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Algemene informatie 

Het kantoor van de Irgoen Olei Holland was t/m 31 december 2018 gevestigd aan de Sd. Yehudit 10 te Tel Aviv.  
 

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 
  
Medewerkers: Chris Bonfeel, Ariane Boeken-Rubin  
  

Klita-adviseur: Dudy Jacobs (tot 30 juni 2018) 
iohklita@telfed.org.il  09-7907806 
 

 

N.B. De financiële stukken en het דו"ח מילולי voor de רשם העמותות liggen vanaf 30/05/19 ter inzage op het 
kantoor van de Irgoen Olei Holland.  

 
 

 
 
 

mailto:ioh@netvision.net.il
http://www.ioh.co.il/
mailto:iohklita@telfed.org.il
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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 2018. 

De AV zal worden gehouden op dinsdag 18 juni 2019  
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, Gideon van der Sluis  
4. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering van 11 juni 2018¹ 
5. Ingekomen stukken 
6. Hoofdbestuur 

6.1.   algemene beschouwingen²  
7. Bespreking van het door de commissie van de fondsen (Leningfonds en Keren Mejoechedet) uitgebrachte 

jaarverslag 2018² 
8. Goedkeuring jaarstukken³  
   8.1.   mondeling verslag van de penningmeester   

8.2.   verslag van de controlecommissie 
   8.3.   goedkeuring jaarstukken 2018  
9.  Voorstel tot herbenoeming accountantskantoor Deloitte Brightman Almagor Zohar 
10.   Decharge hoofdbestuur 
11.  Verkiezingen 
 11.1.  nieuwe kandidaten voor het hoofdbestuur⁴  
  11.2.  kandidaten voor de controlecommissie  
 11.3.  kandidaten voor de redactie van Aleh 
12. Rondvraag 
13.  Sluiting Algemene Vergadering 
 
¹ De notulen zijn m.i.v. 30/05/2019 te lezen op de website van de IOH: https://www.ioh.co.il/jaarstukken  
² Het jaarverslag over kalenderjaar 2018, het huishoudelijk reglement en de statuten zijn m.i.v. 30/05/2019   
 te lezen op onze website: https://www.ioh.co.il/jaarstukken 
³ De jaarstukken 2018 in woorden en cijfers liggen m.i.v. 30/05/2019 ter inzage op het IOH kantoor. Geїnteresseerde 

leden, die de contributie over 2019 betaald hebben, kunnen de jaarstukken op verzoek per email ontvangen.  
⁴ Om te voorzien in vacatures; de resterende leden van het hoofdbestuur zijn vorig jaar voor twee jaar gekozen. 

Tegenkandidaten hadden hun verzoek, vergezeld van 20 handtekeningen van medeleden, tot 28 dagen voor de AV 
(21/05/19) schriftelijk kunnen indienen bij het kantoor van de IOH. 
 

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

https://www.ioh.co.il/jaarstukken
https://www.ioh.co.il/jaarstukken


 

Jaarverslag Irgoen Olei Holland 2018  pag. 4 

 

 

 

Kandidaatstellingen 

 

Hoofdbestuur IOH:   
 
Om te voorzien in vacatures als gevolg van het aftreden van Andrė Boers en als gevolg van het activeren van de 
afdeling Be’er Sheva/Zuiden:  
 
Malka Shamir-de Leeuw  (afgevaardigde afdeling Be’er Sheva/Zuiden(, Malka is vorig jaar  
                                                      gekozen als lid van het hoofdbestuur en niet als afgevaardigde van  
 de afdeling 
Natanja Slager lid (kandidaatstelling door leden van de vereniging) 
Binyamin Tjong Alvares lid (kandidaatstelling door leden van de vereniging) 
 
 
 
De onderstaande leden van het hoofdbestuur zijn vorig jaar voor twee jaar gekozen: 
Gideon van der Sluis (voorzitter) 
Baruch Bar-Tel (afgevaardigde afdeling Tel Aviv) 
Yvonne Ben Hador (afgevaardigde afdeling Netanya/Sharon) 
Marc Boas (lid; kandidaatstelling door leden van de vereniging) 
Ini Lederer                  (afgevaardigde afdeling Haifa/Noorden), Ini is vorig jaar gekozen als  

plaatsvervanger van de afgevaardigde afdeling Haifa/Noorden, Andrė Boers 
Marion Levkovits-Bamberger  (afgevaardigde afdeling Jeruzalem) 
 

 
 
 

Controlecommissie: 
 
Ronny Bril 
Salco Kleerekoper 

 
 
 
 

Redactie Aleh: 
 
Ya’akov Almor 
Bart Berman 
Chaya Brasz 
Rob Coopman 
Eldad Kisch 
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Voorwoord Voorzitter 
 
Het is aan mij als voorzitter de eer u het jaarverslag van 2018 en de agenda van de Algemene Vergadering van 18 

juni a.s. in Beth Juliana te presenteren. Aangezien ik  halverwege het kalenderjaar 2018 ben benoemd als 

voorzitter van de IOH en na de zomervakantie er pas activiteiten zijn georganiseerd,  zal ik het beknopt houden. 

Ook hebben we deze keer in tegenstelling tot voorgaande jaren besloten om de afdelingen in onderstaand 

jaarverslag van het hoofdbestuur de revu te laten passeren. Hiermee heeft het bestuur uiting willen geven aan 

het belang van de afdelingen en de activiteiten die hebben plaatsgevonden.  

 

Het was duidelijk dat met mijn aantreden een aantal belangrijke beslissingen genomen moesten worden. Om het 

voortbestaan van de IOH te waarborgen is het aantrekken van "nieuw bloed" hard nodig maar ook het drukken 

van de veel te hoge kosten. In de tweede helft van 2018 hebben we dan ook helaas moeten besluiten het kantoor 

aan de Sderot Yehudit te sluiten, het kantoorpersoneel tot het minimum terug te brengen en nog een aantal 

besparingen door te voeren. Op de AV zullen wij hier dieper op ingaan.   

 

Tot slot een aantal woorden van dank. Mijn dank gaat in het bijzonder uit naar alle leden die actief waren, als 

vrijwilliger,  als (plaatselijk) bestuurslid, als redactielid, als host van een activiteit, als vertegenwoordiger in een 

van de vele organisaties waar de IOH mee samenwerkt of als getrouwe kantoormedewerker voor het uitvoeren 

van de dagelijkse bezigheden en vele werkzaamheden. Zonder jullie onverlate inzet zou de IOH niet kunnen 

bestaan. 

 

Ik hoop jullie allen te zien tijdens de komende AV. Dit jaar weer iets anders dan voorgaande jaren, omdat we 

graag de AV wat "luchtiger" willen maken. Kom dus vooral langs op onze AV, de 18e! 

Gideon van der Sluis, voorzitter 

 

 

 

  



 

Jaarverslag Irgoen Olei Holland 2018  pag. 6 

 

 

 

Overleden in 2018 

Mw. Hella Kahn-Felder, Herzliya 

Dhr. Israel Keizer, Givataim 

Mw. Margalit Italie, Kvuzat Javne 

Dhr. Hans Kapper, Jeruzalem 

Mw. Mirjam Kellner, Herzliya 

Dhr. Leo Yehuda Knoller, Alkana 

Mw. Aliza (Puck) Kon-Dichne, Tel Aviv 

Mw. Adele Clara Lindeman-Spiero, Haifa 

Dhr. Joseef (Jaap) Matz, Kiriat Mozkin 

Mw. Elishewa Moskovitz-Schijveschuurder, Jeruzalem 

Dhr. Giora Nevo, Shoresh 

Mw. Sonja Pach, Jeruzalem 

Dhr. Meir Philips, Holon 

Mw. Ilse Polak-Gumprich, Haifa 

Mw. Tirtsa (Trude) Prins-Auerbach, Jeruzalem 

Mw. Lenie van Raalte, Haifa 

Mw. Shifra Ron-Levi, Kvuzat Javne 

Mw. Dini Rosen-Polak, Sde Nechemja 

Dhr. Eljakiem Chaim Shahaf (Schaap), Jeruzalem 

Dhr. Sjlomo Silber, Bat Yam  

Mw. Lea Sonnenschein, Herzliya 

Dhr. Bernd Struch, Jeruzalem   

Professor Rob Viskoper, Ashkelon 

Mw. Berendine Vos, Oranit 

Dhr. Robert de Vries, Eilat 

Mw. Joke (Yona) Weiss-Soep, Herzliya 

 

Mw. Anna Adler-Chiel, Herzliya  

Mw. Kitty (Katherina) Adler-Frank, Jeruzalem  

Dhr. Shlomo Abrahams, Jeruzalem 

Dhr. Mozes Julius Bachrach, Herzliya 

Mw. Hava Baziz-Haringman, Jeruzalem 

Dhr. Sam Behar, Jeruzalem  

Mw. Dr. Martha Ben Assa (Van Esso) – Polak, Jeruzalem 

Dhr. Meir (Buchi) Ben Dor (Marcel Silvan Boekebinder)  

Mw. Ada Bondi-Pinkhof, Haifa  

Dhr. Markus Simon (Max) Bonn, Haifa 

Dhr. Shimon (Frits) Cohen, Kiryat Ono 

Mw. Miep Cohen-Wonder, Haifa 

Dhr. Nechemjah Davids, Herzliya 

Mw. Channa Dotan-Broer, Herzliya 

Mw. Els Frankel-de Beer, Kiboets Ramat Rachel 

Mw. Jane Sophie Fresco, Herzliya 

Chazan Josef Friedman, Netanya 

Mw. Chava van Gelder, Herzliya  

Dhr. Eddy Gome (Gomperts), Ein Hanatziv  

Mw. Vera Grinbaum-Stoppelman, Jeruzalem 

Mw. Rachel (Rosa Anna) de Haas-Koetser, Ramat 

Gan/Herzliya 

Mw. Judith Heijmans-Francken, Herzlia  

Mw. Ora Hogman-Adelaar, Carmiel 

Mw. Orli Ifergan-Richter, Hod Hasharon 

Dhr. Yaoz Israel, Herzliya  

Mw. Shulamit Israeli-Gelbard, Jeruzalem

 

 

 ם ברוךיהי זכר
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Jaarverslag van het Hoofdbestuur van de IOH 

 
Halverwege het verslagjaar 2018 werd door de Algemene Vergadering (AV) voor een periode van 
twee jaar een nieuw Hoofdbestuur gekozen met Gideon van der Sluis als voorzitter.  
Op de eerste Hoofdbestuursvergadering na deze AV werden de taken verder als volgt verdeeld:  
André Boers, penningmeester, afgevaardigde van de afdeling Haifa en het Noorden  

Marion Levkovits, secretaris en vice-voorzitter, afgevaardigde van de afdeling Jeruzalem 

Baruch Bar-Tel, afgevaardigde van de afdeling Tel-Aviv  

Yvonne Ben-Hador, afgevaardigde van de afdeling Netanya/Sharon 

Malka Shamir-de Leeuw en Marc Boas, leden. 

 

In het dagelijks bestuur hadden zitting:  

Gideon van der Sluis, André Boers en Marion Levkovits 

 

De samenstelling van de afdelingsbesturen was als volgt: 

Afdeling Haifa/Noorden: 

Helen Raz, voorzitter; Ini Lederer, secretaris; Dr. Hans Hartog, penningmeester; André Boers afgevaardigde HB, 

Nathan Barzilai en Jochanan Hartog, leden.   

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, 

penningmeester; Hannah Friedman, Eliahu Philipson en James Loewenstein, leden.  

Afdeling Tel Aviv: 

Baruch Bar-Tel, voorzitter en afgvaardigde HB; Albert de Vries, secretaris. Moshe Stemmer, penningmeester. 

Afdeling Be’er Sheva/Zuiden: 

Deze afdeling had in 2018 geen eigen bestuur. De organisatie van activiteiten voor de leden in de afdeling werd, 

met locale ondersteuning van Malka Shamir-de Leeuw, verricht door het Hoofdbestuur. 

 

Het Hoofdbestuur 

Het Hoofdbestuur (HB) en het Dagelijks Bestuur (DB) zijn ook in het verslagjaar geregeld bijeen gekomen. Het 

voltallige HB vergaderde 9 maal, het DB 7 maal, waarvan de meeste besprekingen plaatsvonden via Skype  (tussen 

de voorzitter, secretaris en penningmeester).  

Het door de AV in juni 2018 gekozen bestuur besteedde vanaf de eerste vergadering speciale aandacht aan het 

goed funktioneren van de vereniging via de afdelingen en de samenwerking met verschillende organisaties in 

Israël. 

Bijzondere aandacht en werk werden besteed aan bezuinigingen, die gemaakt moesten worden door 

verminderde inkomsten van de IOH. Daarom werd in september 2018 besloten een andere en goedkopere locatie 

te zoeken voor ons kantoor. Eind december verhuisde het kantoor dan ook naar een kleiner kantoor bij de Bar 

Ilan universiteit in Givat Shmuel, Oranim Street 1. 

 

Het verloop van het ledenbestand over het jaar 2018 was als volgt: op 31 december 2018 telde de IOH 680 

betalende families. Voor zover ons bekend, zijn in het verslagjaar 24 oliem gekomen. Daarbij dient aangetekend 

te worden, dat lang niet alle oliem met behulp van de Jewish Agency het land binnenkomen en dus aangenomen 

kan worden dat het werkelijke aantal immigranten hoger lag. Gedurende 2018 konden we slechts 10 nieuwe 

betalende leden aan ons ledenbestand toevoegen. Helaas zijn ons ook een groot aantal leden ontvallen.  
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De activiteiten van de Irgoen Olei Holland werden gepland en georganiseerd door de leden van de organisatie die 

dit in hun vrije tijd deden. 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 2018 

De AV over kalenderjaar 2017 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 zijn met de overige AV vergaderstukken 

gepubliceerd op onze website: https://www.ioh.co.il/jaarstukken 

 

Afdelingen 

De activiteiten van de IOH werden 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 die regelmaat bij het aanbieden van activiteiten voor hun leden te vinden.  

 

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 Henk van der Klok, die wandelde zonder een cent op zak - en dus 

afhankelijk van de hulp van vreemden die hij onderweg ontmoette - van zijn woonplaats Stadskanaal naar 

Jeruzalem, in een half jaar, in totaal meer dan 6000 kilometer en 13 landen. Reden genoeg voor IOH om hem een 

erespeldje uit te reiken namens de Nederlandse gemeenschap in Israël. 

 

Diverse landelijke activiteiten 

 

Ontmoetingen met Rode Kruis Nederland 

In maart organiseerden we drie ontmoetingen voor onze leden met een delegatie van bestuur en directie van het 

Nederlandse Rode Kruis. N.a.v de publikatie van het boek van Regina Grüter zocht de delegatie de confrontatie 

met oud-Nederlanders in Israël en bood excuses aan voor het gedrag van haar voorgangers. Later in het jaar 

ontvingen we 200 exemplaren van Grüter’s boek, bestemd voor aanwezigen bij de drie ontmoetingen. 

 

Jom Holland 

Dit grote 5-jaarlijkse evenement vond plaats op 28 mei 2018 in het Muziek- en Kunst Centrum in Ra’anana. 

De ruim 200 aanwezigen kregen een gevarieerd programma geboden, met muzikale bijdragen van de familie- en 

chazzan Colthof en het Bart Berman Trio, opgeluisterd door een optreden van de uit Nederland overgekomen 

standup comedian Raoul Heertje. 

De bijeenkomst begon met een receptie en werd afgesloten met een uitgebreid diner. 

 

Mifgash Hadorot-IOH Familiedag 

De jaarlijkse grote Familiedag vond dit jaar plaats op 27 september, wederom in Kinderpark Messilat Zion, voor 

ruim 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. Dit evenement is langzamerhand een populaire traditie in de 

Succot-week geworden, een ware familiedag waar vrienden van weleer elkaar treffen samen met hun nazaten.   

 

Bijeenkomst in Yad Mordechai 

Op 5 november kwam een delegatie van de Nederlandse Ambassade en Buitenlandse Zaken naar Yad 

https://www.ioh.co.il/jaarstukken
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Mordechai om oud-Nederlanders uit Otef Aza te ontmoeten. Malka Shamir-de Leeuw verzorgde deze 

bijeenkomst. 

 

Cleveringa lezing 

Op 26 november hield Prof. Dr. Judith Frishman, Hoogleraar Jodendom & Opleidingsvoorzitter van de 

programma’s Religie Studies aan de Universiteit van Leiden, een lezing getiteld "Samuel Hirsch (1815-

1889) on Emancipation, Citizenship and the Jewish Question" One Man’s Quest for Equality. 

De bijeenkomst, georganiseerd door het HB, vond plaats op de Bar Ilan Universiteit, en 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 2006 werd gestart als informatieorgaan van het Hoofdbestuur van de IOH, heeft in het 

verenigingsjaar 27 berichten gestuurd. Deze berichten werden 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 email. 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 en Ariane Boeken-Rubin zorgden in 2018 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 publiceerde het verenigingsorgaan in 2018 vijf  maal. De redactie, gekozen door de AV, 

bestond uit: Yaakov Almor, Bart Berman, Rob Coopman, Chaya Brasz 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, en was tevens lid van het DB van SCMI. Marion Levkovits was 

plaatsvervangend lid.  

Ephraim Eisenmann vertegenwoordigde de IOH in de Stichting Platform Israël. 

De leden van het bestuur van Jad Davids, door de IOH benoemd, waren: Gideon van der Sluis, voorzitter Jad 

Davids,  Milly de Boer (vast lid), Ephraim Eisenmann (voorzitter van de IOH tot 11/06/18), vertegenwoordigd door 

Marion Levkovits, plaatsvervangend lid voor de voorzitter IOH. 

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 zes personen, waaronder Miriam Herskowits-Engelander, James Loewenstein en Tuvia 

Sprecher (vertegenwoordigers Leningfonds). 

 

 

http://www.ioh.co.il/
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Als aandeelhouder is de IOH betrokken bij Beth Joles en Beth Juliana.  

In Beth Joles is de IOH 50% aandeelhouder. De IOH vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur van Beth Joles 

waren: Yossi Beck, voorzitter Raad van Bestuur, Miriam Herskowits-Engelander en Jochanan Hartog. 

In Beth Juliana is de IOH 26% aandeelhouder en wordt tijdens aandeelhoudersvergaderingen vertegenwoordigd 

door: André Boers, Ephraim Eisenmann (tot 11/06/18) opgevolgd 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. De 

Ambassadeur en leden van de staf van de Nederlandse Ambassade waren regelmatig aanwezig bij evenementen 

die door de IOH werden 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 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 gegeven.  

 

Aliya en Klita 

Tot 30/06/2018 fungeerde Dudy Jacobs vanuit het Telfed kantoor in Ra’anana als IOH’s aliyah counseler, vanaf 

1/7/2018 was het kantoor van IOH het aanspreekpunt voor aliyah en klita. 

 

IOH kantoor 

Het functioneren van de Irgoen Olei Holland is niet mogelijk zonder de professionele ondersteuning van het 

kantoor van de IOH. Het bestuur spreekt zijn dank uit aan de staf van het IOH kantoor, bestaande uit Chris 

Bonfeel en Ariane Boeken-Rubin, die met toewijding en op efficiënte wijze hun taken vervulden.  

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 

Zoals vermoedelijk ook in de andere afdelingen liep ons ledental gestadig terug; in 2018 overleden helaas 12 van 

onze 143 leden.  יהי זכרם ברוך   

Niettegenstaande dit droeve feit hadden we een relatief goed jaar. In mei hadden we de jaarlijkse Huishoudelijke 

Vergadering met bestuursverkiezingen. Twee van de 7 leden van het zittende bestuur hadden zich niet 

verkiesbaar gesteld, er hadden zich geen nieuwe kandidaten gemeld en de overgebleven 5 leden werden bij 

acclamatie herkozen en bleven in hun functie: Helen Raz, voorzitter, Dr.Hans Hartog, penningmeester, 

ondergetekende secretaris, André Boers, afgevaardigde naar het Hoofdbestuur en Jochanan Hartog lid.  

Een bestuur van 5 leden is statutair in orde en werkte – althans in ons geval – uitstekend; we konden onze 

bestuursvergaderingen tot 3 reduceren en de rest van de zaken per mail of telefoon afhandelen. 

 

We hielden 3 contactochtenden in Beth Joles met tussen de 25 en 30 aanwezigen van wie meestal een kwart tot 

een derde geen bewoners van het Ouderhuis. 

In maart vond in Kiryat Haim een eveneens goed bezochte ontmoetingsbijeenkomst plaats met 

vertegenwoordigers van het Nederlandse Rode Kruis.  

De Jom Hasjoa Wegwoera werd weer gezamelijk met Elah georganiseerd en bleek nog steeds aan een behoefte te 

voorzien.  

De twee gemaakte korte tijoeliem, naar Beth El in Zichron Yaakov met 38 mensen en naar de studio van een 

musicus in Yodfat waren een succes, het etentje ter afsluting van het seizoen, ditmaal georganiseerd door de 

afdeling Netanya, iets minder, o.a. doordat het beloofde muzikale intermezzo achterwege bleef.  

 

Ini Lederer 

 

 

Afdeling Netanya/Sharon 

Maandag 8 januari heeft Henry Velleman ons meegenomen naar de Provence door middel van het vertonen van 

prachtige foto's. 

Maandag 29 januari was de tweede secretaris van de Nederlandse Ambassade, Janneke Hemmen, bij ons op 

bezoek. Zij vertelde ons over haar werk, betreffende politieke zaken, pers en publieke diplomatie. 

Maandag 19 februari heeft Awraham Roos ons verteld over de invloed van de bijbel op de Nederlandse taal. 

Maandag 5 maart hadden wij een ontmoeting met de directie van het Nederlandse Rode Kruis in het Performance 

Arts Center in Ra'anana. Met als centraal thema "De houding van het Nederlandse Rode Kruis tijdens de Tweede 

Wereldoorlog en bij de hulpverlening direct na de bevrijding". 

Maandag 19 maart heeft Drs. Jaap Colthof een voordracht gegeven over Samuel Abraham Hirsch, de broer van 

zijn overgrootvader, met als titel "Van Jeugdcrimineel tot Geleerde". 

Maandag 23 april heeft Jacques Konertz ons met filmbeelden het verschil laten zien tussen Limburgers en andere 

Nederlanders. 

Maandag 14 mei hield onze afdeling de Huishoudelijke vergadering, waarbij alle zes bestuursleden zijn herkozen 

voor een termijn van twee jaar. 

Maandag 18 juni hielden wij een contactochtend zonder programma. 

Dinsdag 26 juni was de traditionele afsluiting van het seizoen samen met de afdeling Haifa in restaurant Cat 

Ballou in Beth Oren. Voorafgaande heeft onze afdeling nog een bezoek gebracht aan hotel Elma in Zichron 

Ja'akov, het voormalige Mivtachim sanatorium, waar wij een rondleiding kregen. Wij hebben daar o.a. diverse 

kunstwerken kunnen bewonderen. 

Dinsdag 28 augustus heeft het voormalig hoofd van het Nederlandse Krijgsmacht Rabinaat, de heer Jochanan 
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Boosman, ons het e.e.a. over zijn loopbaan verteld. 

Maandag 17 september werd er een kaasbrunch georganiseerd in moshav Cheroet bij Chanan de Kaasmaker.  

Maandag 8 oktober heeft gynaecoloog dr. Joop Krammer wederwaardigheden over zijn loopbaan verteld. 

Maandag 5 november heeft Baruch Bar-Tel verteld over interessante gebeurtenissen in de jaren zestig in 

Nederland en tevens liet hij zijn licht schijnen op de Gouden Koets. 

Maandag 19 november heeft onze onvolprezen Marc Boas drie films vertoont, met o.a. hoe de Nederlanders 

gewoon doorgaan met het leven tijdens zware regenval. 

Maandag 3 december hebben wij Chanoekah gevierd met een lunch. Bij deze gelegenheid werd door Rob 

Coopman de presentatie "Commemorating Berstein's 100th birthday" gebracht. De technische leiding ervan was 

in handen van Baile de Leeuw. 

Maandag 17 december heeft Alain Leon ons met vertoning van een aantal beelden, verteld over zijn jeugd in 

Egypte. 

Maandag 31 december heeft Henry Velleman, na zijn fantastische reis naar Amerika, een heleboel foto's getoond 

van o.a. de Rocky Mountains. 

Onze activiteiten werden door de deelnemers als goed ondervonden. Maar tevreden zijn wij nooit. Wij proberen 

de kwaliteit steeds te verbeteren en daarom verzoeken wij u, onze leden, om ons daarbij behulpzaam te zijn. 

 

Het afdelingsbestuur 

 

 

Afdeling Tel Aviv 

De groep in Kiryat Ono, georganiseerd door Chris Bonfeel, kwam een vijftal keren 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 

 

 

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 
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Afdeling Be’er Sheva/Zuiden 

Al jaren hebben wij in het Zuiden van het land geen officiele afgevaardigde van de IOH, maar toch hebben wij 

sociale contacten met onze mede-leden door hen thuis of in het ziekenhuis op te zoeken, bij te staan in moeilijke 

tijden, op te bellen, emails te sturen etc. Men hoort niet veel over ons maar af en toe staat er toch een artikel 

over ons in de media. 

Wij houden ons vooral bezig met oliem chadashiem en gaan met  hen naar bijvoorbeeld het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken, ziekenfonds, bank, advokaat voor het huren van een flat, en dat soort zaken die geregeld 

moeten worden. 

Wij waren op de Koningsdag in de residentie van de ambassadeur in Herzlia.  

Wij gingen in 2018 op 26 november met een busje naar de Cleveringalezing op de Bar Ilan Universiteit en mensen 

uit verschillende plaatsen uit de Negev waren blij om mee te gaan. 

Op 5 november was er een belangrijk bezoek van Geoffrey van Leeuwen, directeur Midden-Oosten en Noord-

Afrika, van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Dave van den Nieuwenhof, hoofd van het Midden Oosten, ook 

van Buitenlandse Zaken. Onze ambassadeur, Gilles Beschoor-Plug en Willem Gommers tweede secretaris 

administratieve en consulaire zaken op de Nederlandse ambassade in Ramat Gan. Men kwam (oud) 

Nederlanders, die op de grens van de Gaza strip wonen, een bezoek brengen in Yad Mordechai. Twaalf mensen 

kwamen uit hun kibboets of nederzetting om de afgevaardigden uit Nederland te ontmoeten. Het was een heel 

belangrijk bezoek dat de zo moeilijke werkelijkheid liet zien van het leven in schuilkelders en "veilige kamers" op 

een dagelijkse basis.  

Zoals u kunt zien zijn wij in het Zuiden, klein maar fijn. 

 

Malka Shamir-de Leeuw, lid HB 
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Verslag van de penningmeester van de IOH 

 

De resultaten over het verslagjaar 2018 tonen een verhoging van de uitgaven voor activiteiten versus inkomsten. 

De belangrijkste factor voor het grotere tekort is, dat veel meer geld werd uitgegeven door de verschillende 

fondsen van de IOH. In 2017 werd het restant van het Henriette Boas Fonds overgeheveld naar de IOH. In het 

verslagjaar (2018) werd dit bedrag in zijn totaal verdeeld aan diegenen binnen de Nederlandse gemeenschap, die 

financiële hulp nodig hadden. Ook het Keren Mejoechedet gaf aanzienlijk meer geld aan hulpbehoevenden dan in 

voorgaande jaren. Omdat de resultaten van de fondsen traditioneel verwerkt zijn in de algemene cijfers van de 

vereniging, is het beeld enigszins vertekend. Immers het tekort op de activiteiten is met slechts enkele procenten 

gestegen. 

Het bestuur besloot in het jaar 2018 een begin te maken met drastische kostenbezuiniging. De resultaten hiervan 

zullen weliswaar pas in 2019 duidelijk worden, maar de basis werd in het verslagjaar gelegd: 

In de laatste week van het kalenderjaar sloot de IOH de deuren van het huurpand “Sderot Yehudit 10” en 

verhuisde naar Givat Shmuel. Een kostenbesparing op de huur en bijkomende kosten van minstens 50%. 

Daarnaast werd het aantal employees tussen de maand juni en eind december 2018 sterk verminderd. We namen 

afscheid van onder meer de aliya en klita officer, Dudy Jacobs en onze tweede kantoorkracht, Ariane Boeken-

Rubin. Ook de banden met Telfed, de Zuid-Afrikaanse immigrantenorgansatie met wiens hulp wij de klita van 

Nederlandse immigranten verzorgden werden gediscontinueerd. Wij zijn Ariane, Dudy en Telfed erkentelijk voor 

hun werk voor en ten bate van de IOH. 

Een woord van dank is zeker ook op zijn plaats voor Chris Bonfeel, met wie ik over de afgelopen vijf jaren bizonder 

prettig en efficiënt heb mogen samenwerken. Dank ook aan Tsippy Regev voor haar (boekhoud)kundige bijdrage.  

Na vijf jaren aanvankelijk de rol van secretaris en later van penningmeester van de IOH vervuld te hebben, neem 

ik afscheid van het hoofdbestuur. Het verzoek van de aandeelhouders van Beth Joles, het Nederlandse 

bejaardentehuis in Haifa, waarvan de IOH 50% van de aandelen bezit, om het voorzitterschap van de Raad van 

Bestuur te gaan vervullen is niet alleen een grote eer, maar ook en vooral een verantwoordelijkheid en uitdaging, 

die ik met grote liefde op me neem. 

Ik wens het bestuur, de staf en de leden van de IOH een succesvolle voortzetting van de landelijke- en 

afdelingsactiviteiten. Meer in het bizonder wens ik de besturen van het Leningfonds en Keren Mejoechedet 

wijsheid bij hun zware taak nu een groeiend aantal mensen uit de Nederlandse gemeenschap zich tot deze 

fondsen richt voor hulp. 

André L.Boers, penningmeester 

 

 

 
Op de volgende vier bladzijden een uittreksel van de financiële jaarstukken.  

De jaarstukken 2018 in woorden en cijfers liggen 21 dagen voor de AV ter inzage op het IOH kantoor.  

Geїnteresseerde leden, die de contributie over 2019 betaald hebben, kunnen de jaarstukken op verzoek per email ontvangen. 

 

  



  

 ארגון עולי הולנד (ע"ר)
  מ א ז נ י ם

 בדצמבר 31ליום 
8 1 0 2  7 1 0 2

 ש " ח  ש " ח ביאור

 רכוש שוטף
 648,222  3,4355,178  מזומנים ושווי מזומנים

 2,767,512  42,186,797 שקעות לזמן קצרה

 445,182  5355,514 חייבים ויתרות חובה

2,897,489  3,860,916 

 השקעות והלוואות לזמן ארוך
443,418 6607,602הלוואות לנזקקים (לאחר ניכוי חלויות שוטפות)

1 71 מניות בבתי אבות

607,603 443,419

19,701 813,948וע, נטורכוש קב

3,519,040 4,324,036

 התחייבויות שוטפות
19,185 1,020ספקים ונותני שירותים

 337,466  9114,587 זכאים ויתרות זכות

115,607 356,651

 התחייבויות לזמן ארוך

 16,754  1022,038התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד, נטו

 נכסים נטו
נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה:

1,085,781 790,506 לשימוש לפעילויות
19,701  13,948 ששימשו לרכוש קבוע

 2,845,149  142,576,941 שיועדו על ידי העמותה

3,381,395 3,950,631

3,519,040 4,324,036

 2019 ביוני 18

  אנדריי בורס 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



  

 ארגון עולי הולנד (ע"ר)
  תיועל הפעילו ותדוח

 לשנה שנסתיימה
 רבדצמב 31ביום 

 2 0 1 7  2 0 1 8 ביאור
  ש " ח  ש " ח

924,040 958,092 11 מחזור הפעילויות

 1,106,224  1,162,590  12  עלות הפעילויות

)182,184()204,498(  מפעילויות, נטו גרעון

287,308 319,813  13  הוצאות הנהלה וכלליות

)469,492()524,311(  מפעילויות רגילותגרעון 

115,522 )44,925(  מימון, נטו הכנסות (הוצאות)

)353,970()569,236(לשנה  גרעון

 ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביאורה



  

  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

 4,293,109  2,988,013  27,129  1,277,967  2017 ינוארב 1יתרה ליום 

  תוספות במהלך השנה:
 )353,970( -  -  )353,970(  לשנה גרעון

 11,492  11,492  -  -   סכומים שיועדו על ידי הועד המנהל
 -  )154,356( 154,356  סכומים ששימשו על ידי הועד המנהל

  גריעות במהלך השנה:

 -  -  )7,428( 7,428  סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

 3,950,631  2,845,149 19,701  1,085,781  2017בדצמבר  31יתרה ליום 

  תוספות במהלך השנה:
 )569,236( - - )569,236(  לשנה גרעון

 - )268,208( - 268,208 סכומים ששימשו על ידי הועד המנהל
 - 250 )250(  ששימשו לרכוש קבוע 

  גריעות במהלך השנה:

 - - )6,003( 6,003 סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

 3,381,395 2,576,941 13,948 790,506 2018בדצמבר  31יתרה ליום 

 .14ראה ביאור   )*(

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.



 ארגון עולי הולנד (ע"ר)
  ביאורים לדוחות הכספיים

 נספח ב'

 לפי סוגי פעילויות: 2018ח על השינויים בנכסים נטו לשנת יתוח הדונ

הנהלה 
  סניפים  ראשית

קרן 
 גולדשמידט

קרן 
 קרן מיוחדת  הלוואות

קרן גיל 
סה"כ  קרן מלגות הזהב

 ש " ח  ש " ח ש " ח  ש " ח  ש " ח ש " ח  ש " ח  ש " ח

 נכסים נטו לתחילת השנה:
1,085,781  - - - - - - 1,085,781 נכסים נטו לפעילות
 19,701  - - - - - - 19,701 שימשו לרכוש קבוע

 2,845,149 162,650 625,915 604,744 1,022,928 428,912 - -יועדו על ידי העמותה 

לתחילת סך נכסים נטו 
1,105,482-428,9121,022,928604,744625,915162,6503,950,631 השנה

 שינויים במהלך השנה:

)249,133( )162,650( )27,947( - - )58,536( - - סכומים ששוחררו

  הכנסות מפעילויות:
שירותים שנתקבלו ללא 

322,290- -----322,290 תמורה
282,500 - - 120,000 - - - 162,500               הקצבות מקרן מרור

 1,500 - - 17,991 - -  - )16,491( תרומות אחרות
178,827------178,827 דמי חבר

35,962----35,962 - הכנסות מפעילויות בסניפים
הכנסות מהפקת בטאון 

15,535 - - - - - - 15,535 הארגון "עלה"
ם הכנסות מפרוייקטי

121,478------121,478 מיוחדים

958,002--800,63035,962137,991סה"כ הכנסות

 הוצאות:
1,162,590 - - 149,879 - - 98,947 913,764 עלות הפעילויות

 319,813 - - 4,459 - - - 315,354 הוצאות הנהלה וכלליות

)524,311(--)16,347()62,985()428,488(גרעון מפעילויות רגילות 

מימון, (הוצאות)  הכנסות
)44,925(--)8,686(5,958--)42,197( נטו

הכנסות (הוצאות) נטו 
)569,236()25,033(5,958-)62,985()470,685( לשנה

 נכסים נטו לסוף השנה:
790,506 - - - - - )62,985( 853,491 ם נטו לפעילותנכסי

 13,948 - - - - - - 13,948 שימשו לרכוש קבוע
יועדו על ידי העמותה 

370,3761,028,886579,711597,968-2,576,941- - )14(ביאור 
סכומים ששימשו את 

 - - - - - - 62,985 )62,985(העמותה 

 804,454-370,3761,028,886579,711597,968-3,381,395וף השנהסך נכסים נטו לס
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Jaarverslag van de IOH Fondsen Commissie 

In het jaar 2018 heeft de IOH Fondsen Commissie voor het Keren Mejoechedet, het Leningfonds en het Dr. 

Henriette Boazfonds voor studiebeurzen, 4 maal vergaderd. Tussentijds de vergaderingen zijn alsnog een 

aantal besluiten genomen per email contakt tussen de 5-6 commissieleden.  

Aangezien alle fondsen een onderdeel vormen van de IOH, is de algemene financiële controle in de handen 

van het boekhoud- en accountantskantoor van de organisatie en is het financiële 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 toezeggingsbesluit 

zoals deze in het accountantsverslag opgenomen zijn.   

 

Keren Mejoechedet 

Het KM assisteerde voornamelijk personen of families waar zich medische of educatieve problemen voor 

deden, die vanwege de financiële status niet door de persoon of familie zelf te bekostigen waren. 

Ook in 2018 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 daardoor niet de vereiste medicijnen kunnen 

aanschaffen, noodzakelijke medische behandelingen kunnen bekostigen, of hun kinderen niet de vereiste 

educatie kunnen bieden.   

In 2018 werden door het Keren Mejoechedet 21 aanvragen behandeld, waarvan 9 vervolgaanvragen. 

In totaal werd in 2018 een bedrag van NIS 165,500 uitgekeerd aan 21 clienten. 

 

Dr. Henriette Boazfonds voor studiebeurzen 

Sinds medio 2017 behandelde de IOH Fondsen Commissie ook studiebeursaanvragen voor het Henriëtte 

Boazfonds. Omdat de behandeling pas in de tweede helft van 2017 op gang kwam, is er in 2017 slechts één 

beurs gegeven ter waarde van NIS 5,000.   

In 2018 werden door het Dr. Henriette Boazfonds vele aanvragen behandeld en zijn er 37 beurzen 

uitgekeerd, met een totaal bedrag van NIS 145,300. 

Eind 2018, nadat het volledige kapitaal uitgekeerd is aan studiebeurzen, is het Dr. Henriette Boazfonds 

opgeheven. 

 

Leningfonds, het fonds voor de vereniging en door de vereniging 

Eind 2016 waren er nog 17 lopende leningen met totaal nog af te lossen schuld van NIS 358,717.      

In het verloop van 2017 zijn er 14 nieuwe (of aanvullende) leningen verstrekt voor een totaalbedrag van 

NIS 528,000, en twee leningen volledig afbetaald, zodat er eind 2017/begin 2018 nog 29 uitstaande lenigen 

waren met totaal nog af te betalen schuld van NIS 603,214.  

In de loop van 2018 zijn 3 leningen volledig afbetaald, en 13 nieuwe, en 3 aanvullende leningen verstrekt, 

zodat er eind 2018 39 lopende leningen uitstonden, met een totaal nog af te betalen schuld van ongeveer 

NIS 890,000. 
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The Joseph Zvi Davids Welfare Fund  

 

Gedurende het jaar 2018 heeft het bestuur in totaal 48 aanvragen ondersteund, waarvan 31, uit de zgn. 

eerste generatie en 17 uit de tweede generatie. Behoudens de reguliere vergaderingen die steevast in 

Beth Juliana plaatsvonden hebben we ook een keer vergaderd met het bestuur van Keren Mejoechedet 

om nader kennis met elkaar te maken, van elkaar te leren en ook te bekijken hoe meer samen te werken. 

Er werd in totaal een bedrag van 752,000 NIS uitgegeven aan hulp voor cliënten.  

Er werden gulle giften ontvangen aan donaties, van certificaten, verkoop van artikelen, de jaarlijkse bazaar 

in Beth Juliana, een erfenis en ondersteuning van de SCMI.  

Behalve de maandelijkse ondersteuning, behandelden wij aanvragen voor medicijnen die buiten het 

ziekenfondspakket vallen, gedeeltelijke tandheelkundige behandelingen, aanschaf van een rollator, brillen, 

gehoorapparaten e.d.  

Een extra bedrag werd geschonken met Rosj Hasjana en Pesach, en in de winter ook extra financiële 

ondersteuning als tegemoetkoming aan de verwarmingskosten aan de vaste clienten. 

 

In het jaar 2018 heeft het bestuur zich behalve financiële hulp aan de cliënten ook ingezet voor het 

verbeteren van het aanvraagformulier. Tevens heeft het bestuur veel aandacht besteed om objectieve 

criteria vast te stellen waaraan de aanvragen getoetst zullen worden om zo goed mogelijk de aanvragen te 

behandelen. De criteria bieden houvast aan de bestuurders, maar indien de persoonlijke situatie daartoe 

noopt kan van deze criteria afgeweken worden. 

De website van Jad Davids was nodig aan vernieuwing toe, en het bestuur heeft besloten om een 

vrijwilliger hiervoor te zoeken. Fred Altmann uit Haifa heeft zich bereid verklaard om de website vrijwillig 

te vernieuwen. Eind 2018 is dit project van start gegaan waarbij het Fred ook is gelukt een goedkopere 

provider te vinden.  

Daar de voorzitter Gideon van der Sluis verkozen is tot voorzitter van de IOH heeft hij verzocht niet langer 

als voorzitter van JD te fungeren. Tijdens de AV in februari 2019 is David Eisenmann als zijn opvolger 

benoemd. 

Helaas is ons erelid, de heer Nechemja Davids z.l., de zoon van Jo Davids in wiens nagedachtenis het fonds 

is opgericht, dit jaar overleden. Zijn nagedachtenis zij tot zegen. 

Bestuursleden: 

Gideon van der Sluis, voorzitter Jad Davids (IOH) 

Afgevaardigden Beth Juliana 

Gidon Dolev – voorzitter bestuur Beth Juliana, vertegenwoordigd door Jettie Frank,  

Chaim Mansfeld, penningmeester en Jetty Rosner – lid 

Afgevaardigden Beth Joles 

Jossi Beck, voorzitter bestuur Beth Joles, vertegenwoordigd door Nannie Beekman,  

Eline Simha, secretaris en Chava Bondi – lid 

Afgevaardigden IOH 

Ephraim Eisenmann – voorzitter IOH, vertegenwoordigd door Marion Levkovits en Milly de Boer – lid. 

Het bestuur van Jad Davids 
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Jaarverslag  
 
Statistische gegevens 
Eind 2018 woonden er in Beth Joles 99 bewoners, waarvan 80% dames en 20% heren. 
In 2018 zijn 14 bewoners overleden en zijn 12 nieuwe bewoners het huis binnengekomen. 
Van de 99 bewoners waren 67% zelfstandige bewoners en 33% verbleven in de verpleegafdeling. 
De gemiddelde leeftijd van de bewoners was 87 jaar en 2 maanden. Er waren 35 bewoners van meer dan 
90 jaar oud.  
Gemiddeld verbleven de bewoners zo'n 6 jaar en een maand in het huis.  
Twee bewoners wonen al meer dan 20 jaar in Beth Joles en nog 9 meer dan 15 jaar.  
45% waren van Nederlandse afkomst of echtgenoten/es van Nederlanders. 
 
Evenementen en feesten 
De voornaamste evenementen in 2018 zijn vermeld in de tabel onderaan dit verslag. 
 
Onderhoud en vernieuwingen. 
De eetzaal werd uitgebreid om ruimere plaats te bieden voor de bewoners. 
Het balkon van de verpleegafdeling werd grondig gerenoveerd. 
Het meerjaren project van de renovatie van de hallen op alle verdiepingen werd afgerond met de renovatie 
van de toiletten op de begane grond. 
Het hoofdproject van 2018 was de totale vervanging van het hulproep systeem in alle kamers op de 
verpleegafdeling en in de zelfstandige woningen. Dit is een ultra-modern systeem dat al in werking is en dat 
ook de mogelijkheid biedt om ieder bezoek van een personeelslid in een kamer/woning te loggen en 
daarmee o.a. de aard en snelheid van behandeling te kunnen controleren (dit onderdeel is nog in pilot 
status). 
 
Algemeen 
In 2018 beëindigde Robert Hartog zijn taak als bestuurslid van Beth Joles, toen zijn ouders in het huis 
kwamen wonen. 
Ik wil hem bedanken voor zijn inzet op vrijwillige basis ten bate van Beth Joles.  
Op de algemene vergadering in juli 2018 is een nieuw bestuur benoemd waarin Mw. Judith Zlotnik de 
plaats innam van Robbie Hartog. 
Dank aan de aanblijvende en nieuwe leden voor hun belangrijke bijdrage en het constructieve teamwerk. 
Dit is ook de plaats om de IOH en de Joles - Van Esso-de Vries Stichting in Haarlem te bedanken voor hun 
steun, het hele jaar door en speciaal wanneer er zich bijzondere omstandigheden voordoen. 
De interne auditor en de controle commissie, bleven consequent doorgaan met hun belangrijke werk. Hun 
werk en opbouwende controle helpen het bestuur om het huis zo efficiënt mogelijk te beheren. Eind 2018 
ging de interne auditor met pensioen en er wordt nu naar een vervanger uitgekeken. 
Onze huisdokter, Dr. Dagash, werd geaccrediteerd als specialist in paliatieve behandeling. 
Het personeel ging in twee groepen voor drie dagen naar Eilat en genoten daar zeer. 
Twee bewoners die van buiten voor herstelling in de verpleegafdeling werden opgenomen, kwamen na 
rehabilitatie als zelfstandige bewoners in Beth Joles wonen. 
Ook in 2018 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 
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samenvatting van wat er in de laatste bestuursvergadering is besproken. 
De dialoog voor 2018 tussen de bewoners, de directeur en de bestuursleden werd iets verlaat op 14 januari 
2019 gehouden. Hier kon men vragen stellen over het wel en wee in Beth Joles. 
Yossi Beck, voorzitter Beth Joles 

 
Verslag van de culturele activiteiten in "Beth Joles" vanaf januari tot december 2018 

Datum                         Omschrijving 

2/1 Documentaire films – een ontmoeting met Tzvia Keren 

3/1 "De lichten van Haifa" Koffie in de German Colony en een rondleiding door  
Haifa. 

4/1 Begin van serie workshops voor de verbetering van het geheugen, die verder het jaar 
doorgingen 

4/1 Begin serie lezingen over de Israëlische geschiedenis 

9/1 Landelijke pilot van een Book Surfing groep – discussies over artikelen die de bewoners zelf 
voorstellen, tezamen met deelnemers uit de omgeving 

12/1 Landschappen en interessante plaatsen over de hele wereld – met de bewoonster Aviva Porat 

17/1 Begin serie lezingen over beroemde kunstenaars en komiekanten – met Joram Mark Reich 

17/1 Pninei Joedaika – bijeenkomsten in de bibliotheek met de verzameling zeldzame boeken van de 
bewoner Arje Chazon 

31/1 Seder Tu Bisvat 

1/2 De ontwikkeling van de Arava – met Udi Gat, voorheen burgemeester van de Ayalot regionale 
gemeente 

12/2 Actualiteit – het Midden Oosten en de situatie in Syrie – Moran Levanoni 

19/2 Uitstapje naar het Zwitserland Bos in Tiberias, Beit HaGalil en de Yekev van Amiad 

22/2 Een bijeenkomst met leerlingen van de Reali school met als onderwerp de artiest Gidi Gov 

25/2 Maken van "kisjelish", Nederlandse Hamansoren en Poerim versieringen 

28/2 Voorlezing van Megilat Esther 

1/3  Poerimfeest in sfeer van de 60er jaren met "Elvis Presley" 

5/3 Over het vernieuwde Tate Museum in Londen met Meirav Shinhar 

10/3 Juridische onderwerpen – met de voormalige rechter Gabriela Levi – de Leeuw 

12/3 Het ontwerp van paleizen en tuinen in de Renaissance – Alice Levi 

15/3 Workshop denkspellen uit name van het Weinberg Fonds 

15/3 Ethiopie en kunst – Alia Maharat 

19/3 Uitstapje naar Emek Ha-Ma'ayanot, Beit Alfa en de Japanse tuin 

27/3 Glaasje heffen voor Pesach 

28/3 Lezing – Feesten en Festivals in China en Indie met Josef Shiloach 

30/3 Seideravond 

1/4 "Alles omgekeerd" een dag in de sfeer van 1 april 

2/4 Over Pesach en het Hooglied met Chana Yadan 

3/4 Lezing over de beroemde Israëlische zangeressen: Yaffa Yarkoni, Shoshana Damari en Ilanit – 
met Joram Marc Reich 

5/4 Een fantastische voorstelling van de Dance Magic Show 

11/4 Ceremonie voor Yom Ha-Sjoa met soldaten van de zeemacht 

12/4 Ceremonie voor Yom Ha-Sjoa uit name van de I.O.H. 

17/4 Ceremonie voor de herdenkingsdag voor gevallen soldaten 

19/4 Barbecue voor Onafhankelijkheidsdag 

19/4 We zingen 70 jaar Israel met Asher Levi en zijn accordion 

2/5 Vieren van Lag ba-Omer 

9/5 Optreden van het Chen Ha-Shomrom koor ter herinnering aan Chana en Baruch Davrat 

12/5 "Onder de hemel van Moskou" met Nati Goldberg 

13/5 Concert t.g.v. Yom Yerushalayim 
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14/5 "Wit Feest" t.g.v. Shavuot 

20/5 De Shavuot gebeden 

31/5 "Als U wilt is het geen Uganda" – over een reis naar Uganda met bewoonster Michal Massad 

4/6 AV en feestelijke maaltijd met de aandeelhouders 

25/6 Yoga aan de zee – en ontbijt aan de Dado Boulevard 

27/6 70 jaar Israel – Verhalen en liedjes van de radio – met Moshik Timor 

1/7 Optreden van twee koren t.g.v. 62 bestaan van Beth Joles 

2/7 Uitstapje naar het Noord Theater voor het toneelstuk "Sabotage" met Shlomo Baraba 

2/7 70 jaar Israel – optreden van de groep Ha-Kol Be-Machol 

4/7 "Beeldhouwen in water" – over gebeeldhouwde fonteinen in Rome met Alice Levi 

9/7 70 jaar Israel – "Wat een Staat" – met Yoram Tahar-Lev 

16/7 Optreden van het Madrigal koor 

29/7 Een avond met Liefdesliedjes – t.g.v. Tu Bishvat 

6/8 De kunstverzameling van de Cohn zusters – de Joodse vriendinnen van Mattisse – met Alice 
Levi 

15/8 Heimwee naar Yossi Banai – met Yoram Marc Reich 

22/8 Rembrandt en de Tenach – met Chana Yadan 

29/8 Vieren het eind van de zomer met de traditionele barbecue 

4/9 Glaasje heffen voor Rosh Ha-Shana 

9/9 Feestelijk avondmaaltijd voor Rosh Ha-Shana 

11/9 Gebeden voor Rosh Ha-Shana 

13/9 "70 jaar jong" – een zang- en verhalenavond met Yossi Gamzo 

18/9 Yom Kippurim 

23/9 Vieren van Erev Chag Ha-Sukkot 

24/9 Lezing – de synagoges die door de uit Spanje verjaagde Joden werden opgericht in Venetie, 
Amsterdam, Rhodos en Sofia – met Ami Shakedi 

26/9 "Ik ben een gitaar"- met Uri Harpaz, die in het verleden deel uitmaakte van de "Parvariem" 
groep – met deelname van de bestuursleden 

30/9 Vieren van Simchat Tora 

1/10 Feestelijke gebeden met Claudio Milul 

1/10 Feestelijk concert  met clarinet en piano 

3/10 Oude heilige plaatsen en drijvende dorpen in Cambodia – Ilana Meidan 

8/10 "Leonard Bernstein – de beroemde componist" ter herinnering aan 100 jaar sinds zijn geboorte 
– met André Boers en Rob Coopman 

23/10 Feestelijk familie concert t.g.v. de 90ste verjaardag van Sara Tzvi 

15/11 "Al Kol Eleh" – ter herinnering van Naomi Shemer 

16/11 Een ochtend van verwennen – met de make-up studenten van de Yarin Shachaf school 

19/11  De eerste ontmoeting (van 8) van de cursus "het toegankelijk maken van electronische media" 

20/11 Reis naar de Bazaar van Beth Juliana 

27/11 Uitstapje met bezoek aan een naaldwerk kunstenares in Beit She'arim – met maaltijd 

1/12 Lezing: verhalen over de Maccabeers en Chanukiot over de hele wereld – met Ami Shakedi 

2-9/12 Serie van Chanuka festiviteiten, waaronder een avond met dankbetuiging aan de vrijwilligers in 
Beth Joles en liederen van de 50-60er jaren met het duo Larry en Mindy, en een feestelijke 
avondmaaltijd 

31/12 Nieuwjaar vieren met een muzikale tour over de hele wereld 
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 2018סיכום שנת  –בית יוליאנה 

. במחלקת התמיכה 95%-התפוסה הממוצעת בדירות לעצמאים )כולל תוספת הדירות( הייתה כ 2018בשנת 

 .100%-ובמחלקות הסיעוד התפוסה הייתה בד"כ קרוב ל

הדירות הגדולות )ועוד דירת סטודיו המיועדת לאורחים(, שבנייתם החלה  12בחודש יולי, הסתיימה בניית תוספת 

 . 2019דירות( ואוכלסו והיתר יאוכלסו בתחילת  10-. רוב הדירות נמכרו )כ2016בשנת 

בנוסף לבניית הדירות כמפורט לעיל, התבצע שיפוץ והרחבת אולם האירועים בקומת הקרקע     )שנקרא "אולם 

בתיה" ע"ש בתיה כהן ז"ל שהייתה מנהלת הבית הראשונה(, כמו גם תוספת חדרי מנהלה, חדר מדיה מאובזר 

 לישיבות, שירותים וממ"ק.

פי שנהגנו בעבר, גם השנה הוצאנו טיולים בהם השתתפו הדיירים העצמאיים, דיירי התמיכה ואשכולות המחלקה כ

הסיעודית כמו גם צוות עובדי הבית. נערכו מסיבות סוף הקיץ, באזר שנתי )בהשתתפות שגריר הולנד ורעייתו( 

תערוכות שכללו עבודות פיסול, ציורים  שהכנסותיו נתרמו ליד דוידס. נערכו אירועי תרבות מגוונים בניהם שתי

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 

 תפות ערה של כל הדיירים.   תחפושות בהשת

נערכו ימי עיון והדרכות לצוות העובדים בנושאים שונים כמו עזרה ראשונה, אחזקה, בטיחות, השתלמויות מקצועיות 

 והדרכות לעובדים ותיקים )על פי נוהלי הרגולציה( כמו גם לעובדים חדשים.

שלישי נאה בישראל" )מטעם המועצה לישראל השנה זכה הבית פעם נוספת ב"דגל היופי" במסגרת תחרות "בית גיל 

 יפה(. זאת, בהמשך לזכייה רציפה בחמישה כוכבי יופי במשך שנים רבות. 

גזבר, חיה טימנס,  –יו"ר, ד"ר משה מוק, יאפ )יעקב( פולק -חברים. גדעון דולב 7כיום מונה דירקטוריון בית יוליאנה 

יר. במהלך השנה פרשו, לאחר שנות פעילות רבות, מר דוד אייזנמן מזכ -לוין  וחיים מנספלד -בור, שרה הלוי-מילי דה

 )ששימש יו"ר הדירקטוריון( והגב. יטי פרנק.

 מזכיר הדירקטוריון   –נרשם ע"י חיים מנספלד 

 


