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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

! Algemene gegevens instelling

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

Mw. L. Farkash-Emanuels

Dhr. J.Post

Dhr. R. Ridderhof

Dhr.F.van de Poel

Nederland en Israel en Belgie

0

4

Gezondheid - Genezing en zorg

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Stichting Vrienden van Jad Ezra Nederland

www.jadezra.nl

Havikenhof 42, 3862 LS Nijkerk

info@jadezra.nl
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! Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de#instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

Stichting Vrienden van Jad Ezra Nederland heeft ten doel vanuit het gedachtegoed 
van Rabbijn Asher Freund in het algemeen belang fondsen te werven en zich in te 
zetten voor de steun aan armen en mentaal zieken, en voorts al hetgeen met een en 
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in 
de ruimste zin des woords.

Wij publiceren periodiek een nieuwsbrief met informatie over het werk vanuit het 
gedachtegoed van Rabbijn Asher Freund.Wij verzenden periodiek een e-mailnieuws- 
brief met informatie over het werk vanuit het gedachtegoed van Rabbijn Asher Freund
Wij houden een website bij met informatie over Jad Ezra, over onze activiteiten, over 
het gedachtegoed van Rabbijn Freund en over Israel en het Jodendom in 
algemeen.Wij organiseren periodiek een reeks lezingen over het gedachtegoed van 
Rabbijn Freund en het werk van Jad Ezra. Wij assisteren waar mogelijk bij de 
activiteiten van Jad Ezra in Nederland en Belgie. Door de unieke benadering van Jad 
Ezra binnen de mentale hulpverlening worden namelijk ook veel mensen binnen 
Nederland geholpen. Deze hulp bestaat uit adviezen om mensen 'mentaal op het 
goede spoor te brengen' in gevallen van neerslachtigheid en verdriet.Ook geeft Jad 
Ezra hulp en advies voor hen die mentaal ziek zijn door hun de weg te wijzen binnen 
de nederlandse professionele hulpverlening.In Belgie geeft Jad Ezra hulp aan armen 
en zieken door het leveren van dekens en voedsel binnen de Joodse gemeenschap in 
Antwerpen.

In onze (e-mail)nieuwsbrieven roepen wij de ontvangers op om het werk vanuit het 
gedachtegoed van Rabbijn Asher Freund te ondersteunen. Ook wijzen wij bij onze 
lezingen op de mogelijkheid om ons werk te ondersteunen en ook op de website 
bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om online een machtiging in te vullen of te 
doneren via iDeal (via Geef.nl) voor het werk vanuit het gedachtegoed van Rabbijn 
Asher Freund.
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! Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

Niet van toepassing. Alle bestuursleden en betrokkenen bij de stichting zijn vrijwilliger.

Periodiek vergadert het bestuur en wordt op voordracht van de voozitter, L.Farkash, 
besloten welke projecten geld ontvangen. Het actuele vermogen wordt voor zover de 
lopende begroting van naderende activiteiten een reserve vereist, zoveel mogelijk 
besteed aan de doelstelling: hulp aan armen en mentaal zieken.
Dit geld wordt overgemaakt op de rekeningen van de betreffende projecten of soms 
contact overhandigd, waarbij een ontvangstbewijs wordt ondertekend door de 
penningsmeester.

Van de ontvangen giften dragen wij het grootste deel af aan de doelstelling van Jad 
Ezra: steun aan armenen mentaal zieken.Hiertoe kiest onze voorzitter,L.Farkash,die 
nauw betrokken is bij het werk van Jad Ezra en andere initiatieven vanuit het gedachte
goed van RabbijnAsher Freund,de projecten uit die onz steun verdienen.Tevens ziet zij 
er vanuit haar positie op toe dat geoormerkte giften ook daadwerkelijk worden besteed 
aan het doel waarvoor de giftgever deze heeft geschonken.
Een deel van de giften wordt benut voor het drukken en verzenden van de nieuwsbrief 
en voor de kosten voor de website.Hierbij proberen wij de kosten zo laag mogelijk te 
houden.Wij hebben een bankrekening op naam van de stichting waarop het geld 
binnenkomt.Penningmeester J.Post voert een sluitende boekhouding.Hij legt hierover 
verantwoording af aan het bestuur

http://jad-ezra.nl/beleidsplan/

https://jadezra.nl/wp-content/uploads/2021/03/jaarverslag-jad-
ezra-2020.pdf

Open

Open
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Activa
Passiva

" 
Balans

Balansdatum
–

–

+

+
+

+

+

+
+

++

+

M
ateriële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen &
 

overlopende#activa

Effecten

Liquide m
iddelen

Totaal

Continuïteitsreserve

Bestem
m

ingsreserve

H
erw

aarderings -
reserve

O
verige reserves

Bestem
m

ingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Im
m

ateriële vaste activa
$

$

$

$
$

$

$
$

$

$
$

$

$
$

$

$
$

$

$
$$$

$

$
$$$

$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenom

en.

0

0
0

25.431
22.006

201

0
0

512

0
0

0

0
0

0

0
0

0

913
3.142

25.631

0
0

201

26.344
25.148

26.143

0
0

26.344

0

304

3.2860 0

21.558

304

24.844

25.148

3
1

1
2

2
0

2
0

31-12-2020
31-12-2019 (*)

31-12-2020
31-12-2019 (*)

https://jadezra.nl/w
p-content/uploads/2021/03/jaarverslag-jad-ezra-2020.pdf
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# Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren
Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

$ $

$ $

$ $

$ $

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$ $

$

$

$

$

$

$

+

+

+

+

+

+

88.357 74.622

0 0

0 0

88.357 74.622

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

88.357 74.622

2020 2019 (*)
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# Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten 
een bedrag meegenomen van:

Saldo Financiële baten en lasten

$ $

$ $

$

$

$

$

$

$

+ +

Lasten

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $
+ +

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

Aankoop#en#beheer

Voorlichting#en#bewustwording

Recreatie,#sport en wensvervulling

Onderzoek

Evangelisatie#en#zending

Educatie,#opleidingen#en#cursussen

Lobby#en#belangenbehartiging

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed aan doelstellingen

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als 
hier een toelichting in is 
opgenomen.

2.374

1.405

84.933

3.424

3.625

1.337

75.239

-617

79.475

1.679

81.154

68.300

1.977

70.277

2020 2019 (*)

https://jadezra.nl/wp-content/uploads/2021/03/jaarverslag-jad-
ezra-2020.pdf

Open


