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De financiële stukken en het  דו"ח מילוליvoor de  רשם העמותותliggen vanaf 14/07/20 ter inzage op het kantoor
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 2019.
De AV zal worden gehouden op dinsdag 28 juli 2020 om 19:30 uur via ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/4988476612 Meeting ID: 498 847 6612

AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
¹
²
³
⁴

Opening van de Algemene Vergadering
Verkiezing voorzitter van de vergadering
Openingswoord van de voorzitter van de Irgoen Olei Holland, Gideon van der Sluis
Goedkeuring notulen Algemene Vergadering van 18 juni 2019¹
Ingekomen stukken
Hoofdbestuur
6.1. algemene beschouwingen²
6.2. kennisgeving Huishoudelijk Reglement² 2020
Bespreking van het door de commissie uitgebrachte jaarverslag 2019² inzake het Leningfonds en Keren
Mejoechedet
Goedkeuring jaarstukken³
8.1. mondeling verslag van de penningmeester
8.2. verslag van de controlecommissie
8.3. goedkeuring jaarstukken 2019
Voorstel tot herbenoeming accountantskantoor Deloitte Brightman Almagor Zohar
Decharge hoofdbestuur
Verkiezingen
11.1. kandidaten voor het hoofdbestuur⁴
11.2. kandidaten voor de controlecommissie
11.3. kandidaten voor de redactie van Aleh
Rondvraag
Sluiting Algemene Vergadering
De notulen zijn m.i.v. 14/07/2020 te lezen op de website van de IOH: https://www.ioh.co.il/jaarstukken
Het jaarverslag over kalenderjaar 2019, het huishoudelijk reglement en de statuten zijn m.i.v. 14/07/2020
te lezen op onze website: https://www.ioh.co.il/jaarstukken
De jaarstukken 2019 in woorden en cijfers liggen m.i.v. 18/07/2020 ter inzage op het IOH-kantoor. Leden die de contributie
over 2020 betaald hebben, kunnen desgewenst de jaarstukken op verzoek per email ontvangen.
Tegenkandidaten hadden hun verzoek tot 28 dagen voor de AV (30/06/20) schriftelijk kunnen indienen bij het kantoor van
de IOH.
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Kandidaatstellingen
Voorzitter IOH voor de komende twee jaren
Gideon van der Sluis*
(kandidaatstelling door leden van de vereniging)
Hoofdbestuur IOH voor de komende twee jaren
Marc Boas*
lid (kandidaatstelling door leden van de vereniging)
Ini Lederer*
(afgevaardigde afdeling Haifa/Noorden)
Marion Levkovits-Bamberger*
(afgevaardigde afdeling Jeruzalem)
Natanja Slager*
lid (kandidaatstelling door leden van de vereniging)
Binyamin Tjong-Alvares*
lid (kandidaatstelling door leden van de vereniging)
Baruch Bar-Tel*
(afgevaardigde afdeling Tel Aviv)
Yvonne Ben Hador*
(afgevaardigde afdeling Netanya/Sharon)
Malka Shamir-de Leeuw*
(afgevaardigde afdeling Be’er Sheva/Zuiden)
James Loewenstein
Janny Rami
Henri Velleman
Avraham (Albert)de Vries

plaatsvervanger (van afgevaardigde afdeling Jeruzalem)
plaatsvervanger (van afgevaardigde afdeling Haifa/Noorden)
plaatsvervanger (van afgevaardigde afdeling Netanya/Sharon)
plaatsvervanger (van afgevaardigde afdeling Tel Aviv)

* Lid van het huidige Hoofdbestuur

Controlecommissie:
Ronny Bril
Yochai Coppenhagen

Redactie Aleh:
Ya’akov Almor
Bart Berman
Chaya Brasz
Rob Coopman
Eldad Kisch
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Voorwoord Voorzitter
Graag presenteer ik u hierbij het jaarverslag van 2019 van onze vereniging. Zoals gewoonlijk geeft dit jaarverslag een
overzicht van hetgeen is voorgevallen op bestuurlijk, organisatorisch en financieel vlak. Ook treft u een uitnodiging aan
voor de AV. Vorig jaar gaf ik aan dat de AV anders zou zijn dan voorgaande jaren door de AV te starten met een luchtig
optreden. Dit jaar zetten we noodgedwongen de traditie voort en zal de AV anders dan alle andere jaren, per Zoom
gehouden zal worden. Een uitzonderlijke maatregel gezien de uitzonderlijke omstandigheden. Hopelijk kunnen we deze
uitdagende tijd snel achter ons laten en zijn we in staat volgend jaar in gezond, weer fysiek bijeen te komen.
We kunnen terugblikken op een geslaagd verenigingsjaar in 2019. De verschillende afdelingen waren zeer actief, inclusief
de afdeling in het Zuiden. Juist in tijden dat we letterlijk onder vuur lagen was het prachtig te zien hoe solidair onze leden
waren met de getroffenen en daar waar mogelijk hun steentje hebben bijgedragen.
Ook op financieel vlak was het een goed jaar. Daar waar het jaar ervoor de IOH nog een groot verlies heeft geleden,
hebben we dit jaar positief kunnen beëindigen. Voor de komende jaren is de toekomst van onze vereniging verzekerd.
Uiteraard zullen we blijven kijken hoe we op efficiënte wijze onze vereniging kunnen besturen, zonder dat dit afbreuk
doet aan de activiteiten die u van ons gewend bent.
Graag wil ik eindigen met woorden van dank. Mijn dank gaat in de eerste plaats uit naar al onze leden, voor alle bijdragen
die u geleverd heeft. Ook de vele vrijwilligers, bestuursleden, onze vertegenwoordigers in overige organisaties, die met
hart en ziel onze vereniging blijven bestieren en ondersteunen. Zonder uw inzet kan de IOH niet voortbestaan. Verder
verdient bijzondere vermelding de vrijwilligers van de Aleh-redactie die ervoor zorgen dat ons blad er ieder keer weer
uitstekend uitziet, inclusief digitale uitgaven en nieuwsbrieven. Tot slot gaat mijn dank uit naar Chris die ondanks de vele
uitdagingen ons kantoor op voortreffelijke wijze heeft weten te runnen.
Ik zie jullie graag allen bij de komende AV op 28 augustus aanstaande via de Zoom. Wij zullen nog voor de AV specifieke
instructies sturen hoe u hieraan kunt deelnemen.
Ik wens u een goede gezondheid en tot zooms!
Gideon van der Sluis, voorzitter
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Overleden in 2019
Mw. Vera Asscher, Rishon Lezion
Mw. Miram (Mary) Baker-Meents, Naot Mordechai
Dhr. Gershon (Gerrit) Bing, Herzliya/Kfar Aza
Mw. Judith ten Brink, Haifa
Dhr. Baruch Carmeli, Kiryat Haim/Ramat Gan
Dhr. Jacob (Jaap) Cohen, Amsterdam
Mw. Bertha Coppens-Aussen, Hadar Am
Mw. Merilyn Creveld-de Vries, Kfar Saba
Dr. Shmuel (Saam) Dasberg, Rehovot
Dhr. Bernard (Benjamin Samuel) Geron, Herzliya/Beer
Sheva
Dhr. Juda Groenteman, Jeruzalem (2017)
Dhr. Nathan de Groot, Jeruzalem
Dhr. Micha Gruenewald, Ramat Gan
Dhr. Ido Heijmans, Kfar Saba
Mw. Ziva (Carolina Selina) Hoogstraal, Tel Aviv
Dhr. Itzik Hulata, Haifa
Dhr. Shlomo (Sal) Israeli, Jeruzalem
Dhr. Michael (Mechel) Jamenfeld, Tel Aviv
Mw. Ingrid Kedem-Dickman, Kiboets Ma’agan

Dhr. Joseph (Joop) Krammer, Herzliya
Mw. Esther Lifschitz-Bonn, Haifa
Dhr. Mordechai (Marcus) Lindeman, Herzliya
Mw. Carmela Mass, Rishon LeZion
Mw. Ruth Meierantz, Herzliya
Mw. Marga Michaeli–Cohen, Tel Aviv
Mw. Margalith Oppenheimer, Rishon le Zion
Mw. Channa Pels (Vleeshouwer), Jeruzalem
Mw. Hannie Pimentel, Nordia
Mw. Hanna Rodrigues de Miranda, Haifa
Dhr. Gideon Ronen (Max Romijn), Kiryat Mozkin
Mw. Ro Salomon-Hamburger, Yokneam
Mw. Tsipora (Fieke) Schiffmann-Wolff, Sde Eliyahu
Mw. Mirjam Shimshoni, Tel Aviv
Mw. Julia (Juupie) Sobelman, Herzliya
Mw. Esther Steiner–Cohen, Haifa
Mw. Margalit de Vries, Kiboets Yakum
Dhr. Ernst Weiner, Bat Jam (2017)
Mw. Cheruta Wertheim-Oser, Hod Hasharon
Mw. Mirjam Whartman-de Raay, Herzliya

יהי זכרם ברוך
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Jaarverslag van het Hoofdbestuur van de IOH
Halverwege het verslagjaar 2019 zijn, om te voorzien in vacatures,
door de Algemene Vergadering (AV) voor de resterende periode van één jaar drie nieuwe
Hoofdbestuursleden gekozen
Gekozen werden Binyamin Tjong Alvares (lid), Natanja Slager (lid) en Malka Shamir-de Leeuw,
afgevaardigde van de afdeling Be’er Sheva/Zuiden.
Andre Boers, benoemd in 2017, aanvaardde een functie in Beth Joles en legde, om belangenverstrengeling te voorkomen
zijn bestuurszetel in de IOH neer en werd opgevolgd door zijn plaatsvervanger Ini Lederer.
De overige sinds juni 2018 aangestelde hoofdbestuursleden waren: Yvonne Ben Hador, Marion Levkovits, Baruch Bar-Tel
en Mark Boas.
In het dagelijks bestuur hadden zitting:
Marion Levkovits, secretaris en vice-voorzitter, afgevaardigde van de afdeling Jeruzalem
Binyamin Tjong Alvares, penningmeester
Gideon van der Sluis, voorzitter

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 (vanaf juni 2019); Dr. Hans Hartog, penningmeester;
André Boers afgevaardigde HB tot juni 2019 en Jochanan Hartog, lid.
Afdeling Beer Sheva:
In het afgelopen jaar werd deze afdeling weer actief.
Malka Shamir-de Leeuw afgevaardigde HB 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 9 maal. Het DB kwam ook geregeld bijeen, waarvan de meeste besprekingen plaatsvonden via Skype of
Zoom. (DB bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester).
Het door de AV in juni 2018 gekozen bestuur 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.
Het verloop van het ledenbestand over het jaar 2019 was als volgt: op 31 december 2019 telde de IOH 663 betalende
families. Voor zover ons bekend, zijn in het verslagjaar 22 oliem aangekomen, waaronder 2 echtparen en 1
gepensioneerde, de overigen waren jongeren.
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Lang niet alle oliem komen met behulp van de Jewish Agency het land binnen en dus kan aangenomen worden dat het
werkelijke aantal immigranten hoger ligt. Gedurende 2019 konden we slechts 19 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 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 2018 werd gehouden in de aula van Beth Juliana, Herzliya, op 11 juni 2018. 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.

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 uitgereikt aan Yossi Beck, die zijn functie van voorzitter bestuur Beth Joles om gezondheidsredenen moest
neerleggenen en aan Betty Bausch, ter ere van haar 100ste verjaardag.

Diverse landelijke activiteiten
in het Jaarverslag van 2018 is verzuimd te vermelden dat journalist en schrijver Martijn van der Kooij in december 2018
enkele lezingen gaf over het Joodse leven in Libanon.
In april sponsorde de IOH een avond, georganiseerd door Matan (academie voor Joodse studies) gewijd aan Etty Hillesum
en Charlotte Salomon.
Op 2 mei werd het Sally Noach Park in Haifa ingewijd door zijn kinderen Jacques Noach en Lady Irene Hatter. In de dagen
erna werd de film “Forgotten Soldier” vertoond in verschillende cinematheken.
Het Hoofdbestuur ging samenwerking aan met de stichting GOED, een vereniging op internet die de belangen van
Nederlanders in het buitenland behartigt, bv. op het gebied van de dubbele nationaliteit en de problematiek omtrent de
DigiD.
Afscheid ambassadeur
Op 9 juli organiseerden wij in Sportpark Kfar Shmaryahu een bescheiden afscheidsreceptie voor ambassadeur BeschoorPlug en echtgenote Louise, wier tijd in Israel er op zat.
De nieuwe ambassadeur Hans Docter werd direct na de zomer geïnstalleerd.
Op 1 augustus startte de digitale aanvraagprocedure voor tegemoetkomingen van de Nederlandse Spoorwegen. André
Boers gaf vier voorlichtingsbijeenkomsten in het land (Haifa/Beer Sheva/Jeruzalem en Herzlia), met name bedoeld voor
de Israëlische nazaten van onze sjoa-overlevenden, waarin hij uitleg gaf over de wijze van aanvragen en welke
documenten bij aanvragen moesten worden gevoegd. Ondanks dat deze voorlichtingsmiddagen uitzonderlijk druk
werden bezocht, werd het kantoor in deze zomerweken door ongelofelijk veel mensen gebeld voor informatie of
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assistentie bij het invullen van de aanvragen.
Mifgash Hadorot-IOH Familiedag
De jaarlijkse grote Familiedag vond voor de eerste keer plaats in Sportpark Kfar Shamaryahu op 15 oktober. Een kleine
200 deelnemers onder wie vele (over-groot)ouders en (achter- en klein)kinderen en enkele jonge families, die niet lang
geleden op Aliya waren gekomen, kwamen bijeen. Dit evenement is langzamerhand een populaire traditie in de Soekotweek geworden, een ware familiedag waar vrienden van weleer elkaar treffen samen met hun nazaten.

Cleveringa lezing
Op 26 november hield Professor Tahir Abbas, Assistent professor at the Institute of Security and Global Affairs
aan de Universiteit van Leiden een lezing getiteld "The Crisis of Islamophobia in the Global North".
De bijeenkomst, georganiseerd door het HB en het CRDJ, vond plaats in de Hebrew University in Jeruzalem,
ongeveer 150 mensen hebben de lezing bijgewoond.
Deze bijeenkomst kwam mede tot stand door bijdragen van het Leids Universitair Fonds, de alumni van de
Universiteit van Leiden in Israël en de Nederlandse Ambassade 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 30 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 2015 werd de Chimpmail opgezet, een emailprogramma dat berichten stuurt naar ongeveer 600 leden van
de IOH, die gebruik maken van internet. Meerdere berichten werden daarmee verstuurd.
Onze website www.ioh.co.il en de Facebook-pagina van de IOH vervullen een belangrijke functie in de communicatie van
de IOH. Chris Bonfeel zorgde 2019 voor het voortdurend bijwerken van de site en de Facebook-pagina. Met name de
laatste wordt met groeiende intensiviteit door leden en niet- leden gebruikt.

Aleh
De redactie van Aleh publiceert 4 keer per jaar het verenigingsorgaan en schrijft Nieuwsbrieven voor bijzondere
gelegenheden. De redactie, gekozen door de AV, bestond uit: Yaakov Almor, Bart Berman, Chaya Brasz, Rob Coopman en
Eldad Kisch.
Een niet onaanzienlijk aantal IOH leden draagt als vaste medewerker bij aan het schrijven van artikelen voor de Aleh.

Vertegenwoordiging in andere organisaties
De vertegenwoordiging van de IOH in andere organisaties is een belangrijke taak van het Hoofdbestuur. Shimon Vega
vertegenwoordigde de IOH in de SCMI tot 18 augustus 2019 waarna Marion Levkovits, zijn plaatsvervanger de honneurs
waarnam.
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 (vast lid) en David Eisenmann (voorzitter).
De commissies Keren Mejoechedet en het Leningfonds werden door het Hoofdbestuur benoemd en zijn met instemming
van het Hoofdbestuur enkele jaren geleden samengevoegd. 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: Yossi Beck, voorzitter Raad van Bestuur tot juni
2019, opgevolgd door 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 en André Boers tot juni 2019.
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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, Z.E. Gilles Beschoor Plug (tot juli 2019) en Z.E. Hans Docter, als
ook de heren Gommers en Verheijden.

Organisaties in Nederland
Gedurende het verslagjaar heeft het bestuur met diverse organisaties in Nederland contact gehad.
Met JMW bestaat een zeer regelmatig contact en wordt wederzijds assistentie verleend.

IOH kantoor
Na vele jaren in Tel Aviv gehuisvest te zijn, en met het uiteenvallen van de gezamenlijke huurovereenkomst
door IOH, NINI en SCMI, vond het Hoofdbestuur een alternatieve locatie voor het kantoor van de IOH in Givat
Shmuel, gelegen aan kwish 4.
Het functioneren van de Irgoen Olei Holland is niet mogelijk zonder de professionele ondersteuning van het kantoor van
de IOH, bureauleidster Chris Bonfeel vervulde haar taken met toewijding en op efficiënte wijze.
Begin 2019 verliet Ariane Boeken-Rubin de IOH en het bestuur dankt haar voor de vele taken die zij gedurende haar
werkperiode bij de IOH heeft vervuld.
Marion Levkovits, secretaris
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Jaarverslagen van de afdelingen van de IOH
Afdeling Haifa/Noorden
Helaas blijft het ledental gestadig teruglopen en aan het eind van het kalenderjaar stond dit op 122, gedeeltelijk
tengevolge van overlijden, een paar door verhuizing naar het centrum van het land en ook in enkele gevallen door
ophouden van betalen.
Maar zolang er nog betalende en geïnteresseerde leden zijn zullen we ons best doen hun een zo interessant mogelijk
programma te bieden.
Zo hadden we in het afgelopen jaar 4 goedbezochte contactochtenden waarvan twee met een presentatie van Rob
Coopman en André Boers en twee met een lezing door resp. Marco Hartog en Arje Cohen en met Chanoeka eveneens
een avond, gezamelijk voor de afdelingsleden en bewoners van Beth Joles, met een speciaal Chanoeka programma van
Rob en André.
Ook dit jaar werd de herdenking van de Jom Hashoa Wegwoera weer samen met Elah georganiseerd.
In maart en november maakten we zeer geslaagde korte tioeliem, naar de jekev Hatishbi met wijn- en chocola proeven
en naar het Druzische Heritage Center in Isfiya, beide met aansluitend een lekkere koshere maaltijd.
In mei hielden we de voorgeschreven Huishoudelijke Vergadering waarvoor daar er dit jaar geen bestuursverkiezingen
waren zoals te verwachten niet veel animo was. Alle 5 bestuursleden bleven aan en er vond alleen een kleine wijziging
plaats in de taakverdeling: doordat André benoemd was als voorzitter van de raad van commissarissen van Beth Joles kon
hij niet langer de afgevaardigde naar het HB zijn en viel deze taak automatisch op de het jaar voorheen gekozen
plaatsvervanger, ondergetekende. Dit betekende dat er een nieuwe plaatsvervanger moest komen en vanuit het HB werd
contact opgenomen met een van onze relatief jonge leden, Janny Rami uit kiboets Hefzibah die sindsdien “meedraait” in
ons bestuur en zich naar we hopen in mei kandidaat zal stellen om ook officieel hiervan deel uit te maken.
Evenals vorig jaar probeerden we het aantal afdelings bestuursvergaderingen zoveel mogelijk te beperken en konden
weer volstaan met drie.
Het verenigingsjaar sloten we eind juni af met een bijzonder smakelijk en gezellig etentje in restaurant Confit van het
Crowne Plaza hotel in Haifa met een muzikaal intermezzeo van een uitstekende trompettist en zijn aantrekkelijke
begeleidster.
Ini Lederer

Afdeling Netanya/Sharon
Gemiddeld namen er een twintigtal leden deel aan de bijeenkomsten die ongeveer eens in de veertien dagen
traditioneel gehouden werden in hotel Mitspe Jam en daar altijd met ontbijt werden voorafgegaan.
en Ramat Hanadiv en interessante lezingen werden gehouden over Er werd een tioel gemaakt naar Zichron Yaakov
uiteenlopende onderwerpen, reis- en beroepservaringen of vertoning van Nederlandse videofilms.
Ter gelegenheid van Poeriem werd het ontbijt een lunch en van Chanoeka een souper, beide muziekaal omlijst.
Een opsomming van de gehouden activiteiten:
Maandag 14 januari zou er een lezing gehouden worden door Harry Polak, maar dat kon helaas niet doorgaan wegens
ziekte. In plaats daarvan heeft Jacques Konertz een dvd vertoond met het optreden van Andre Rieu.
Maandag 28 januari zou Harry Polak weer een poging wagen, maar was nog niet hersteld en heeft Jacques het tweede
gedeelte van het optreden van Andre Rieu vertoond.
Maandag 11 februari heeft Harry Polak de lezing gehouden over Interreligieuze contacten met moslims, christenen en
andere groeperingen. Hij heeft dit werk gedaan vanuit de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam.
Maandag 25 februari gaf Jochanan Boosman een lezing over Pesach en de Egyptische oudheid, wat archeologie, slavernij
en bevrijding in het licht van Thora en Traditie kunnen betekenen.
Maandag 11 maart hield Louise Beschoor-Plug, echtgenote van de Nederlandse Ambassadeur, een voordracht over het
leven als partner van een diplomaat.
Maandag 25 maart vierden wij het jaarlijkse Poeriemfestijn met zanger Raphael Gonzales met als thema"tussen Madrid
en Buenos Aires"
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Maandag 8 april heeft Mordechai de Haas een lezing gehouden over: Het Russische Veiligheidsbeleid in het Midden
Oosten.
Maandag 13 mei werd de jaarlijkse "Huishoudelijke Vergadering"gehouden, met alleen lopende zaken en een financiel
jaarverslag, want een nieuw bestuur zou pas een jaar later worden gekozen. Na afloop vertoonde Marc Boas een korte
film.
Maandag 27 mei hield Baruch Bar-Tel op zijn gebruikelijke humoristische manier een ernstige voordracht over
"Plantaardig en Onaardig" en het daarbij behorende kwekersrecht en onrecht.
Maandag 10 juni hebben wij een excursie/tijoel gemaakt naar Zichron Ya'akov en Ramat Hanadiv, waar wij het Museum
van de Eerste Aliya hebben bezocht en tevens een papierfabriek. In het Ramat Hanadivpark hebben wij geluncht en het
park bezocht.
Maandag 1 juli hielden wij de laatste contactochtend van het seizoen waar Chana van Win het een en ander over.
Maandag 9 september hield Jochanan Boosman een voordracht over "Thora, Terrorisme en Oemot Ha'olam".
Maandag 23 september gaf Marc Boas een uitleg over de "NS tegemoetkoming".
Maandag 7 oktober heeft de oudvoorzitter van onze afdeling, Leo van Praagh, verteld over zijn leven.
Maandag 28 oktober heeft de voorzitter van de IOH, Gideon van der Sluis, een rondetafelgesprek gehouden over
culturele diversiteit en heeft o.a. verteld over de diverse gewoonten van de diverse bevolkingsgroepen binnen de
Israelische maatschappij, alsmede de verschillen wereldwijd tussen het Westen en het Oosten.
Maandag 11 november hebben Suus en Jaap Fekken uit Winschoten hun ervaringen als vrijwilligers in Beth Juliana uit de
doeken gedaan.
Maandag 2 december heeft Bart Berman ons verrast met lichte muziek en heeft er iets over uitgelegd.
Woensdag 18 december heeft Marc Boas impressies vertoond over zijn reis naar Uzbekistan en in het bijzonder over de
hoofdstad Tashkent.
Maandag 30 december hebben Rob Coopman en Andre Boers een fantastische "Chanukah Special" vertoond en hebben
wij na afloop van een weldadige lunch kunnen genieten.
Overziende dit verslag, moeten wij constateren dat wij weer enige bijzondere aktiviteiten hebben kunnen organiseren en
zijn wij als bestuur uiteraard nooit tevreden, want ons motto luidt dan ook: "HET KAN ALTIJD BETER".
Het afdelingsbestuur

Afdeling Tel Aviv
De groep in Kiryat Ono, georganiseerd door Chris Bonfeel, kwam slechts eenmaal bijeen.
Het Parlement, o.l.v. Milly de Boer kwam vijf maal bijeen.
Jong Belegen, het samenwerkingsverband met Elah, kwam een zestal malen bijeen
Op 8 maart werden in de jaarlijkse Huishoudelijk Vergadering Avraham (Albert) de Vries tot voorzitter en Baruch Bar-Tel
tot afdelingsvertegenwoordiger gekozen hetgeen in de AV werd bekrachtigd.
Het nog steeds veel te kleine afdelingsbestuur wendt zich tot leden die mogelijk ervoor terugschrikken om zich officieel te
verplichten, maar wel bereid zouden zijn mee te helpen om iets te organiseren.
Baruch Bar-Tel
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Afdeling Jeruzalem
De afdeling had een geslaagd jaar met veel activiteiten, waaronder een bezoek aan het Hoge Gerechtshof en de
residentie van de president Rubi Rivlin en een mooie traditionele herfst-tijoel.
De sjioeriem, die heel veel jaren door Rav Keesing werden gegeven, werden overgenomen door Chawa Dinner, die het
boek Shoftim behandelde.
De maandelijkse koffiemiddagen, waar meestal onze leden zelf iets interessants vertelden, werden druk bezocht.
Onze bekwame voorzitter en penningmeester leidden onze afdeling op een prettige manier en alle bestuursleden
werkten harmonisch samen.
Dini Goldschmidt

Afdeling Be’er Sheva/Zuiden
De Zuiderlingen zijn als gewoonlijk her en der verspreid, maar komen zo nu en dan toch bij elkaar voor aktiviteiten. Op 12
februari namen 11 leden uit Beer Sheva deel aan de tocht van Afdeling Jerusalem naar het Westen van de Negev. Korte
tijd later lagen veel leden letterlijk onder vuur, en raakte de Familie Reijnen hun huis kwijt tijdens de zoveelste
"schermutseling". Het kontakt tussen de leden ging vooral per telefoon, maar was heel belangrijk. Tijdens de
jaarververgadering van de IOH, waar we met een kleine vertegenwoordiging aan mee deden, vroeg de voorzitter of we
toch weer een "echte" afdeling kunnen oprichten. Dat hebben we terstond gedaan met Saskia Beeser, als voorzitter,
David de Leeuw en Rachel Post, en natuurlijk Malka Shamir als vertegenwoordiger in het HB. Op 27 mei kwamen we
samen bij de familie De Leeuw in Omer, met 17 leden. Ons lid Hana Figueras vertelde het heldenverhaal van haar
familieleden in WOII. 19 Augustus organiseerden we een bijeenkomst over de NS tegemoetkomingsregeleing.
De afdeling helpt met georganiseerd vervoer zodat onze leden deel kunnen nemen aan de Familiedag, de
Cleveringalezing en andere aktiviteiten die bijna altijd ver weg voor ons zijn.
Chanuka vierden we in Omer met een groot buffet en muziek door een trio Oliem Hadashim, met maar liefst twee
Nederlanders: Yaakov Post, en Steve Proost.
Tenslotte is de mail groep HOI_ZUID het noemen waard. Het blijkt buitengewoon belangrijk om op verschillende
manieren kontakt te houden met de Nederlanders die ver weg en verspreid wonen. Zo nu en dan een emailtje of nog
beter een telefoontje is goud waard.
Als ieder hopen we weer op betere tijden als we er weer op uit kunnen.
Malka Shamir-de Leeuw
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Verslag van de penningmeester van de IOH
In het huidige verslagjaar van 2019 staat de IOH er financieel beter voor dan voorheen, zowel qua inkomsten als wat
betreft de uitgaven.
Ten eerste hebben de drastische kostenbezuinigingen die getroffen zijn in verenigingsjaar 2018 een positieve impact
gehad op het saldo van de IOH. De verhuizing van Sderot Yehudit 10 in het centrum van Tel Aviv naar het kleinere
kantoor op Oranim 1 te Givat Shmuel heeft gezorgd voor een kostenbesparing op de huur en bijkomende kosten van
minstens 50%. Behalve personeelsreductie hebben we ook overige kostenbesparende maatregelen kunnen invoeren,
zoals u op de balans kunt terugvinden.
Ondanks de besparingen hebben wij de activiteiten kunnen organiseren die wij als vereniging gepland hebben en daar
waar nodig hebben we geld kunnen besteden aan hulpbehoevenden door het Keren Mejoechedet en het Leningfonds.
De belangrijkste reden voor de hogere balans van de IOH in 2019, echter, komt door de maror-gelden die de IOH
toegezegd heeft gekregen namens SCMI en waar onze voorzitter Gideon van der Sluis zich bijzonder voor heeft ingezet.
Deze nieuwe toelage is niet alleen verantwoordelijk voor de stijging in de gelden van het IOH, maar zorgt er ook voor dat
de vereniging voor de komende drie jaar interessante activiteiten kan blijven organiseren voor haar leden. Ook hebben
de gedane investeringen dit verslagjaar gunstig uitgepakt.
Bij deze wil ik ook Chris Bonfeel bedanken voor haar bijstand en haar belangrijke rol in het overzien van alle betalingen en
overmakingen, en natuurlijk ook Tsippy Regev voor haar (boekhoud)kundige bijdrage.
Binyamin Tjong-Alvares, penningmeester

Op de volgende pagina’s een uittreksel van de financiële jaarstukken. De jaarstukken 2019 in woorden en cijfers liggen 10 dagen voor de AV ter inzage op het IOH
kantoor. Geїnteresseerde leden, die de contributie over 2020 betaald hebben, kunnen de jaarstukken op verzoek per email ontvangen.
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Jaarverslag van de IOH Fondsen Commissie
In het jaar 2019 heeft de IOH Fondsen Commissie voor het Keren Mejoechedet en het Leningfonds twee
maal vergaderd. (Het Dr. Henriette Boasfonds is eind 2018 opgeheven, nadat het volledige kapitaal
uitgekeerd is aan studiebeurzen). Een aantal besluiten zijn per email tussen de vier tot vijf commissieleden
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 accountantskantoor 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 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.
Ook in 2019 is 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 2019 werden door het Keren Mejoechedet 24 aanvragen toegekend, waaronder 1 noodgeval, 7
studiekosten ondersteuningen en 7 vervolgaanvragen.
In totaal werd in 2019 een bedrag van NIS 104,658 uitgekeerd aan 27 cliënten. (Inclusief in dit bedrag
uitkeringen aan een 6-tal clienten voor welke de toezegging in 2018, maar de uitkering in 2019. Exclusief in
dit bedrag een 4-tal clienten voor welke de toezegging in 2019, maar de uitkering in 2020.)
Eind december 2019 heeft het KM voor de laatste maal een bedrag van 175,000 NIS ontvangen van de
SCMI.

Leningfonds, het fonds voor de vereniging en door de vereniging
Eind december 2017 waren er nog 29 lopende leningen met totaal nog af te lossen schuld van NIS 603,214.
In het verloop van 2018 zijn er 13 nieuwe en 3 aanvullende leningen verstrekt voor een totaalbedrag van
NIS 542.500 en 3 leningen volledig afbetaald, zodat er eind december 2018 nog 39 lopende lenigen waren
met totaal nog af te betalen schuld van NIS 876,672.
In de loop van 2019 zijn 3 leningen volledig afbetaald, 4 nieuwe leningen en 1 aanvullende lening verstrekt,
zodat er eind december 2019 nog 39 lopende leningen uitstonden, met een totaal nog af te betalen schuld
van NIS 733,689.
Leningen verstrekt in de periode van maart 2016 tot en met oktober 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 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,
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wordt niet gehonoreerd door lener's bank als er niet voldoende saldo op de rekening staat). Sommige van
hen lopen ondanks de aansporingen vele maanden achter met het aflossen van hun lening.
Dientengevolge zal er grotere aandacht besteed moeten worden aan de kredietwaardigheid van aspirant
leners, zowel als verscherping van de juridische formulering van het leningscontract.
De Commissie van de fondsen
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The Joseph Zvi Davids Welfare Fund
Gedurende het jaar 2019 heeft het bestuur 8 keer vergaderd. Alle vergaderingen werden in Beth Juliana
gehouden.
Er zijn 43 aanvragen ondersteund, waarvan 27 eerste generatie en 16 tweede generatie.
Eenmaal heeft de directeur van NINI een presentatie gegeven over de taak van hun Sociale Werkers en
onder meer was dit een goede gelegenheid om de verwachtingen van Jad Davids nog eens naar voren te
brengen.
Totaal werd een bedrag van NIS 655,600 uitgegeven aan hulp voor cliënten.
Hierbij inbegrepen is de jaarlijkse extra steun met Rosh Hashana en Pesach. In de winter kregen degenen
die dat nodig hadden een extra bijdrage voor verwarming.
Bij de grote brand in Mevo Modiem hebben twee Nederlandse families financiële hulp gekregen.
Er werden dit jaar meerdere donaties ontvangen d.m.v bankoverschrijvingen, oorkonden, de jaarlijkse
bazaar in Beth Juliana, de wekelijkse JD verkoop in Beth Juliana en de dankbare bijdrage van de SCMI.
De verouderde certificaten bestaan niet meer en zijn vervangen door nieuwe aantrekkelijke ”Oorkonden"
(Dit is de nieuwe naam). Deze oorkonden worden gecentraliseerd en verstuurd door één bestuurslid.
De Website is vernieuwd en de Hebreeuwse versie goed vertaald door Prof. Uri Kupferschmidt.
(www. Jad-davids.com)
Jad Davids bestaat in 2020 60 jaar. Na lang beraad heeft het voltallige bestuur besloten om hier niet te
veel aandacht aan te schenken en uitsluitend aan vroegere en huidige vrijwilligers een klein aandenken te
geven.
Bestuursleden:
Irgoen Oleh Holland: Gideon v.d.Sluis, David Eisenmann (voorzitter vanaf 25.2.19) Marion Levkovits (plv),
Milly de Boer.
Beth Juliana: Gideon Dolev, Moshe Mock (plv), Chaim Mansfeld (Penningmeester), Jetty Rosner.
Beth Joles: André Boers (voorzitter) Nannie Beekman (plv), Eline Simha (secretaris), Chava Bondi.
Controlecommissie: Jonathan de Lieme en Marc Eijlenberg.
Rest mij nog mijn hartelijke dank uit te spreken aan mijn mede bestuursleden voor de serieuze wijze hoe
een ieder zich inzet om tot een goed besluiten te komen wat betreft de hulp die Jad Davids bieden kan aan
de cliënten en voor de wijze waarop onze boekhoudster, Doris Cohen, met hart en ziel zich voor het fonds
inzet. Haar brede en professionele kennis van vele jaren is een grote hulp.
David H. Eisenmann, voorzitter
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סטטיסטיקה לשנת .2019
טוב לחיות בבית יולס...
בסוף שנת  2019התגוררו בבית  99דיירים.
במהלך השנה נקלטו  12דיירים ו 12 -דיירים נפטרו.
בדצמבר  - 2019התפוסה ביחידות דיור לעצמאים היתה .95%
התפוסה הממוצעת במהלך שנת  2019במחלקה הסיעודית היתה 96%.
 41%מתוך דיירי המחלקה הינם דיירי חוץ.
גיל הדיירים בממוצע הינו  87שנים ו 8 -חודשים.
 37מהדיירים הינם בני  90ומעלה
 12מהדיירים הינם בני  80ומטה.
הדייר המבוגר ביותר הינו בן .100
הדייר הצעיר ביותר הינו בן .63
 37%מדיירי הבית הינם מעל גיל .90
 1דיירת מתגוררת בבית מעל  24שנה.
 11דיירים מתגוררים בבית מעל  15שנה.
 42%מדיירי הבית הינם ילידי הולנד.
 12%מדיירי הבית הינם ילידי ישראל.
 46%דיירי נולדו בארצות שונות.
 78נשים ו 21 -גברים מתגוררים בבית יולס.
 50%מהדיירים נכנסו לבית בסמוך ליום הולדתם (במהלך החודש בו הם חוגגים יום הולדת).
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חוגגים תחילת שנה מסביב לעולם.
סיור חיפאי – בחג של החגים בשילוב בית קפה במושבה הגרמנית.
סדר ט"ו בשבט המסורתי.
הופעת תיאטרון –"גבירתי הנאווה".
הקומיקאים הגדולים בקולנוע-צ'אפלין ועוד ..סדרת הרצאות.
פתיחת חוג חדש לתיאטרון בבית יולס.
טיול למוזיאון המיניאטורות ביוקנעם ופריחות.
הופעת חבורת הזמר של עיריית חיפה
סדרת הרצאות בנושא מדענים.
הופעה של מקהלת שילובים.
הופעה של מקהלת בית יולס.
סדרת אירועי פורים :הכנת אזני המן הולנדים ,קריאת המגילה,
נשף פורים עם לארי ומינדי ,תחרות תחפושות וסעודת פורים.
מופע של חמישייה קאמרית.
יום המעשים הטובים עם תלמידי בתי ספר – קורצ'אק ועירוני ג'.
אירוע שיווקי עם ניני צ'ופ – נושא -תכנון רפואי בגיל המבוגר
היציאה ממצרים במוסיקה – מפגש בשיתוף עם ארגון עולי הולנד,
בהנחיית מר אנדרה בורס ומר רוב קופמן.
ליל הסדר ואירועי פסח
טקס יום השואה והגבורה  +מפגש עם חיילי חיל הים
טקס יום השואה – ארגון עולי הולנד ואלה
טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל ואירועי יום העצמאות
מפגש עם שחקן – עובדות החיים
פתיחת סדרת מספרי סיפורים – בוני הארץ
חגיגת ל"ג בעומר
"כמו צמח בר" -ערב משירי המשוררת רחל שפירא ובהנחייתה
עם מקהלת בית יולס והרכבים קוליים.
קונצרט מיוחד ליום ירושלים
"חגיגה לבנה" לחג שבועות  +תפילה וקריאת  10הדברות
המסע הציוני של פרופ' אלברט איינשטיין –סדרת הרצאות
קונצרט חגיגי של האנסמבל מביה"ס ליאו בק.
ציון  40שנה למגורים בכיכר הרקפות – עם בעלי המניות.
מופע זמר ייחודי.
טיול למוזיאון הטבע החדש בתל אביב.
"טנג'רי – שמיים כחולים" מסע לקירגיסטן  -סדרת הרצאות.
מופע זמר ציון  63שנה לבית יולס.
בוקר של כיף בטיילת דדו  +יוגה על הים  +בית קפה
"הפתעות קיץ בסלון".
מפגש עם פסנתרנית וכנר בינלאומיים.
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מופע של המקהלה הקאמרית בחיפה.
מפגש עם השגריר היוצא מר חילס בסחור ורעייתו.
הופעת זמרי המדריגל
בוקר של כיף בטיילת דדו  +התעמלות על הים  +בית קפה.
מפגש הסבר לניצולי שואה הולנדים ובני משפחותיהם להגשת בקשת
פיצוי מחברת הרכבות ההולנדית – בהנחיית מר אנדרה בורס.
מהפיכת יינות הבוטיק בישראל.
קהילת העברים מדימונה – הרצאה
קבלת שבת בשירי אהבה
הברביקיו השנתי – חגיגת סוף הקיץ
בוקר של כיף בטיילת דדו  +התעמלות על הים  +בית קפה.
מפגש היכרות עם השגריר הנכנס של הולנד בישראל –מר הנס דוקטר.
"התחלות חדשות" בסיפור ובצליל
תל אביב -מהחולות אל העיר הלבנה – הרצאה
קונצרט חגיגי
הרמת כוסית לראש השנה.
חגיגת יומולדת  100לדיירת גב' בנדיקס בתיה
סדר ראש השנה  +תפילות  +קונצרט
אירועי יום הכיפורים
אירועי סוכות  +אירוע מרכזי לכל המשפחה-סדנאות ומופע עם ניצה שאול.
"צחוק הוא דבר רציני" – הצגת בכורה של החוג לתיאטרון של בית יולס.
אירועי שמחת תורה -וקונצרט חגיגי.
פתיחת חוג ללימוד ערבית.
"מסע לגילוי המוח" –סדרת הרצאות.
טיול למוזיאון "פלפל מלח" בחדרה וסיור בפארק שפך נחל חדרה.
קונצרט ייחודי  -עם נגני רדיו ברלין
"פרסקו בוילות של פומפיי – הרצאה
רספוטין הנזיר ההולל – הרצאה
קונצרט מוסבר בהשתתפות מקהלת בית יולס
חגיגת סינטה קלאס
קונצרט טריו
המכבים בראי האמנות – סדרת אירועי חנוכה:
ערב הוקרה למתנדביםמופע עם הזמר -חנן יובל
מפגש עם שחקן
מופע" -תל אביב הקטנה"
חנוכה בתולדות המוסיקה ועוד...בהנחיית מר אנדרה בורס ומר רוב קופמן.
"סיום והתחלה"  2019-2020ערב משעשע סביב שולחנות.
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בית יוליאנה – סיכום שנ 2019















בשנת  2019התפוסה הממוצעת בדירות לעצמאים (כולל תוספת הדירות) הייתה כ .%90-במחלקת
התמיכה ובמחלקות הסיעוד התפוסה הייתה בד"כ קרוב ל.%100-
כפי שנהגנו בעבר ,גם השנה הוצאנו טיולים בהם השתתפו הדיירים העצמאיים טיול  3ימים לאילת ,דיירי
התמיכה ואשכולות המחלקה הסיעודית כמו גם צוות עובדי הבית .נערכו מסיבות סוף הקיץ ,באזר שנתי
(בהשתתפות שגריר הולנד ורעייתו) שהכנסותיו נתרמו ליד דוידס .נערכו אירועי תרבות מגוונים בניהם שתי
תערוכות שכללו עבודות פיסול ,ציורים וצילומים .כל המוצגים יוצרו וציורו ע"י דיירי הבית .כבכל שנה ערכנו
מסיבות בחגים ,וטקסים לרגל יום השואה ,יום הזיכרון והעצמאות .בחנוכה נערכה המסיבה המסורתית
לילדי/נכדי/ניני הדיירים וצוות הבית ,ובפורים נערך קרנבל תחפושות בהשתתפות ערה של כל הדיירים.
נפתח חדר כושר חדש מלווה במדריך לרווחת הדיירים.
חוג ברידג' בשיתוף חוג הרצליה מתקיים פעם בשבוע בבית יוליאנה.
בדיקות עיניים לדיירי הבית ע"י חברה חיצונית/מיקצועית.
דיון עם חברת יעוץ אנפרו לחיסכון באנרגיה.
מכירת  4דירות סטודיו.
הסתיים איכלוס קומה ג' החדשה.
הוזמנו מצננים להחלפת הישנים.
נערכו מיפגשים עם חברת הדירוג גולד פקטור לקבלת דירוג הבית בין בתי הדיור המוגן.
לאחר ביקורת  ,עמדנו בדרישות ועדת התברואה של משרדת הבריאות.
התקשרות עם חב' "מטבח מוסדי" ליעוץ ושיפור תהליכים במטבח וחדר האוכל.
דיונים עם חברות בנושא שיפוץ מטבח וחדר אוכל  ,יבוצע במהלך .2020
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