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Algemene informatie 
Het kantoor van de Irgoen Olei Holland is m.i.v. 1 januari 2019 gevestigd in Givat Shmuel.  
  

Telefoon: 03-5625611 Fax: 03-5625575 
Adres tot 31/12/2018: 
M.i.v. 01/01/2019: 

P.O.Box 57704, 61575 Tel-Aviv  
Oranim 1, 5405201 Givat Shmuel 

E-mail: 
Website: 

ioh@netvision.net.il 
www.ioh.co.il 

Kantooruren: Zondag t/m donderdag 09:00 - 16:00 Facebook: IrgoenOleiHolland 
  
Medewerker: Chris Bonfeel  
  

 

N.B. De financiële stukken en het דו"ח מילולי voor de רשם העמותות liggen vanaf 27/04/21 ter inzage op het  
van de Irgoen Olei Holland  
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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 2020. 

De AV zal per zoom worden gehouden op  
   om 17:00 uur dinsdag 11 mei 2021 

https://us02web.zoom.us/j/4988476612

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, Gideon van der Sluis 
4. Goedkeuring notulen AV van 28 juli 2020¹
5.  Ingekomen stukken
6.  Hoofdbestuur

6.1   algemene beschouwingen² 
6.2   mondeling verslag van de penningmeester 

7.  Bespreking van het jaarverslag 2020 van de Commissie van de Fondsen
8. Goedkeuring jaarstukken³

8.1   verslag van de controlecommissie 
8.2   goedkeuring jaarstukken 2020 en décharge Hoofdbestuur 

9.  Voorstel tot herbenoeming accountantskantoor Deloitte Brightman Almagor Zohar
10.  Benoemingen⁴

10.1  Controlecommissie 
10.2  Redactie Aleh  

11. Rondvraag
12.  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 2020 is m.i.v. 27 april 2021 te lezen op de IOH website: www.ioh.co.il  
³ De jaarstukken 2020 in woorden en cijfers liggen 10 dagen voor de AV ter inzage op het IOH kantoor. Geїnteresseerde leden die de 

contributie over 2021 betaald hebben, kunnen de jaarstukken op verzoek per email ontvangen.  
⁴ Het hoofdbestuur is op de vorige AV voor 2 jaar benoemd. Zie hieronder de kandidaatstellingen. 

Kandidaatstellingen 

Controlecommissie: Redactie Aleh: 

Ronny Bril 
Yochai Coppenhagen 

Ya’akov Almor  
Bart Berman 
Chaya Brasz  
Rob Coopman  
Eldad Kisch 

https://us02web.zoom.us/j/4988476612
http://www.ioh.co.il/
http://www.ioh.co.il/
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Voorwoord Voorzitter 

Hierbij presenteer ik u het jaarverslag van 2020 van onze vereniging. Dit jaarverslag geeft een overzicht van hetgeen is 
voorgevallen op bestuurlijk, organisatorisch en financieel vlak. Ook treft u een uitnodiging aan voor de AV. Dit jaar weer 
via de Zoom.  

We kunnen terugblikken op een uniek jaar. De eerste paar maanden vonden nog onze reguliere bijeenkomsten plaats, 
maar helaas moesten we de geplande activiteiten in het tweede kwartaal en verder afzeggen. In het hoofdbestuur 
hadden we al afgesproken geregeld via de Zoom te vergaderen, maar heel snel bleek dit een vooruitziende blik om alleen 
nog maar per Zoom bijeen te komen.  

Het was voor onze leden in het begin even wennen, maar vrij snel wist iedereen zijn of haar weg goed te vinden. In plaats 
van de reguliere activiteiten heeft de IOH veel geslaagde Zoom-bijeenkomsten georganiseerd die telkens goed zijn 
bezocht. Wij zullen deze Zoom-bijeenkomsten blijven organiseren, ook in aanvulling op de oude vertrouwde activiteiten 
die weer zeer binnenkort van start zullen gaan. 

Bijzondere vermelding verdient de hartverwarmende wijze waarop onze vereniging zich het afgelopen jaar heeft ingezet 
voor haar leden. Het hulpaanbod was beduidend meer dan de vraag. In de vorm van maaltijden, financiele hulp, het doen 
van boodschappen, telefonische gesprekken: op vele wijzen hebben onze leden in het bijzonder en de Nederlandse 
gemeenschap in Israël in het algemeen, zich van haar mooiste kant laten zien.   

Nadat we vorig jaar in tegenstelling tot voorgaande jaren met een bescheiden winst hebben afgesloten, kunnen we ook 
dit jaar de balans positief afsluiten. Zoals ik al vorig jaar aangaf is de toekomst van onze vereniging de komende jaren 
verzekerd. We kijken dan ook graag vooruit naar een mooi en actief verenigingsjaar!  
Tot slot nog enige woorden van dank. In het bijzonder aan onze vele vrijwilligers, bestuursleden, onze 
vertegenwoordigers in de verschillende organisaties, die met hart en ziel onze vereniging ondersteunen en kleur geven.  
Over kleur gesproken, ook hartelijk dank aan de voltallige Aleh-redactie die zich met verve heeft ingezet met ook 
prachtige digitale uitgaven en in kleur.  
Het kantoor is ondanks de uitdagingen van het afgelopen jaar weer op voortreffelijke wijze gerund door Chris. Een 
constante factor waar we allen op kunnen rekenen.   
Als laatste nog een bijzondere oproep aan onze leden. Ik zie jullie graag in groten getale, bij de komende AV op 11 mei 
aanstaande via de inmiddels vertrouwde Zoom.  

Een goede gezondheid gewenst en tot snel ziens!  

Gideon van der Sluis, voorzitter 
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Overleden in 2020 

Mw. Edna Aronson-Steinhardt, Omer 
Mw. Josephine Avi Tsedek-Casseres, Nahariya 
Mw. Gila Ban, Herzliya 
Mw. Navah Barzilai, Haifa 
Mw. Rina Barzilai-Pommeranz, Haifa 
Dhr. Miko Behar, Hod Hasharon 
Mw. Marijke Belinfante-van Vlaanderen, Ashkelon 
Dhr. Moshe Ben Baruch, Ashkelon 
Dhr. Dick Ben Dor (Boekebinder), Kiryat Ono 
Mw. Jenny Benjamini, Herzliya 
Rav David Brodman, Savyon 
Mw. Ruth Cahan-Karsel, Jeruzalem 
Dr. Robert Cohen, Kiryat Tivon 
Mw. Hanna Cohen-Aharounoff, Bat Yam 
Mw. Annet Betty Cohen-Waterman, Ra’anana 
Dhr. Gershon Eisenmann, Jeruzalem 
Mw. Juliette Engelander-Rodrigues de Miranda, 
Herzliya  
Dhr. Rafi Ezra, Ashdod  
Mw. Ines Fellner, Netanya 
Dr. Shlomo (Sal) Ganor (Salomon Wagenaar), 
Jeruzalem 
Dhr. Jaap de Haas, Herzliya 
Mw. Nurit de Haas-Hegt, Haifa 
Dhr. Abraham Michael Herzberg, Be’er Sheva  

Mw. Celine Heymann–Spier, Jeruzalem 
Dhr. Abel de Jong, Peki’in 
Dhr. Hans Levie, Herzliya 
Mw. Carolina Levie-van Dijk, Ra’nana 
Dhr. Sanny Levie, Ra’anana 
Mw. Lea Lugtenaar, Herzliya 
Mw. Dr. Minny Mock-Degen, Rehovot 
Mw. Ursela Chanita Moses, Bat Yam 
Mw. Marijke Nihom-Sluijser, Netanya 
Mw. Betty Ninary-de Jong, Herzliya 
Dhr. Hans Nathan Noach, Be’er Sheva 
Mw. Hanneke Noach-Hamme, Ramat 
Chen/K.Shomron 
Mw. Ruth Noach-Roos, Be’er Sheva 
Mw. Inge Polak-Schoenbeck, Herzliya 
Dhr. Josef (Jossi) Poran, Moshav Shedma 
Dhr. Shalom (Sieg) Pront, Asseret 
Mw. Chana Rinat-Tov, Modi’in  
Rav Hans Rodrigues Pereira, Herzliya 
Mw. Hadassa Rozen, Kiboets Dovrat 
Mw. Rivka (Regina) Trattner-Berenboim, Jeruzalem 
Dhr. Joseph (Bob) Verveer, Haifa/Atlit 
Mw. Anita Waiszvisz, Kiryat Ono 
Mw. Henriette (Rita) Yaron, Ramat Hasharon 
Dhr. Ya’akov Arye Zamin, Jeruzalem/Rehovot 

יהי זכרם ברוך
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Jaarverslag van het Hoofdbestuur van de IOH 

In het Hoofdbestuur hadden zitting: 
Gideon van der Sluis, voorzitter 
Binyamin Tjong Alvares, penningmeester 
Marion Levkovits-Bamberger, vice voorzitter, secretaris & afgevaardigde van de afdeling Jeruzalem 
Baruch Bar-Tel, afgevaardigde van de afdeling Tel Aviv  
Yvonne Ben Hador, afgevaardigde van de afdeling Netanya/Sharon  
Marc Boas, lid  
Ini Lederer, afgevaardigde van de afdeling Haifa/Noorden  
Malka Shamir-de Leeuw, afgevaardigde van de afdeling Be’er Sheva/Zuiden en  
Natanja Slager, lid 

In het dagelijks bestuur hadden zitting:  
Gideon van der Sluis, Marion Levkovits-Bamberger en Binyamin Tjong Alvares 

De samenstelling van de afdelingsbesturen was als volgt: 
Afdeling Netanya-Sharon: 
Yvonne Ben Hador, voorzitter en afgevaardigde HB; Rudie Kleerkoper, secretaris; Henry Velleman, penningmeester; Alice 
Markowitz, Milly Horowitz en Ilushka Spiro, leden. 

Afdeling Jeruzalem: 
Marion Levkovits, voorzitter en afgevaardigde HB; Dini Goldschmidt, secretaris; Jacques Wenger  Hannah Friedman, 
Eliahu Philipson, Bob Raber en James Loewenstein, leden.  

Afdeling Tel Aviv: 
Baruch Bar-Tel, voorzitter en afgevaardigde HB; Albert de Vries, secretaris. 

Afdeling Haifa en het Noorden: 
Helen Raz, voorzitter; Ini Lederer, secretaris en afgevaardigde HB; Dr. Hans Hartog, penningmeester; André Boers, Janny 
Rami en Jochanan Hartog, leden.   

Afdeling Beer Sheva: 
Malka Shamir-de Leeuw en David de Leeuw secretaris. 

Het Hoofdbestuur 

Het Hoofdbestuur (HB) en het Dagelijks Bestuur (DB) zijn ook in het verslagjaar geregeld bijeengekomen. Het voltallige HB 
vergaderde 12 maal. De besprekingen van het DB vonden plaats via telefoon of  Zoom. (DB bestaat uit voorzitter, 
secretaris en penningmeester).  
Het Hoofdbestuur besteedde vanaf de eerste vergadering speciale aandacht aan het goed functioneren van de vereniging 
via de afdelingen en de samenwerking met verschillende organisaties in Israël. 

Aliyah en ledenbestand 
Tot de uitbraak van het Covid19 virus in maart, zijn in de eerste twee maanden van het jaar 2 alleenstaanden en een 
echtpaar op aliyah gekomen, in de zomer en in het najaar, tussen de lock downs arriveerden nog 2 alleenstaanden, een 
gezin en een echtpaar. 

voorzitter

Office2
Cross-Out

Office2
Cross-Out

Office2
Sticky Note
Rejected set by Office2



7 

Gedurende 2020 konden we 21 nieuwe betalende leden aan ons ledenbestand toevoegen en zijn ons helaas ook leden 
ontvallen. Op 31 december 2020 telde de IOH 655 betalende families. 

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 werden door bestuursleden en andere vrijwilligers op velerlei niveau 
besteed aan de IOH en aan de met de IOH verbonden organisaties.   

Algemene Vergadering  
De AV over kalenderjaar 2019 werd gehouden per zoom, op 28 juli 2020. De notulen van deze vergadering zijn op verzoek 
verkrijgbaar per email en worden binnenkort met de overige AV-vergaderstukken op onze website: www.ioh.co.il  
gepubliceerd. 

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 fenomeen. 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 regelmatig activiteiten voor hun leden te organiseren.  
Vanwege de Corona zijn alle geplande activiteiten stilgelegd. Gelukkig  konden we lezingen per zoom aanbieden waaraan 
tenminste onze leden die digitaal actief zijn, konden meedoen. 
De afdelingsbesturen hielden telefonisch contact met hun leden en boden assistentie aan degenen die dat op prijs 
stelden en nodig hadden. 

De IOH speld 
De IOH speld is bedoeld als erkenning aan 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 
geen speld uitgereikt. 

Diverse landelijke activiteiten 
Vanwege de heersende pandemie moesten vanaf begin maart alle landelijke activiteiten worden geannuleerd. 
Hierdoor gingen de concerten van het Drents Orkest niet door  en ook kon onze traditionele Familiedag tijdens Soekot 
niet plaatsvinden. 
In samenwerking met  het LUF en de Nederlandse Ambassade kon de 26 november lezing wel plaatsvinden. 
Prof. Sybille Lammes hield de Cleveringalezing per zoom. 

Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporten NS 
De IOH heeft veelvuldig contact gehad met de commissie en namens de leden werden een aantal verzoeken gehonoreerd 
en is er extra uitleg gegeven.  Op 5 augustus 2020 sloot de digitale aanvraagprocedure voor tegemoetkomingen van de 
Nederlandse Spoorwegen. Tevergeefs had de IOH wegens de Corona om verlenging van de aanvraagtermijn gevraagd.  

Cleveringa lezing 
Op 26 november hield Professor Sybille Lammes, professor Nieuwe Media en Digitale Cultuur aan de Universiteit van 
Leiden een lezing getiteld "PLAY in Times of Confinement” 
Deze bijeenkomst, georganiseerd door het Leids Universitair Fonds en de Nederlandse Ambassade, vond plaats per zoom.  
Ongeveer 90 personen hebben de lezing bijgewoond.   

Communicatie en Informatie 
De IOH-mail, die in augustus 2006 is gestart als informatieorgaan van het Hoofdbestuur van de IOH, heeft in het 

http://www.ioh.co.il/
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verenigingsjaar tientallen berichten gestuurd. Deze berichten werden naar alle bij de IOH bekende Nederlanders in Israël 
gestuurd alsook naar geїnteresseerden in Nederland en elders. Momenteel ontvangen circa 2400 personen de IOH mail.  
 
Onze website www.ioh.co.il  en de Facebook-pagina van de IOH vervullen een belangrijke funktie in de communicatie van 
de IOH. Onze administratieve werkkracht zorgde voor het voortdurend bijwerken van de site en de Facebook-pagina. Met 
name deze laatste wordt met groeiende intensiviteit bekeken. 
 
Aleh 
De redactie van Aleh publiceerde vier maal ons verenigingsorgaan en publiceerde nieuwsbrieven voor bijzondere 
gelegenheden. De redactie, gekozen door de AV, bestond uit: Yaakov Almor, Bart Berman, Chaya Brasz, Rob Coopman en 
Eldad Kisch. Een aanzienlijk aantal IOH leden droeg bij aan het schrijven van artikelen voor de Aleh. 
 
Vertegenwoordiging in andere organisaties 
De vertegenwoordiging van de IOH in andere organisaties was een belangrijke taak van het Hoofdbestuur. Marion 
Levkovits vertegenwoordigde de IOH in de SCMI tot aan het einde van het kalenderjaar.  
De leden van het bestuur van Jad Davids, door de IOH benoemd, waren: Gideon van der Sluis, vertegenwoordigd door 
plaatsvervanger Marion Levkovits, Milly de Boer, als vast lid en David Eisenmann als voorzitter van het fonds. In de AV 
van Jad Davids in augustus 2020 werd Jitschak Alster benoemd als vast lid in plaats van Milly de Boer. 
 
De commissies Keren Mejoechedet en het Leningfonds werden door het Hoofdbestuur benoemd. Aan het einde van het 
verslagjaar bestond de commissie uit 4 personen. 
Als aandeelhouder is de IOH betrokken bij Beth Joles en Beth Juliana.  
De IOH vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur van Beth Joles waren: André Boers, Miriam Hershkovits en Jochanan 
Hartog. 
In Beth Juliana is de IOH 26% aandeelhouder en wordt tijdens aandeelhoudersvergaderingen vertegenwoordigd door: 
Gideon van der Sluis. 
 
Externe belangenbehartiging 
 

Nederlandse Ambassade 
De contacten van de IOH met de Nederlandse Ambassade verliepen zoals altijd in een uitstekende atmosfeer. Over 
diverse onderwerpen die betrekking hebben op de Nederlandse gemeenschap in Israël, was contact tussen het DB van de 
IOH en Ambassadeur Hans Docter.  
 
Organisaties in Nederland 
Gedurende het verslagjaar heeft het bestuur met diverse organisaties in Nederland contact gehad. 
Met JMW bestaat regelmatig contact en wordt wederzijds assistentie verleend.  
 
IOH kantoor 
Het kantoor van de IOH is sinds 1 januari 2019 gevestigd in Givat Shmuel, gelegen aan kwish 4 bij Universiteit Bar Ilan en 
wordt vakkundig geleid door Chris Bonfeel. 
Marion Levkovits, secretaris 

 
 
 

 

http://www.ioh.co.il/
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Jaarverslagen van de afdelingen van de IOH 
 
Afdeling Haifa/Noorden 
Het jaar begon goed, in januari hadden we een heel interessante en goed bezochte voordracht van ons lid Professor Uri 
M. Kupferschmidt. In februari begon het mis te lopen, beide sprekers die we op het oog hadden lieten weten dat ze geen 
tijd hadden. Het was inmiddels te laat om nog iemand voor februari te vinden; die maand organiseerden we dus niets 
maar hoopten dit goed te maken met een gezellige en leuke tioel in maart. Alle voorbereidingen waren getroffen, de 
penningmeester had een heel attractieve prijs vastgesteld, velen gaven zich op en toen kwam de corona. De tioel moest 
worden afgezegd, evenals de Jom Hashoa herdenking waarvoor de interviews al werden gedaan, en de geplande lezingen 
voor april en mei. Zoom-lezingen waren nog niet door ons ontdekt, die kwamen pas later. 
Op 6 juli was de vereiste Huishoudelijke Vergadering van de afdeling aangezegd maar door een technisch probleem 
moest deze zoom-bijeenkomst een week worden uitgesteld. In de toen gehouden zoom-vergadering werd het zittend 
bestuur herkozen en werd een nieuw bestuurslid, Janny Rami uit Hefzibah gekozen. In de hierop volgende 
bestuursvergadering werd de taakverdeling vastgesteld als volgt: Helen Raz, voorzitter, Dr.Hans Hartog, penningmeester, 
ondergetekende secretaris en vertegenwoordiger in het hoofdbestuur met Janny Rami als plaatsvervanger en André 
Boers en Jochanan Hartog, bestuursleden. 
In oktober organiseerde de afdeling een voordracht van Rabbijn Awraham Soetendorp en in december gaf professor 
Martijn Katan een lezing, beiden dank zij de bemiddeling van ons lid Eline Simha-Schrijver die de heren nog kende uit hun 
gemeenschappelijke Habonim jaren. 
Onder de omstandigheden was er weinig reden om veel bestuursvergaderingen te houden, vragen konden per mail of 
telefoon worden afgehandeld. Wel hielden diverse bestuursleden telefoongesprekken met meest oudere leden om te 
vragen naar hun gezondheid en te zien of we iets voor hen konden doen. Voor zover ons bekend is gelukkig geen van 
onze afdelingsleden aan corona overleden ofschoon er natuurlijk helaas wel enige sterfgevallen waren door andere 
oorzaken. Het aantal leden van de afdeling staat nu op 127. 
Ini Lederer 

 
 
Afdeling Netanya/Sharon 
Het jaar 2020 kenmerkte zicht helaas als een jaar waarin wij niet veel activiteiten konden organiseren. De reden daarvan 
hebben wij persoonlijk goed kunnen ondervinden. De vooruitzichten zijn gunstig en zodra het weer mogelijk is zullen wij 
het daarom niet nalaten omk te starten. 

Polak over de Dreyfus affaire, waarin hij vertelde hoe Theodor Herzl verslag deed over sprak Ronny  Maandag  20 januari
het proces. 

-heeft Baruch Bar Tel ons lekker gemaakt met ons een aantal vruchten te tonen, welke wij op Toe Maandag 10 februari
Bisjwat zouden moeten nuttigen. 

heeft Chanan Adelaar ons mee op reis genomen naar Vietnam, waardoor wij een heel goede kijk  februari Maandag 24
kregen op die wereld. 

vierden wij op traditionele manier Poeriem en hebben hier enorm van genoten.Woensdagavond 11 maart  
En dit was i.v.m. de Corona crisis de laatste lijfelijke bijeenkomst.  
Wij hebben daarna nog twee Zoom bijeenkomsten gehad: 

hielden wij onze huishoudelijke vergadering, waarbij het bestuur weer voor twee jaar werd herkozen. zondag 19 juliOp  
vertelde Prof. Uri Kupferschmidt over zijn boek "Strings and Celebrities: Hakkert's First Dutch  Maandag 2 november

Stringmakers" en sprak over "Hoe Nederlandse Muzieksnaren de Wereld rondgingen". 
Al met al toch zes activiteiten, wij hadden uiteraard meer gewild, maar dit was niet mogelijk. 
Wij wensen u allen uiteraard een goede gezondheid toe en hopen zo snel  mogelijk er weer voor u te zijn. 
Het afdelingsbestuur 
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Afdeling Tel Aviv 
In februari werd er nog een Parlement bijeenkomst gehouden bij Albert thuis. 
Vanaf de maand maart werd het jaar overheerst door de coronabesmetting. 
Onze jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering werd gehouden via zoom op zondag 19 juli, geleid  door dagvoorzitter Natanja 
Slager. Herkozen werden: Avraham (Albert de Vries), voorzitter en Baruch Bar-Tel als afgevaardigde naar het 
Hoofdbestuur. 
Bijeeenkomsten werden er verder niet gehouden, maar wel intensief telefonisch contact met vele leden. 
Baruch Bar-Tel 

 
 
Afdeling Jeruzalem 
2020 Leek in het begin een gewoon jaar te worden en we hadden net een gezellige drukbezochte koffiemiddag achter de 
rug toen de eerste melding werd gemaakt van het nieuwe onbekende virus covid19- oftewel Corona in de volksmond. 
Vanaf Poeriem veranderde het leven voor ons allen  en nadat Pesach door iedereen in beknopt gezelschap was gevierd, 
begonnen we aan de toestand te wennen. We besloten toen al onze leden te bellen om blijk te geven dat onze afdeling 
even sterk zal blijven als in gewone tijden. Gedurende de volgende maanden tot eind 2020 (en voorlopig nog in 2021) 
organiseerden wij geregeld virtuele bijeenkomsten. Het programma Zoom gaf ons de mogelijkheid behalve lezingen ook 
virtuele tochten bij te wonen. Dankzij Zoom nemen aan onze wekelijkse Tenach sjioer door Chava Dinner ook leden 
buiten Jeruzalem geregeld deel. Natuurlijk gaat er niets boven persoonlijk contact maar Zoom is toch een heel goede 
vervanging. 
Nu veel van onze leden al zijn ingeent hopen wij dat na Pesach 2021 wij langzamerhand weer bij elkaar kunnen komen.  
Dini Goldschmidt 

 
 
Afdeling Be’er Sheva/Zuiden 
Zoals alle afdelingen, neem ik aan tenminste, heeft ook de afdeling Het Zuiden, niet veel kunnen doen dit jaar door de 
Corona en alle beperkingen die daarbij hoorden.  
Rob Coopman en Andre Boers waren op 13 maart in Omer met een fantastische presentatie over de uittocht van Egypte 
en het vieren van Pesach. Met muziek en film. Echt een eyeopener voor iedereen die deel nam aan deze geweldige 
ochtend, nog net voor de Coronabeperkingen. 
Het persoonlijke contact tussen de leden ging vooral per telefoon (wij zijn in telefonisch contact met leden die 
verscheidene problemen hebben en zo blij zijn met een telefoontje in het Nederlands) en Zoom, ook heel belangrijk, 
maar toch niet hetzelfde als met iemand even een gesprekje te voeren of een kopje koffie te drinken. Ook hebben we 
mensen bezocht en er zijn leden die weten dat bijvoorbeeld op iedere woensdag om kwart voor twee , iemand van ons 
hen komt bezoeken. 
Wij hadden weer een Huishoudelijke Vergadering, dit keer per Zoom, telefoon en ook persoonlijk. Het bestuur is 
hetzelfde gebleven, Saskia Beeser als voorzitter, David de Leeuw en Rachel Post leden van het bestuur en Malka Shamir – 
de Leeuw als afgevaardigde van het Zuiden in het Hoofdbestuur. 
Tot onze spijt zijn ons enkele leden ontvallen, mensen die ons heel dierbaar en zeer zeker steunpilaren van de (ex) 
Nederlandse gemeenschap waren. We zullen ze heel erg missen. 
Alle activiteiten, voor zover die er waren, zijn per Zoom georganiseerd, meestal landelijk zodat iedereen in het land er van 
genieten konden. 
Wij laten onze leden weten als er iets vermeld moet worden op de mail-groep van de Irgoen of op HOI-Israel. Hierbij 
hartelijk dank aan Chris (de Irgoen) en aan David de Leeuw (HOI-Israel). 
Het allerbelangrijkste is om contact met onze leden te houden aangezien men her en der in het Zuiden verspreid woont. 
Wij wilen iedereen nog even persoonlijk bedanken voor alle hulp die we altijd krijgen wanneer het nodig blijkt te zijn, 
zonder jullie lieve mensen, zouden we niet veel kunnen doen. We hebben nog nooit; "nee" gehoord wanneer we hulp 
voor iemand nodig hadden.  
Laten we hopen dat het volgend jaar een beter jaar voor ons allen zal worden. 
Malka Shamir – de Leeuw 
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Verslag van de penningmeester van de IOH

In het huidige verslagjaar van 2020 staat de IOH er opnieuw financieel beter voor dan voorheen, zowel wat betreft 
inkomsten en qua uitgaven.  

In de afgelopen paar jaar hebben we al de kosten weten te drukken. Dit jaar, doordat de meeste bijeenkomsten via Zoom 
zijn gehouden, zijn de kosten verder gedaald. De bijdrage aan hulpbehoevenden door onder meer het Keren 
Mejoechedet en het Leningsfonds hebben echter onverminderd plaatsgevonden en zijn in verband met de financiele 
uitdagingen van het afgelopen jaar zelfs gestegen.  

Al met al sluiten we dit jaar de balans met een positief resultaat af mede door de persoonlijke inzet van onze voorzitter 
Gideon van der Sluis, die er via zijn aanvraag bij de SCMI op heeft toegezien dat de verenging de komende jaren door kan 
gaan met het organiseren van interessante activiteiten.  

Bij deze wilde ik ook Chris Bonfeel bedanken voor haar bijstand en haar belangrijke rol in het overzien van alle betalingen 
en overmakingen.  

Binyamin Tjong-Alvares, penningmeester 

inzage op het IOH een uittreksel van de financiële jaarstukken. De jaarstukken 2019 in woorden en cijfers liggen 10 dagen voor de AV ter  Op de volgende pagina’s
Geїnteresseerde leden, die de contributie over 2020 betaald hebben, kunnen de jaarstukken op verzoek per email ontvangen. .kantoor 
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 ארגון עולי הולנד (ע"ר) 
  מ א ז נ י ם 

 בדצמבר  31ליום 
0 2 0 2  9 1 0 2

 ש " ח   ש " ח  ביאור

 רכוש שוטף 
 1,187,483 741,311 ב' 4, 3 מזומנים ושווי מזומנים 

 2,479,470 42,668,972 השקעות לזמן קצר 

 (*)  359,538 5292,380 חייבים ויתרות חובה 

3,702,663 4,026,491 

(*)      1021,4428,623עודף יעודה על התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד, נטו 

 השקעות והלוואות לזמן ארוך 
 447,143 271,341 6 הלוואות לנזקקים (לאחר ניכוי חלויות שוטפות) 

711 מניות בבתי אבות 

271,342447,144

81,31210,171רכוש קבוע, נטו 

3,996,7594,492,429

 התחייבויות שוטפות
15,26928,132ספקים ונותני שירותים 

 1,060,609 9520,914 זכאים ויתרות זכות 

536,1831,088,741

 נכסים נטו
נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה: 

875,720755,880 לשימוש לפעילויות 
10,171 1,312 ששימשו לרכוש קבוע 

 2,637,637 152,583,544 שיועדו על ידי העמותה 

3,460,5763,403,688

3,996,7594,492,429

 (*)סיווג מחדש. 

 אלוורס -צ'ונגאנדריי בנימין  גדעון ואן דר סלויס   תאריך אישור הדוחות הכספיים
  גזבר וחבר הועד המנהל   יו"ר הועד המנהל 

 ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ביאורה

Office2
Highlight

Office2
Highlight

Office2
Highlight

Office2
Highlight

Office2
Highlight
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 ארגון עולי הולנד (ע"ר) 
  ת יועל הפעילו ותדוח

 סתיימה הלשנה ש
 בדצמבר  31ביום 

 2 0 1 9  2 0 2 0 ביאור
  ש " ח   ש " ח 

111,262,078835,702 מחזור הפעילויות 

 706,956 833,133 12  עלות הפעילויות 

428,945128,746  מפעילויות נטו  הכנסות

241,506258,640 13  הוצאות הנהלה וכלליות 

) 129,894(187,439 נטו לפני מימון   (הוצאות)הכנסות 

152,187 ) 130,551( 14  , נטו מימוןהכנסות (הוצאות) 

56,88822,293לשנה   הכנסות נטו

 ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ביאורה
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  ארגון עולי הולנד (ע"ר) 
 על השינויים בנכסים נטו  ותדוח

 שלא קיימת לגביהם הגבלה 

  שקיימת
 לגביהם
 הגבלה 

  שיועדו על ידי  ששימשו   לשימוש 
סה"כ  ) *העמותה ( לרכוש קבוע  לפעילויות

ש " ח  ש " ח  ש " ח  ש " ח 

 3,381,395 2,576,941 13,948 790,506 2019 ינוארב 1יתרה ליום 

  במהלך השנה:תוספות 
 22,293 - - 22,293  הכנסות נטו לשנה 

 - 60,696 - )60,696( העמותה ושייעודן בוטל על ידי בעבר סכומים שיועדו 
 - - 637 ) 637(  ששימשו לרכוש קבוע 

  גריעות במהלך השנה: 

 - - ) 4,414( 4,414 סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת 

 3,403,688 2,637,637 10,171 755,880 2019בדצמבר  31יתרה ליום 

  תוספות במהלך השנה:
 88856, - - 88856,  הכנסות נטו לשנה 

 - )54,093( - 54,093  ששוחררו לפעילותסכומים 
 - - 594 ) 594(  ששימשו לרכוש קבוע 

  גריעות במהלך השנה: 

 - - ) 9,453( 9,453 לכיסוי הוצאות פחת סכומים שהועברו 

 3,460,576 2,583,544 1,312 875,720 2020בדצמבר  31יתרה ליום 

 . 15ראה ביאור    )*(

הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. הביאורים לדוחות 



 ארגון עולי הולנד (ע"ר) 
  ביאורים לדוחות הכספיים

 15

השקעות לזמן קצר   -  4ביאור 

 ההרכב:  . א

 בדצמבר  31ליום 

0 2 0 2  9 1 0 2 

  ש " ח   ש " ח 

 2,479,470 2,668,972ניירות ערך סחירים  

 לפי יעודים:   מזומנים והשקעות הרכב  .ב
 בדצמבר  31ליום 

0 2 0 2  9 1 0 2 
  ש " ח   ש " ח 

 1,380,1621,655,876 הנהלה ראשית 
 583,593 574,380  קרן גיל הזהב 

 362,003 362,003ת קרן גולדשמידט
 27,06625,868 סניפים 

 250,618 491,749 קרן הלוואות 
 788,995 574,923  מיוחדת קרן 

3,410,283 3,666,953 

 חייבים ויתרות חובה  -  5ביאור 

 ההרכב:
 בדצמבר  31ליום 

0 2 0 2  9 1 0 2 
  ש " ח   ש " ח 

267,313337,454) 6חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך לנזקקים (ראה ביאור 
2,0127,509  הוצאות מראש 

13,4502,955  לגביה וחברות כרטיסי אשראי המחאות  
1,2492,866  מוסדות 

8,3568,754  אחרים 

292,380359,538

 הלוואות לנזקקים  -  6ביאור 

 ההרכב:  א. 
 בדצמבר  31ליום 

0 2 0 2  9 1 0 2
 ש " ח   ש " ח 

 784,597 538,654 סה"כ הלוואות 

 ) 337,454( ) 267,313(חלויות שוטפות  -בניכוי 

 447,143 271,341 יתרה לזמן ארוך 

 צמודות למדד המחירים לצרכן ואינן נושאות ריבית.אינן  ההלוואות  ב.
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IOH Fondsen Commissie 
In het jaar 2020 heeft de IOH Fondsen Commissie voor het Keren Mejoechedet en het Leningfonds  drie 
maal vergaderd per zoom. Verder zijn een aantal besluiten per email tussen de commissie leden overeen 
gekomen, betreffende zaken waarbij uitstel niet gewenst was.   
Aangezien alle fondsen een onderdeel vormen van de IOH, is de algemene financiele controle in de 
handen van het boekhoud–  en accountants kantoor van de organisatie en is het financieel jaarverslag 
van de fondsen verwerkt in de balans van de IOH.   
N.B.: De hieronder aangegeven bedragen zijn berekend op basis van uitbetaling uit het resp. fonds, en 
daarom niet direct vergelijkbaar met de financiële gegevens berekend op basis van toezegging besluit zoals 
deze in het accountants jaarverslag opgenomen zijn.    

Keren Mejoechedet 
Het KM assisteert voornamelijk aan personen of families waar zich medische of educatieve problemen 
voordeden, die vanwege de financiële status niet door de persoon of familie zelf te bekostigen waren. In 
het bijzonder was het jaar 2020 getekend door de corona epidemie, die voor velen een sterke negatieve 
invloed had op de inkomsten. Verder is ook in 2020 weer gebleken dat er in de uit Nederland afkomstige 
gemeenschap helaas leden zijn die door ongeluk of ziekte in een benarde financiële status raken, en als 
gevolg daarvan niet de vereiste medicijnen kunnen aanschaffen, noodzakelijke medische behandelingen 
kunnen bekostigen, of hun kinderen niet de vereiste educatie kunnen bieden.   

In 2020 werden door het Keren Mejoechedet 56 aanvragen toegekend, waaronder 31 studiekosten 
ondersteuningen, 10 vervolg aanvragen en enkele noodgevallen. 
In totaal werd in 2020 een bedrag van NIS 289,773 uitgekeerd (waarvan 131,000 aan studiekosten 
ondersteuning). Inclusief in het totaal bedrag uitkeringen aan een 10-tal clienten voor welke de toezegging 
in 2019, maar de uitkering in 2020 plaatsvond. Exclusief in dit bedrag een 11-tal clienten voor welke de 
toezegging in 2020, maar de uitkering pas in 2021 plaatsvond of alsnog zal plaatsvinden.     

Leningfonds, het  fonds voor  de vereniging en door de vereniging   
Eind december 2019 stonder er nog 39 lopende leningen uit, met een totaal nog af te betalen schuld van 
NIS 733,689. In de loop van 2020 zijn 7 leningen volledig afbetaald, en 1 nieuwe en 1 aanvullende lening 
verstrekt, zodat er eind december 2020 nog 33 lopende leningen uitstonden, met een totaal nog af te 
betalen schuld van NIS 458,209. De verwachting dat in de corona tijd het aantal aanvragen voor leningen 
sterk zal toenemen, is tot dusver niet uitgekomen.   

Leningen verstrekt in de periode van maart 2016 tot en met october 2019 werden niet gekoppeld aan de 
index vanwege de lage of negatieve index cijfers. Sinds november 2019 worden verstrekte  leningen wel 
weer aan de index (maddad hatzarganim) gekoppeld als gevolg van genoteerde index verhogingen. 

Helaas is sinds begin 2019, doorlopende in 2020, een tot nu toe ongekend fenomeen van (een klein aantal) 
wanbetalers geconstateerd onder de leningnemers van het LF, die door het kantoor maandelijks 
aangemaand moeten worden om de overeengekomen aflossing op tijd te doen (de horaat keva, die geeist 
wordt van elke lener, wordt niet gehonoreerd door lener's bank als er niet voldoende saldo op de rekening 
staat). Sommige leners lopen ondanks de aansporingen vele maanden achter met het aflossen van hun 
lening.  Dientengevolge wordt er sindsdien grotere aandacht besteed aan de kredietwaardigheid van 
aspirant leners, zowel als verscherping van de juridische formulering van het lening kontrakt.  
De Commissie van de fondsen 
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The Joseph Zvi Davids Welfare Fund
Gedurende het jaar 2020 heeft het bestuur 14 keer vergaderd, waarvan 2 plaatsvonden in Bet Juliana en 
daarna door de Covid epidemie per zoom.  
Er zijn 38 aanvragen ondersteund, waarvan 26 eerste generatie en 12 tweede generatie. 
Totaal werd een bedrag van NIS 653,251 uitgegeven aan hulp voor cliёnten. 

Hierbij inbegrepen is de jaarlijkse extra steun met Rosh Hashana en Pesach en een speciale bijdrage voor de 
extra kosten van de inwoners in de Covid afdeling in Beit Juliana. In de winter kregen diegenen die dat 
nodig hadden een extra bijdrage voor verwarming. 
In de Covid-tijd schonk Jad Davids een bedrag van ruim NIS 15,000 aan de Stichting Nini Czopp als bijdrage 
voor hun speciale “Covid-verrassing” voor Pesach aan alle cliёnten van Nini en het project ter verstrekking 
van warme maaltijden aan Nitzulei Shoa gedurende de eerste lange en moeilijke lockdown. 

Meerdere donaties werden ontvangen d.m.v. bankoverschrijvingen en oorkonden. De Nederlandse 
organisaties BADA en Christenen voor Israёl schonken een aanzienlijke donatie gedurende het Covid jaar. 
De jaarlijkse bazaar kon niet plaatsvinden, maar toch organiseerde Beth Juliana voor hun bewoners een 
“Bazarona” (Corona Bazaar), waarvan de opbrengst aan Jad Davids werd geschonken. 

Jad Davids bestond dit jaar 60 jaar en er werd een aandenken gezonden aan vroegere en huidige 
vrijwilligers. 

Bestuursleden:  
Irgoen Olei Holland: Gideon v.d. Sluis, David Eisenmann (voorzitter tot  29 november 2020), Jitzchak Alster 
(voorzitter vanaf 29 november 2020), Daniel Gomes de Mesquita, Marion Levkovits (secretaris en plv.).  
Beth Juliana: Gideon Dolev, Moshe Mock (plv.), Chaim Mansfeld (penningmeester), Jetty Rosner.  
Beth Joles: André Boers, Nannie Beekman (plv.), Chava Bondi, Jacqueline Weber.   

Rest mij nog mijn hartelijke dank uit te spreken aan mijn mede bestuursleden voor de serieuze wijze 
waarop een ieder zich inzet om tot een goed besluit te komen tot het bieden van hulp aan de cliёnten. 

Jitzchak Alster, voorzitter 
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 בבית יולס 2020סיכום לשנת 

 : משבר הקורונה .1
 בידודים ועוד, משמרות, הסעות עובדים, מיגון –התמודדות עם חריגה מהתקציב השנתי המתוכנן  )א
 2020לא היו כניסות של דיירים עצמאיים מאפריל  –התמודדות עם שיווק דירות לעצמאים  )ב
 בידוד וחזרה לשגרה –התמודדות עם ארבע עובדות שנמצאו חיוביים לנגיף  )ג
 שמירה על כל הדיירים והעובדים ללא אשפוזים וללא תמותה מהנגיף )ד

 :פרויקטים .2
 זיפות גגות )א
 )תכנית חומש(המשך פרויקט חלונות  )ב
 פרויקט מיניבוס שאטל )ג
 שיפוץ שתי דירות בתחילת השנה )ד

 כולל צוות יעודי וכולל הישארות בדירות הקיימות) תשושים(הקמה רשמית למחלקת תמיכה  .3

 :חברי דירקטוריון .4
שנה שניה –ר דירקטוריון "מר אנדרה בורס יו       
שנה שניה –טוריון אירית גת חברת דירק' גב       
שנה רביעית –רות נטר חברת דירקטוריון ' גב       

שנה שלישית –יהודית זלוטניק חברת דירקטוריון ' גב 
שנה חמישית –מר יוחנן הרטוך מזכיר דירקטוריון        



. 2020סטטיסטיקה לשנת 

 ...טוב לחיות בבית יולס

 דיירים. 96התגוררו בבית  2020בסוף שנת 

 .דיירים עזבו 4 -ו דיירים נפטרו 12 -דיירים ו 13במהלך השנה נקלטו 

 .88%היתה  ביחידות דיור לעצמאיםהתפוסה  - 2020בדצמבר 

 .97%היתה  במחלקה הסיעודית 2020התפוסה הממוצעת במהלך שנת 

 .דיירי חוץ מתוך דיירי המחלקה הינם %42

 חודשים. 9 -שנים ו 87גיל הדיירים בממוצע הינו 

   ומעלה 90מהדיירים הינם בני  41

 ומטה. 80מהדיירים הינם בני  12

 .101הדייר המבוגר ביותר הינו בן 

   .64הדייר הצעיר ביותר הינו בן 

 .90מדיירי הבית הינם מעל גיל  43%

 שנה. 25דיירת מתגוררת בבית מעל  1

 שנה. 15דיירים מתגוררים בבית מעל  10

 .הולנדילידי מדיירי הבית הינם  40%

 ישראל.מדיירי הבית הינם ילידי  18%

 דיירי נולדו בארצות שונות. 42%

 גברים מתגוררים בבית יולס. 17 -נשים ו 79
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