawoeot. 
Begin juni werd een uitstapje gemaakt naar de promenade bij het Carmelstrand. 
Even later werd het nieuwe auditorium op feestelijke wijze en met vele gasten, waaronder de 
aandeelhouders, ingewijd.  
Eind juni vond een informatieve bijeenkomst plaats met als onderwerp: bewustheid om vallen te 
voorkomen. 
Ook in juli waren er weer vele activiteiten, waaronder een seizoen afsluitend optreden van het koor van 
Beth Joles (dat eind die maand ook naar Tel Aviv reisde voor een optreden), nog eens een uitstapje naar de 
promenade aan het  
strand, en een belangrijke lezing van endocrinologe dr. Hadassa Gutman over suikerziekte. 
 
In augustus vonden een aantal evenementen plaats, waaronder een interessante lezing "het vogel carnaval 
in Zuid-Amerika", een volkeren-zangavond met Franse sfeer, een bezoek aan de Tayelet Hof Hacarmel, een 
lezing over Bill en Hillary Clinton en een zangavond met piano en mandoline. 
De eerste september vond onze traditionele jaarlijkse barbecue plaats met vele gasten. Later in de week 
hoorden we een lezing over minderheidsgroepen in China en enige dagen daarna was er een uitje naar de 
kwekerij in Yagur. 
De evenementen voor Rosj Hasjana begonnen met een glaasje heffen in gezelschap van de bestuursleden 
en op Erev Rosj Hasjana werd een feestelijke maaltijd gehouden met meer dan 100 aanwezigen. 
Op Jom Kippoer kon men zoals ieder jaar Kol Nidrei, Jizkor en Ne'ila horen. 
In de week van Soekot vonden er twee evenementen plaats: een zangavond en een gezellige Oesjpezien-
bijeenkomst met maaltijd. 
In oktober konden de bewoners een interessante en actuele lezing horen van prof. Arik Kochavi, de directeur 
van het Herzl- en Sjoa-instituut van de universiteit van Haifa met als onderwerp: "de discriminatie van Israël 
in Europa - het nieuwe antisemitisme - hoe ziet men vandaag de dag de Joden in Europa". 
November bracht een aanzienlijk aantal evenementen zoals een lezing over de spionageaffaire van prof. 
Marcus Klingberg, een therapeutisch project van de Joint met hondjes, een uitstapje in samenwerking met 
IOH naar Park Sharon en Tel Aviv, en een lezing van André Boers en Rob Coopman over het onderwerp: 
"Joodse vrouwen uit Tenach in de geschiedenis van de klassieke muziek". 
Eind november vond een ontmoeting plaats met Z.E. Gilles Beschoor Plug, de nieuwe ambassadeur van het 
Koninkrijk der Nederlanden. 
December werd ingewijd met een feestelijke avond t.g.v. de donatie van een vleugel. 
In de week van Chanoeka vonden er een serie van evenementen plaats, waaronder een feestelijke avond 
ter ere van de vrijwilligers, een bijeenkomst van de koren van Beth Joles en van Kiryat Tivon, en een 
Chanoekafeestje voor de bewoners van de verpleegafdeling en hun families in het nieuwe auditorium. 
 
Bovendien vonden er het hele jaar door 54 concerten en voorstellingen plaats, er werden 50 mooie films 
getoond en 123 interessante lezingen gehouden. En iedere week is er natuurlijk de spelletjesmiddag en 
vinden er gevarieerde activiteiten plaats, waaronder 20 'choegiem' zoals gymnastiek, computerles en 
handwerken. Op sjabbat vinden er afwisselende activiteiten plaats zoals kiddoesj, parasjat hasjawoea, oneg 
sjabbat enz. 
Er vonden 9 contactdagen plaats met de IOH, 8 bezoeken van de kinderen van de vierde klas van de Reali-
school en 4 bezoeken van leerlingen van de Ironi Heh-school in Haifa. 

Onderhoud en vernieuwingen 

Nadat vorig jaar (2014) het gehele airconditioning-systeem was vervangen, vond ook in 2015 een groot 
project plaats. Er werden vier wooneenheden gebouwd, drie tweekamer woningen en één driekamer 
woning. Deze laatste heeft een oppervlakte van ongeveer 90 vierkante meter. Daarnaast werd een zaal 



 

 

gebouwd van 150 vierkante meter, die plaats biedt aan 80 tot 100 personen, en die gebruikt kan worden 
voor allerlei mogelijke evenementen, zoals: lezingen, films, sommige cursussen, enz. In de tweede helft van 
2015 zijn alle vier nieuwe woningen in gebruik genomen en is de nieuwe zaal ingewijd. Voor dit bouwproject 
is aanzienlijke financiële hulp ontvangen van de SCMI. 
Ook in 2015 zijn weer een aantal bestaande woningen gerenoveerd. 
 
Algemeen 
Mijn medebestuursleden in 2015 waren: Mevr. Margalith Kaminer, Mevr. Tamar Kupferschmidt, Mevr. Eline 
Simcha, Mevr. Miriam Herskowits en Dhr. Leo Slijper. Ik wil hen allen bedanken voor hun inzet op vrijwillige 
basis ten bate van Beth Joles. 
De interne auditor, in samenwerking met de controle commissie, blijft consequent doorgaan met zijn 
intensieve werk. Zijn rapporten helpen het bestuur om het huis zo efficiënt mogelijk te beheren. 
Ook in 2015 vonden er maandelijkse besprekingen met de bewonerscommissie plaats. Bij deze besprekingen 
zijn aanwezig de directeur en stafleden alsmede de voorzitter van het bestuur en bestuursleden. Deze 
besprekingen vormen een uitstekend platform voor samenwerking en informatie uitwisseling. Tijdens de 
bespreking geeft de voorzitter van het bestuur de bewonerscommissie ook een samenvatting van wat er in 
de laatste  
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bestuursvergadering is besproken. 
Op 22 juni 2015 werd een dialoog gehouden tussen de bewoners, de directeur en de bestuursleden. Hier 
kon men vragen stellen over het wel en wee in Beth Joles. 
Zoals ook in de bovenstaande lijst kan worden gezien was er weer goede samenwerking met de IOH bij het 
organiseren van vele evenementen gedurende het jaar. 
Dit is ook de plaats om de IOH, de Joles Stichting en de Van Esso-de Vries stichting in Haarlem te bedanken 
voor hun steun, het hele jaar door en speciaal wanneer er zich bijzondere omstandigheden voordoen. 
Evenals in vorige jaren verliep ook de samenwerking met de andere Nederlandse organisaties op een 
prettige wijze, in het bijzonder die organisaties, die zich bezig houden met het welzijn van de bewoners. Wij 
hopen dat deze organisaties onze verwachtingen zullen vervullen en ons in staat zullen stellen de best 
mogelijke behandeling aan onze bewoners te geven. 
De nauwe en prettige samenwerking tussen staf, directie en bestuursleden vormen de basis voor de warme 
sfeer die Beth Joles karakteriseert. 
 
Yossi Beck 
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2015סיכום שנת  –בית יוליאנה   
 

 
 

. במחלקת התמיכה ובמחלקות הסיעוד התפוסה %97-התפוסה הממוצעת בדירות לעצמאים הייתה כ 2015בשנת 
. %100-הייתה קרוב ל  

דירות, מרביתם ממתינים לדירות גדולות. כמענה לדרישה לדירות גדולות,  37קיימת רשימת המתנה (ממוצעת) ל 
נאכלס דירות אלה. זאת, בנוסף לבניה  2016דירות גדולות ובמהלך  2-בע דירות קטנות להתחלנו באיחוד של אר

 המיועדת לדירות גדולות בקומה ג'.
המגעים עם עיריית הרצלייה לגבי אישורי בניית הדירות (הגדולות) בקומה השלישית נמשכים. עקב הליכים 

לא יצא לפועל. אנחנו  2015ניה במחצית שנייה של ם, טרם קיבלנו את היתר הבניה והצפי להתחלת הביקרטיירובי
. 2016צופים לקבלת היתר הבניה בחודשים ראשונים של   

כפי שנהגנו בעבר, גם השנה הוצאנו טיולים בהם השתתפו הדיירים העצמאיים, דיירי התמיכה ואשכולות המחלקה 
סותיו נתרמו ליד דוידס. נערכו אירועי הסיעודית כמו גם צוות עובדי הבית. נערכו מסיבות קיץ, באזר שנתי שהכנ

ניהם שתי תערוכות ציורים שצוירו ע"י דיירי הבית. קיימנו חוג כתיבה בין דורות, מסיבות בחגים, יתרבות מגוונים ב
בט"ו בשבט נטענו בגינה פרחי קרמיקה שייוצרו ע"י הדיירים במסגרת מיזם "פורחים בגיל". בחנוכה נערכה מסיבה 

הדיירים וצוות העובדים.   לילדי/נכדי/ניני  
במעמד דיירי, מנהלת והנהלת הבית, נערכו קבלות פנים לשגרירי הולנד בישראל (היוצא והנכנס) ובני משפחותיהם. 

ר בהמלצת השגריר היוצא נערך ביקור ידידותי ומוצלח של ראש עיריית אמסטרדם מר ון דר לאן כולל ארוחת בוק
 משותפת. האורחים עברו בין השולחנות ושוחחו עם הדיירים.

נערכו ימי עיון והדרכות לצוות העובדים בנושאים שונים כמו עזרה ראשונה, אחזקה, בטיחות, השתלמויות מקצועיות 
 וקורס הולנדית לצוותים. ביוזמת ובקרת פיקוד העורף והשתתפות הדיירים, נערך תרגיל התגוננות מוצלח.

במגעים להתקנת מערכת הזרקת חום. המערכת תחסוך משמעותית בתצרוכת הסולר ותותקן במהלך  התחלנו
. 2016הרבעון הראשון של   

פי חוק) סקר נגישות מקיף. דו"ח מפורט -. גם נערך (על2016מבקר פנים חדש החל בעבודתו ויפיק דוח בתחילת 
.2016יוצג להנהלה בפברואר   

אדריכלים מרוסיה שבאו ללמוד  15בתי אבות בארץ וכן  -של נציגים מ -כמודל לחיקוי  –נערכו סיורים בבית יוליאנה 
את מבנה בית יוליאנה. גם השנה, כבשנים קודמות, זכה הבית בתחרות "בית גיל שלישי נאה בישראל" (מטעם 

כוכבי יופי.  5 –המועצה לישראל יפה), ב   
גזבר, חיה טימנס, יטי  –ר, ד"ר משה מוק, יאפ (יעקב) פולק יו"-חברים. דוד אייזנמן 7הנהלת בית יוליאנה מונה 

מזכיר. הגב. רחל פיש פרשה מהנהלת הבית שכן הצטרפה, יחד עם בעלה, כדיירים בבית  -פרנק, וגדעון דולב 
לוין.-יוליאנה. במקומה הצטרפה להנהלה הגב. שרה הלוי  

 
מזכיר ההנהלה –גדעון דולב    
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